Routebeschrijving APCOA Antarctica P9
Let op: tijdens evenementen in de Amsterdam ArenA adviseren wij u om de
routebeschrijving te volgen in verband met de verkeersdrukte in het ArenA gebied. Dit kan
een paar kilometer om zijn, de routebeschrijving stuurt u om het drukke gebied heen.
Hierdoor bent u uiteindelijk sneller bij de parkeergarage.
Vanuit Utrecht A2:
● Neem vanaf de A2/E35 afslag 9  Amsterdam Amersfoort/Almere;
● Neem vervolgens de afslag Bijlmermeer (S112) en sla linksaf de Gooiseweg op;
● Neem daarna de eerste afslag rechtsaf (H/K buurt), ga vervolgens onderaan de
afslag linksaf de Karspeldreef op;
● Ga bij het tweede stoplicht rechtsaf de Flierbosdreef op en vervolgens bij het
eerstvolgende
stoplicht linksaf de Hoogoorddreef op;
● Zodra u onder het spoor door bent gereden, bevindt de garage zich links van u;
● Op de LED borden kan VOL staan, dit kunt u negeren. Uw plaats is gereserveerd.

Vanuit Rotterdam:
● Via Den Haag A4 of Utrecht A20/A12.
● Volg daarna de route vanaf Den Haag of Utrecht.

Vanuit Den Haag A4:
● Voeg vanaf deA4 (vanuit Den Haag en Alkmaar) in op de A10 Zuid richting RAI /
Amersfoort. Neem na 7km de afrit S112 Duivendrecht / DiemenZuid / Amsterdam
Zuidoost;
● Sla vervolgens rechtsaf de Gooiseweg/S112 op in de richting
Duivendrecht/AmsterdamZuidoost/ Diemen–Zuid;
● Neem de derde afslag naar de Amsterdamse Poort. Ga op de kleine rotonde aan het
einde van de afslag rechtsaf de Bijlmerdreef op;
● Ga bij de eerstvolgende stoplichten linksaf de Flierbosdreef op en dan bij de
eerstvolgende
stoplichten rechtsaf de Hoogoorddreef op;
● Zodra u onder het spoor door bent gereden, bevindt de garage zich links van u;
● Op de LED borden kan VOL staan, dit kunt u negeren. Uw plaats is gereserveerd.

Vanuit Almere/Apeldoorn A1:
● Houdt de A1/E231 Muiden/Amsterdam aan, neem vervolgens de afslag A9 richting
Haarlem/AmsterdamZuidoost.
● Neem afrit 2Bijlmermeer (S112) en voeg in op de Gooiseweg naar rechts.
● Neem daarna de eerste afslag rechtsaf (H/K buurt), ga vervolgens onderaan de
afslag links de Karspeldreef op.
● Ga bij het tweede stoplicht rechtsaf de Flierbosdreef op en vervolgens bij het
eerstvolgende
stoplicht linksaf de Hoogoorddreef op.
● Zodra u onder het spoor door bent gereden, bevindt de garage zich links van u.
● Op de LED borden kan VOL staan, dit kunt u negeren. Uw plaats is gereserveerd.

Procedure bij/in de parkeergarage
Bij de ingang staan medewerkers van APCOA. Zij voorzien u van een
P9 evenementenkaart in ruil voor uw parkeerplaats ticket van TripTicket. Met deze P9
evenementenkaart kunt u na het evenement de parkeergarage verlaten. S
 taat er geen
medewerker van APCOA? Neem een parkeerticket bij de inrit. Na afloop van het evenement
rijdt u direct naar de uitrit en meldt u zich via de intercom. Geef uw kenteken door via de
intercom en de slagboom wordt voor u geopend. Laat in geen geval het geprinte
parkeerticket zichtbaar achter in de auto als u geparkeerd staat.

Looproute vanuit APCOA parkeergarage Antarctica naar de ArenA / Ziggo Dome
Als u de parkeergarage uitloopt, ziet u de ArenA aan de overzijde van de Hoogoorddreef.
Links van de ArenA bevindt zich de Ziggo Dome.
Zie ook de plattegrond met daarop de looproutes naar de ArenA.

