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Voorafmelden bij het P+R loket

P+R, makkelijker en goedkoper
www.amsterdam.nl/parkeren

Parkeer in Amsterdam voor 
8 euro per 24 uur inclusief 
gratis OV!

Hoe werkt P+R?
Heenreis
1.  Geef uw parkeerkaart aan de beheerder van het P+R loket

en vraag om P+R chipkaart(en).
2. Ga naar de halte en check in met uw P+R chipkaart. 
3.  Check uit voordat u uitstapt.

Bezoek de stad. Bewaar uw gebruikte P+R chipkaart(en)
zorgvuldig!

Terugreis
1.  Op de terugreis gebruikt u weer uw P+R chipkaart

om in en uit te checken.
2.  Lever uw parkeerkaart én de gebruikte P+R chipkaart

in bij het P+R loket.
3. Gebruik de parkeerkaart bij het uitrijden.

Neem de P+R folder mee voor meer informatie!

Park in Amsterdam for just 
8 euros per 24 hours, including 
free public transport!

How does P+R work? 
Your journey into town
1.  Give your parking ticket to the P+R desk attendant 

and ask for P+R chipcard(s). 
2.  Proceed to the public transport stop and check in 

with your P+R chipcard. 
3. Don’t forget to check out when alighting. 

Visit the city. Be sure not to lose your P+R chipcards! 

Returning to your car
1.  When travelling back to your car by public transport, 

use your P+R chipcard to check in and out.
2.  Return your parking ticket and the used P+R chipcards 

to the P+R desk.
3.  Use the parking ticket to exit the car park. 

Please take a P+R leafl et for more information!

www.amsterdam.nl/parkeren

Stop by the P+R desk fi rst

  U vindt de acht P+R locaties van de gemeente Amsterdam op de volgende adressen: 
There are eight P+R facilities around Amsterdam at the following locations:

Let op: 
•  U krijgt alleen het P+R tarief als u vóór en ná uw 

bezoek aan de stad uw parkeerkaart bij de beheerder 
laat coderen als P+R chipkaart.

•  U kunt uw P+R chipkaart niet tussentijds gebruiken 
(zowel heen als terug is uw chipkaart 1 uur geldig).

•  De P+R chipkaart is geldig in trams, metro’s en 
bussen van het GVB. Als u met de trein wilt, geef 
dat dan aan bij het P+R loket (Arena en Sloterdijk).

•  Bij het P+R loket kan alleen met pin of chip worden 
betaald. Contant betalen kan in de automaat (biljetten 
boven de € 20 worden niet geaccepteerd).

•  Het P+R tarief en uw P+R chipkaart (GVB) is geldig voor 
maximaal vier aaneengesloten dagen (96 uur / 4 x € 8). 
Maakt u gebruik van een P+R chipkaart voor de trein 
(NS), let dan op: uw treinkaartje is 1 dag geldig (van 
4.00 uur tot 3.59 uur). Als u meerdere dagen wilt 
parkeren op een P+R, moet u de terugreis zelf betalen.

Please note: 
•  You may only make use of the P+R rate if you submit 

your parking ticket to the attendant for P+R chipcard 
encoding both before and after your visit to the city.

•  You may only use your P+R chipcard for your journey to 
and from the city (the card will be valid for one hour in 
each direction) and not for extra rides while in the city.

•  The P+R chipcard is valid in GVB trams, metros and 
busses. 

•  You may only pay by pin or chip at the P+R desk. The 
payment machine accepts cash (no notes above € 20).

•  The P+R rate and your P+R chipcard (GVB) are valid 
for a maximum of four consecutive days (96 hours / 
4 x € 8). If you are using a P+R chipcard in the train 
(NS), please note: your train ticket is valid for one day 
(from 04:00 to 03:59). If you wish to leave your car at a 
P+R facility for multiple days, then you will have to pay 
for your return journey yourself.

Nehmen Sie für ausführlichere 
Informationen den P+R-Prospekt mit.

Emportez le dépliant P+R pour avoir 
plus d’information.

Prendete un opuscolo sul servizio P+R! Vi 
troverete tante informazioni utili.

Llévese el folleto sobre P+R para obtener más 
información.

*  Let op Als er een evenement op deze locatie plaatsvindt geldt het P+R tarief niet.
* Please note:  P+R rates are not valid on event days.
*  Let op Inrijtijd P+R Bos en Lommer is van 7:00 uur tot 22:00 uur. Uitrijden kan 24 uur per dag.
* Please note:   Entry by car at the Bos en Lommer parking facility is possible from 7:00 to 22:00. The exit is open 24 hours a day. 

