Informatie over parkeren bij VUmc voor mensen met een
handicap die komen met een hoge bus
Op het VUmc terrein is voor mensen met een handicap én met een hoge bus beperkt
gelegenheid om te parkeren. Om gebruik te mogen maken van deze parkeerplaatsen heeft u
een gehandicaptenparkeerkaart nodig. Er zijn 3 gratis opties voor parkeren met een hoge
bus en die staan hieronder beschreven.
Optie 1 is voor het Acta gebouw om de hoek. Optie 2 is bij de beneden-ingang van de
polikliniek en optie 3 is voor de ingang van het ziekenhuis (aan de overkant van de
polikliniek).
Hoe komt u bij VUmc
Vanuit alle richtingen bereikt u de ringweg van Amsterdam, de A10. U volgt de ringweg Zuid
tot de afslag S108-Buitenveldert / Amstelveen / VUmc. Aan het eind van de afrit slaat u
linksaf om bij Amsterdam UMC, locatie VUmc te komen. Bij het eerste stoplicht slaat u weer
linksaf en dat is De Boelelaan. U rijdt onder de ‘brug’ van het ziekenhuis door en volgt de
borden P2.
Optie 1: voor het gebouw van de Acta (Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam)
Als u voor de ingang van P2 bent, moet u keren en terugrijden. In parkeergarage P2 kan een
hoge bus namelijk niet staan, maar als u terugrijdt ziet u meteen aan de rechterkant, onder
de bomen, grote parkeervakken (zie foto 1). U mag daar gratis staan met een busje van
minimaal 2 meter hoog voor gehandicaptenvervoer. Na 3 uur moet u even terug naar de auto
om de blauwe schijf weer op de juiste tijd te zetten.
De ingang van de garage P2 vindt u aan de Gustav Mahlerlaan (zie kaartje onderaan).
Borden verwijzen ook naar P2 VUmc.
Foto 1: Parkeerplekken vlakbij de ingang van P2 voor het gebouw van de Acta

Optie 2: onder het gebouw van de polikliniek, De Boelelaan 1118
Ook voor deze optie moet u voor parkeergarage P2 keren (zie bij optie 1).
U rijdt dan voorbij de parkeerplekken voor het gebouw van de Acta en slaat rechtsaf naar de
Polikliniek (zie foto 2).
Foto 2:
De Boelelaan, als u gekeerd bent en terug rijdt richting de polikliniek (rechter gebouw).

Waar het blauw/witte busje rechtsaf slaat doet u dat ook. En u kiest de rechter weg die naar
beneden gaat en waar boven staat 'mindervalide' (zie foto 3).
Foto 3: rechts naar beneden rijden

Beneden aangekomen gaat u niet rechtdoor door de slagboom, maar maakt u een scherpe
bocht naar links (zie foto 4 en het bord met de pijl). Daar zijn 9 gratis parkeerplekken voor
een hoge bus. Mochten die allemaal vol zijn kunt u uw passagiers laten uitstappen en de bus
wegbrengen.
Als er wel plek is kan de bus blijven staan met de gehandicaptenparkeerkaart voor het raam.
Er is geen kaartje nodig.
Foto 4: links af slaan (voor de slagboom)

Optie 3:
Bij de ingang van het ziekenhuis (dat is aan de overkant van de weg), De Boelelaan
1117.
Als u de afrit van de snelweg (ringweg A10) heeft genomen en onderaan linksaf bent
gegaan. Gaat u bij het volgende stoplicht meteen weer links af en sorteert u rechts voor. U
rijdt onder de ‘brug’ van het ziekenhuis door en meteen heeft u aan uw rechterhand de oprit
naar het ziekenhuis (2.70 m hoog). Zie foto 5. Pas op voor de fietsers!
Boven zijn 9 parkeerplekken voor gehandicapten. Als er plek is kan de bus blijven staan met
de gehandicaptenparkeerkaart voor het raam. Er is geen kaartje nodig.
Het nadeel is dat de poli revalidatie zich aan de overkant van de weg bevindt en dat de
rolstoel dus eerst de helling af moet naar de weg. Dan moet u de weg oversteken en daar
weer de helling omhoog om bij de polikliniek naar binnen te gaan. Binnen moet u met de lift
een verdieping naar beneneden voor de Poli Revalidatie, receptie B, -1.
Foto 5:
U komt van rechts en slaat voor de stoplichten rechtsaf de helling op waar VUmc boven
staat.
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https://www.vumc.nl/contact-en-route/routebeschrijving-en-parkeren-naar-amsterdam-umc-locatievumc.htm

