Routebeschrijving P7
P7 is een parkeerterrein geen parkeergarage
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 het parkeerterrein.
Vanuit Utrecht A2:
● Neem vanaf de A2/A35 de afslag A9 Amsterdam Amersfoort/Almere;
● Neem vervolgens de afslag Bijlmermeer (S112) en sla linksaf de Gooiseweg op;
● Eerste afslag rechts (H/K buurt) en dan onderaan de afslag links richting
Karspeldreef;
● Tweede stoplicht rechtsaf (Flierbosdreef) en daarna de Flierbosdreef eerstvolgende
stoplicht linksaf de Hoogoorddreef op;
● Rijd vervolgens onder het spoor door en ga bij de eerste stoplichten naar rechts;
● 20 meter rechtdoor rijden en P7 is aan uw linkerhand.
Vanuit Den Haag A4:
● Vanaf de A4 invoegen op de A10 Zuid richting Rai/Amersfoort. Na 7 km neem afrit
S112 Duivendrecht/Diemen Zuid/ A’dam Zuidoost;
● Vervolgens rechtsaf de Gooiseweg op richting Duivendrecht/A’dam
Zuidoost/Diemen-Zuid;
● Derde afslag A’damse Poort. Kleine rotonde rechtsaf richting Bijlmerdreef;
●
●
●

Eerstvolgende stoplichten linksaf (Flierbosdreef) en bij de volgende stoplichten
rechtsaf de Hoogoorddreef op;
Rijd vervolgens onder het spoor door en ga bij de eerst estoplichten naar rechts;
20 meter rechtdoor rijden en P7 is aan uw linkerhand.

Vanuit Rotterdam:
● Via Den Haag A4 of Utrecht A20/A12;
● Vervolg route Den Haag of Utrecht voor verdere instructies.

Vanuit Almere/Apeldoorn A1:
● A1/E231 Muiden/Amsterdam aanhouden en vervolgens de A9 richting
Haarlem/A’dam Zuidoost;
● Afrit 2-Bijlmermeer (S112) en voeg bij de Gooiseweg in naar rechts;
● Eerste afslag rechts (H/K buurt) en dan onderaan de afslag links richting
Karspeldreef;
● Tweede stoplicht rechtsaf (Flierbosdreef) en daarna de eerstvolgende stoplicht
linksaf de Hoogoorddreef op;
● Rijd vervolgens onder het spoor en bij de eerste stoplichten naar rechts;
● 20 meter rechtdoor rijden en P7 is aan uw linkerhand.
Procedure bij/in de parkeergarage
Bij de ingang van het parkeerterrein staan parkeerregelaars/verkeersregelaars. Laat je
parkeerticket zien aan de medewerker, hij of zij zal je dan een parkeerplaats aanwijzen.
Bij het uitrijden wordt je begeleid door de verkeersregelaars. Je hoeft dan niet opnieuw je
ticket te laten zien. Leg het parkeerticket tijdens het parkeren links voor op je dashboard.
Looproute vanaf P7 naar de Ziggo Dome/ArenA/HMH
Als je het parkeerterrein uitloopt zie je de Amsterdam ArenA aan je linkerhand. De ArenA
begeeft zich op een loopafstand van ca. 3 minuten.
Bij het uitlopen van het parkeerterrein ga je naar links op de Haaksbergweg. Vervolgens
loop je rechtdoor tot aan het viaduct en dan ga je naar links. De loopafstand is ca. 6
minuten.
Als je het parkeerterrein uitloopt, dan bevindt de Heineken Music Hall zich schuin links aan
de overkant op een loopafstand van ca. 3 minuten.
Zie ook de plattegrond op de volgende pagina met daarop de looproutes.