1)  P+R Arena* Burg. Stramanweg 130 500
onder de Amsterdam Arena (bij P1) 1101 EP  afrit A9/A2 afrit Ouderkerk P+R plekken

2)  P+R Zeeburg I Zuiderzeeweg 46 200
naast inrit Piet Heintunnel 1095 KJ  afrit S114 P+R plekken

3)  P+R Zeeburg II Zuiderzeeweg 46 400
naast inrit Piet Heintunnel 1095 KJ  afrit S114 P+R plekken

4)  P+R Olympisch Stadion* Olympisch Stadion 44 250
in parkeergarage Olympisch Stadion 1076 DE  afrit S108 P+R plekken

5)  P+R Sloterdijk Piarcoplein 1 200
bij NS Station Sloterdijk 1043 DW  afrit S102  P+R plekken

6)  P+R Bos en Lommer* Leeuwendalersweg 23b 100 
in Q-Park parkeergarage 1055 JE  afrit S104 / S105 P+R plekken

7) P+R Gaasperplas Loosdrechtdreef 4 320
 bij eindstation metro 53 1108 AZ  afrit S113  P+R plekken

8) P+R World Fashion Centre* Koningin Wilhelminaplein 13 250

 Parkeergarage van het World Fashion Centre  1062 HH  afrit S106 P+R plekken
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P+R, makkelijker en goedkoper
www.amsterdam.nl/parkeren

U bevindt zich hier

You Are Here

Centrum
Center

Tram 7 Kinkerstraat - Leidseplein - Albert Cuyp - 
Dappermarkt
Bus 15 Surinameplein - Hoofddorpplein - 
Olympisch Stadion - Station Zuid (World Trade Center)

Tram 14 Jordaan - Dam - Rembrandtplein, 
Waterlooplein - Hermitage - Artis - Tropenmuseum

Bus 15 Station Sloterdijk
Bus 21 Westerpark - Centraal Station

Naar het centrum met het openbaar 
vervoer vanaf P+R Bos en Lommer 
Volg de groene borden ‘Uitgang Bos en Lommerplein’. U kunt 
met de lift naar boven, naar het Gulden Winckelplantsoen. Op 
de plattegrond ziet u de opstappunten voor bus en tram naar 
het centrum.

 Trams, bussen en metro’s rijden over het algemeen vanaf 06.00 
uur ‘s ochtends tot 00.30 uur ’s nachts. Blijft u tot laat in de stad, 
kijk dan vooraf bij de halte hoe laat uw laatste tram of bus vertrekt.

Nachtbus: 352 (Geuzenveld - Centraal Station)
  De kosten voor de nachtlijn zijn niet inbegrepen bij het P+R tarief. 
U moet zelf een nachtbuskaart van € 4 bij de chauffeur kopen.

Let op: 
•   Inrijtijd P+R Bos en Lommer is van 7.00 tot 22.00 uur. Uitrijden 

kan 24 uur per dag. U kunt tussen 22.00 uur en 7.00 uur bij de 
linkerbetaalautomaat uw parkeerkaart coderen, zodat u het P+R 
tarief krijgt. Informatie daarover vindt u bij het betaalautomaat.

Neem de P+R folder mee voor meer informatie!

To central Amsterdam by public 
transport from P+R Bos en Lommer
Follow the green exit signs ‘Uitgang Bos en Lommerplein’. You 
may take the lift up to the Gulden Winckelplantsoen. The stops for 
busses and trams to central Amsterdam are indicated on the map. 

Trams, busses and metros generally run between 06:00 and 00:30. 
If you are planning on staying in the city until late, check the 
schedule at your stop for the last departure of your tram or bus. 

Night bus service: line 352 (Geuzenveld - Central Station) 
The night bus fare is not included in the P+R rate. You will need 
to buy a night bus ticket from the driver for € 4. 

Please note:
•   Entry by car at the Bos en Lommer parking facility is possible 

from 7:00 to 22:00. The exit is open 24 hours a day. Use the 
payment machine on the left between the hours of 22:00 and 
07:00 to encode your parking ticket so that you get the P+R rate. 

Please take a P+R leafl et for more information!

