Bevolkingsonderzoek borstkanker
Amstelboulevard 134-138
1096 HL Amsterdam
Informatielijn: 088 266 90 00
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
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Reis naar station Amsterdam Amstel. Plan uw reis op de website www.9292.nl of op www.ns.nl.
Bent u met de tram of bus? Loop de stationshal binnen en check in en gelijk weer uit bij de metro (zie
‘tip’).
Neem de uitgang Omval / Berlagebrug. Vanaf hier is het 450 meter
TIP
lopen (ongeveer 5 minuten).
Als u het station Amsterdam
Ga direct na de schuifdeuren linksaf. Dan ziet u rechts van u de
Amstel alleen gebruikt om
Hogeschool van Amsterdam en links van u het Amstelstation.
doorheen te lopen, vergeet
Loop ongeveer 300 meter rechtdoor en ga aan het einde van het
dan niet uw OV-chipkaart
voetpad rechtsaf.
mee te nemen. U kunt het
Voor u ziet u grote bakken met bomen: loop hier tussendoor en steek
beste in- en uitchecken via
vervolgens het fietspad over.
de GVB-poortjes. Er wordt
Loop langs de linkerkant van het stenen huisje (restaurant Blooker).
geen saldo van uw OVZie de foto hieronder waar u zich op dit moment bevindt.
chipkaart afgeschreven.
Steek de straat over en loop rechtdoor de Amstelboulevard op.
Bevolkingsonderzoek Midden-West is gevestigd aan de linkerkant.
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Het onderzoekscentrum zit vlakbij het
Amstelstation, achter de Philipstoren. Stel
autonavigatie in op: straat Omval,
Amsterdam.
Bij de Berlagebrug rijdt u de Weesperzijde op.
Dit is een straat die overgaat in de Omval.
Betaald parkeren kan aan de Weesperzijde
en Omval of in de straten ten oosten van de
Weesperzijde: Van der Kunstraat en
Goudriaanstraat.
Dwars op de Omval is de Amstelboulevard
(dit is een voetgangersgebied). Voor u ziet u
het Philipsgebouw.
Zie de foto linksonder waar u zich op dit
moment bevindt.

Auto met mindervaliden parkeerkaart
Adres voor navigatie: Amstelplein 4, 1096 BC
Amsterdam.
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Voor bezoekers van het bevolkingsonderzoek
is er een speciale mindervaliden parkeerplek.
Deze plek is naast het stenen huisje
(restaurant Blooker) op het Amstelplein.
Zie de foto rechtsonder waar u zich op dit
moment bevindt.
Bevolkingsonderzoek Midden-West is
gevestigd aan de linkerkant.
De afstand van de parkeerplek tot het
onderzoekscentrum is ongeveer 100 meter.

Bevolkingsonderzoek Midden-West is
gevestigd aan de rechterkant, aan de
Amstelboulevard 134-138.
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