Stop by the P+R desk fi rst

Voorafmelden bij het P+R loket

Bos en Lommer
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P+R, makkelijker en goedkoper
www.amsterdam.nl/parkeren

U bevindt zich hier

You Are Here

Trein Centraal Station
Bus 48 Centraal Station
Metro 50 Station Zuid - 

RAI - Station Arena
Tram 12 Kinkerstraat - Overtoom - 

Van Baerlestraat - Museumplein - 
De Pijp - Amstelstation

Centrum
Center

Bus 15 Surinameplein - Hoofddorpplein - 
Olympisch Stadion - Station Zuid (World Trade Center)
Bus 19 Station Lelylaan
Bus 36 Buikslotermeerplein

Naar het centrum met het openbaar 
vervoer vanaf P+R Sloterdijk 
Vanaf het P+R loket kunt u na ruim tien meter de linkertrap op 
naar de centrale hal voor de treinen en de metro. Als u doorloopt, 
het spoor oversteekt en vervolgens naar beneden loopt, komt u 
op het Carrascoplein voor de trams en bussen. 

 Trams, bussen en metro’s rijden over het algemeen vanaf 06.00 
uur ‘s ochtends tot 00.30 uur ’s nachts. Blijft u tot laat in de stad, 
check dan vooraf hoe laat uw laatste tram, bus of metro vertrekt.

Nachtbus: 348 (Station Sloterdijk - Centraal Station)
De kosten voor de nachtlijn zijn niet inbegrepen bij het P+R tarief.
U moet zelf een nachtbuskaart van € 4 bij de chauffeur kopen.

Let op: 
•  Bedenk vooraf of u met de metro, tram, stadsbus (GVB) of 

trein (NS) naar het centrum wilt reizen. Geef dat aan bij de 
P+R-loketbeheerder voor de juiste P+R chipkaart(en). 
P+R geldt niet voor bussen van Connexxion.

•  Heeft u een elektrische auto? Dit P+R terrein heeft een 
oplaadpunt waar u gratis kunt laden.

Neem de P+R folder mee voor meer informatie!

To central Amsterdam by public 
transport from P+R Sloterdijk 
To fi nd the central hall for trains and metros take the stairs (left), 
about ten metres from the P+R desk. Continue walking, cross the 
railway and walk downstairs to fi nd the busses and trams there. 

Trams, busses and metros generally run between 06:00 and 00:30. 
If you are planning on staying in the city until late, check the 
schedule at your stop for the last departure of your tram, bus 
or metro.

Night bus service: line 348 (Station Sloterdijk - Central Station)
The night bus fare is not included in the P+R rate. You will need 
to buy a night bus ticket from the driver for € 4. 

Please note:
•  Please decide in advance if you plan to travel by tram, bus, 

metro (GVB) or by train (NS) to central Amsterdam. Mention 
your choice to the P+R desk attendant so that you receive 
the correct P+R chipcards. 

•  Do you have an electric car? At this P+R, you can charge 
your car for free.

Please take a P+R leafl et for more information!

Voorafmelden bij het P+R loket

Stop by the P+R desk fi rst

Sloterdijk
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Naar het centrum met het openbaar 
vervoer vanaf P+R Olympisch Stadion 
Vanaf het P+R loket gaat u langs de fi etsen door de rode deur 
rechts de trap op. U steekt het plein over rechtdoor en ziet rechts 
haltes voor bus en tram naar het centrum. 

 Trams, bussen en metro’s rijden over het algemeen vanaf 06.00 
uur ‘s ochtends tot 00.30 uur ’s nachts. Blijft u tot laat in de stad, 
check dan vooraf hoe laat uw laatste tram, bus of metro vertrekt.

Nachtbus: 358 (Badhoevedorp - Centraal Station)
De kosten voor de nachtlijn zijn niet inbegrepen bij het P+R tarief.
U moet zelf een nachtbuskaart van € 4 bij de chauffeur kopen.

Let op: 
•   Als er een evenement in het stadion plaatsvindt geldt het 

P+R tarief niet. 

Neem de P+R folder mee voor meer informatie!

To central Amsterdam by public 
transport from P+R Olympic Stadium 
From the ticket machine, walk along the bicycle racks through the 
red door to the right and climb the stairs. Go straight across the 
square. To the right you will see stops for busses and trams that 
will take you to central Amsterdam. 

 Trams, busses and metros generally run between 06:00 and 00:30. 
If you are planning on staying in the city until late, check the 
schedule at your stop for the last departure of your tram, bus 
or metro.

Night bus service: line 358 (Badhoevedorp - Central Station)
The night bus fare is not included in the P+R rate. You will need 
to buy a night bus ticket from the driver for € 4. 

Please note: 
•   P+R rates are not valid on stadium event days. 

Please take a P+R leafl et for more information!

Voorafmelden bij het P+R loket

Stop by the P+R desk fi rst

P+R, makkelijker en goedkoper
www.amsterdam.nl/parkeren
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Tram 16 Museumplein - Albert Cuyp - 
Muntplein - Dam - Centraal Station

Bus 62 Station Lelylaan

Tram 24 Museumplein - Albert Cuyp -
Muntplein - Dam - Centraal Station

Bus 15 Station Sloterdijk

Tram 16, 24 VU Medisch Centrum
Bus 15 Station Zuid (World Trade Center)
Bus 62 VU Medisch Centrum - RAI - Amstelstation

Olympisch Stadion
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Tram 26

Bus 37

P

Tram 26 science center NEMO - 
Scheepvaartmuseum - Centraal Station

Amsterdam Noord
Bus 37 Buikslotermeerplein - 

Boven IJ ziekenhuis - Molenwijk

Tram 26 IJburg

Bus 37 Muiderpoortstation - Dapperstraat - Beukenplein 
(ziekenhuis OLVG - Oosterpark) - Amstelstation

Centrum
Center

Naar het centrum met het openbaar 
vervoer vanaf P+R Zeeburg I
Vanaf het P+R loket ziet u de tramhalte al liggen. U kunt ook 
rechts aanhouden richting de bushalte.

 Trams, bussen en metro’s rijden over het algemeen vanaf 06.00 
uur ‘s ochtends tot 00.30 uur ’s nachts. Blijft u tot laat in de stad, 
check dan vooraf hoe laat uw laatste tram, bus of metro vertrekt.

Nachtbus: 359 (IJburg - Centraal Station)
  De kosten voor de nachtlijn zijn niet inbegrepen bij het P+R tarief.
U moet zelf een nachtbuskaart van € 4 bij de chauffeur kopen.

Let op: 
•  Is deze P+R vol, dan bevindt zich schuintegenover dit terrein 

P+R Zeeburg II (400 P+R plekken).
•  Heeft u een elektrische auto? Dit P+R terrein heeft een 

oplaadpunt waar u gratis kunt laden.

Neem de P+R folder mee voor meer informatie!

To central Amsterdam by public 
transport from P+R Zeeburg I
You can see the tram stop from the P+R desk. You can also keep 
to the right to fi nd the bus stop. 

Trams, busses and metros generally run between 06:00 and 00:30. 
If you are planning on staying in the city until late, check the 
schedule at your stop for the last departure of your tram, bus 
or metro.

Night bus service: line 359 (IJburg - Central Station)
The night bus fare is not included in the P+R rate. You will need 
to buy a night bus ticket from the driver for € 4. 

Please note: 
•  If this P+R location is full, then you can try P+R Zeeburg II, 

which is located diagonally across (400 P+R spaces).
•  Do you have an electric car? At this P+R, you can charge your 

car for free. 

Please take a P+R leafl et for more information!

Voorafmelden bij het P+R loket

Stop by the P+R desk fi rst
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P+R desk

P+R loket
P+R desk

P+R, makkelijker en goedkoper
www.amsterdam.nl/parkeren

II

Zeeburg I
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Tram 26

Bus 37

Naar het centrum met het openbaar 
vervoer vanaf P+R Zeeburg II
U loopt terug naar de weg waar u het terrein bent ingereden. 
U ziet daar de bushalte aan uw rechterhand. De tramhalte 
bevindt zich naast het P+R loket van Zeeburg I.

 Trams, bussen en metro’s rijden over het algemeen vanaf 06.00 
uur ‘s ochtends tot 00.30 uur ’s nachts. Blijft u tot laat in de stad, 
check dan vooraf hoe laat uw laatste tram, bus of metro vertrekt.

Nachtbus: 359 (IJburg - Centraal Station)
  De kosten voor de nachtlijn zijn niet inbegrepen bij het P+R tarief.
U moet zelf een nachtbuskaart van € 4 bij de chauffeur kopen.

Let op: 
•  Is deze P+R vol, dan bevindt zich schuintegenover dit terrein 

P+R Zeeburg I (200 P+R plekken).
•  Heeft u een elektrische auto? Dit P+R terrein heeft een 

oplaadpunt waar u gratis kunt laden.

Neem de P+R folder mee voor meer informatie!

To central Amsterdam by public 
transport from P+R Zeeburg II
Walk back to the road where you entered the car park. The 
bus stop is to your right. The tram stop is next to the P+R desk 
of Zeeburg I.

Trams, busses and metros generally run between 06:00 and 00:30. 
If you are planning on staying in the city until late, check the 
schedule at your stop for the last departure of your tram, bus 
or metro.

Night bus service: line 359 (IJburg - Central Station)
The night bus fare is not included in the P+R rate. You will need 
to buy a night bus ticket from the driver for € 4. 

Please note: 
•  If this P+R location is full, then you can try P+R Zeeburg II, 

which is located diagonally across (200 P+R spaces).
•  Do you have an electric car? At this P+R, you can charge 

your car for free.

Please take a P+R leafl et for more information!

Voorafmelden bij het P+R loket

Stop by the P+R desk fi rst

P+R, makkelijker en goedkoper
www.amsterdam.nl/parkeren
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Tram 26 IJburg

I

P

Tram 26 Nemo - Scheepvaartmuseum - 
Centraal Station

Amsterdam Noord
Bus 37 Buikslotermeerplein - 

Boven IJ ziekenhuis - Molenwijk

Centrum
Center

Bus 37 Muiderpoortstation - Dapperstraat - Beukenplein 
(ziekenhuis OLVG - Oosterpark) - Amstelstation

Zeeburg II

P+R loket
P+R desk

P+R loket
P+R desk

II
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U bevindt zich hier

You Are Here

Centrum
Center

Trein Amsterdam Centraal
Metro 54 Amstelstation - Waterlooplein - 

Nieuwmarkt - Amsterdam Centraal
Metro 50 RAI - Zuid (World Trade Center)

Arena

Naar het centrum met het openbaar 
vervoer vanaf P+R Arena 
Vanaf het P+R loket richting ‘Uitgang ZUID’. U gaat bij zuid naar 
buiten en gaat linksaf. U loopt langs de bioscoop voor trein- en 
metrostation Amsterdam Bijlmer Arena. Voor het busstation slaat 
u vervolgens rechtsaf.

Trams, bussen en metro’s rijden over het algemeen vanaf 06.00 
uur ‘s ochtends tot 00.30 uur ’s nachts. Blijft u tot laat in de stad, 
check dan vooraf hoe laat uw laatste bus of metro vertrekt.

Nachtbus: 355, 357 
(Station Bijlmer Arena - Rembrandtplein - Centraal Station)
De kosten voor de nachtlijn zijn niet inbegrepen bij het P+R tarief.
U moet zelf een nachtbuskaart van € 4 bij de chauffeur kopen.

Let op: 
•     Na 01.00 uur is het P+R loket beneden gesloten en moet u zich 

voor het P+R tarief melden bij het loket boven, volg hiervoor 
de bewegwijzering richting garagebeheerder. 

•     Bedenk vooraf of u met de tram, bus, metro (GVB) of met de trein 
(NS) naar het centrum wilt reizen. Geef dat aan bij de beheerder 
van het P+R loket, zodat u de juiste chipkaart(en) meekrijgt.

•     Heeft u een elektrische auto? Dit P+R terrein heeft een 
oplaadpunt waar u gratis kunt laden.

Neem de P+R folder mee voor meer informatie!

To central Amsterdam by public 
transport from P+R Arena 
Follow the exit signs for ‘Uitgang ZUID’ from the P+R desk. Leave 
the building through the south exit and turn left. Walk past the 
cinema toward the Amsterdam Bijlmer Arena train and metro 
station. The bus station is to the right.

Trams, busses and metros generally run between 06:00 and 00:30. 
If you are planning on staying in the city until late, check the 
schedule at your stop for the last departure of your bus or metro.

Night bus service: line 355, 357 
(Station Bijlmer Arena - Rembrandtplein - Central Station)
The night bus fare is not included in the P+R rate. You will need 
to buy a night bus ticket from the driver for € 4. 

Please note: 
•     The P+R desk on the lower level is closed after 01:00. Stop by the 

P+R desk upstairs. Follow the signs toward the garage attendant.
•     Please decide in advance if you plan to travel by tram, bus, 

metro (GVB) or by train (NS) to central Amsterdam. Mention 
your choice to the P+R desk attendant so that you receive 
the correct P+R chipcards. 

•     Do you have an electric car? At this P+R, you can charge your 
car for free.

Please take a P+R leafl et for more information!

Voorafmelden bij het P+R loket

Stop by the P+R desk fi rst

P+R loket
P+R desk

P+R, makkelijker en goedkoper
www.amsterdam.nl/parkeren
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P+R, makkelijker en goedkoper
www.amsterdam.nl/parkeren

U bevindt zich hier

You Are Here

Metro 50 Station Sloterdijk
Bus 19 Station Sloterdijk
Bus 64 Station Sloterdijk

Bus 62 Amstelstation
Metro 50 RAI - Zuid  
(World Trade Center)

Tram 2 Vondelpark - Museumplein - Leidseplein - 
Spui - Centraal Station

Tram 1 Overtoom - Vondelpark - Leidseplein -  
Kalverstraat - Centraal Station

Tram 17 Kinkerstraat - Westermarkt - Dam - 
Centraal Station

Centrum
Center

Naar het centrum met het openbaar 
vervoer vanaf P+R World Fashion Centre
Ga bij “toren 2” naar beneden en volg de borden naar receptie /
main entrance. Het P+R loket bevindt zich bij de receptie in het 
hoofdgebouw van het World Fashion Centre. Voor tram 1 en 17 
verlaat u het gebouw via de voorkant en slaat u rechtsaf naar de 
halte Der Kinderenstraat, Voor tram 2 gaat u linksaf, richting 
ingang van de parkeergarage, verderop ziet u halte Delfl andlaan. 

Trams, bussen en metro’s rijden over het algemeen vanaf 06.00 uur 
‘s ochtends tot 00.30 uur ’s nachts. Blijft u tot laat in de stad, check 
dan vooraf hoe laat uw laatste tram, bus of metro vertrekt.

Nachtbus: 353 (Osdorp De Aker - Centraal Station)
De kosten voor de nachtlijn zijn niet inbegrepen bij het P+R tarief.
U moet zelf een nachtbuskaart van € 4 bij de chauffeur kopen.

Let op: 
•   De P+R chipkaart is geldig in de bus, tram en metro 

(niet in de trein). 

Neem de P+R folder mee voor meer informatie!

Naar het centrum met het openbaar 
vervoer vanaf P+R World Fashion Centre
Go downstairs at Tower 2 and follow the signs to the reception / 
main entrance. The P+R desk is located at the reception area of 
the main World Fashion Centre building. For Tram 1 and 17, leave 
the building by the front entrance and turn right. The stop called 
Der Kinderenstraat. For Tram 2, turn left towards the entrance to 
the car park. You will see the Delfl andlaan stop further ahead. 

Trams, busses and metros generally run between 06:00 and 00:30. 
If you are planning on staying in the city until late, check the 
schedule at your stop for the last departure of your tram, bus 
or metro.

Night bus service: 353 (Osdorp De Aker - Central Station)
The night bus fare is not included in the P+R rate. You will need 
to buy a night bus ticket from the driver for € 4. 

Please note: 
•     P+R rates are not valid during the fashion days at the World 

Fashion Centre.

Please take a P+R leafl et for more information!

Voorafmelden bij het P+R loket

Stop by the P+R desk fi rst

World Fashion Centre
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Naar het centrum met het openbaar 
vervoer vanaf P+R Gaasperplas 
Vlakbij het P+R loket kunt u het P+R-terrein afl open onder het 
tunneltje door dat is bestemd voor voetgangers en fi etsers. Daar 
volgt u de borden bus/metro dan komt u vanzelf bij metrostation 
Gaasperplas. Metro 53 brengt u rechtstreeks naar het centrum 
van Amsterdam.

Trams, bussen en metro’s rijden over het algemeen vanaf 
06.00 uur ‘s ochtends tot 00.30 uur ’s nachts. Blijft u tot laat 
in de stad, check dan vooraf hoe laat uw laatste bus of 
metro vertrekt.

Nachtbus: 357 (Station Bijlmer Arena - Centraal Station)
De kosten voor de nachtlijn zijn niet inbegrepen bij het P+R tarief.
U moet zelf een nachtbuskaart van € 4 bij de chauffeur kopen.

Let op: 
•   Heeft u een elektrische auto? Dit P+R terrein heeft 

een oplaadpunt waar u gratis kunt laden.

Neem de P+R folder mee voor meer informatie!

To central Amsterdam by public 
transport from P+R Gaasperplas 
You can exit the P+R area using the tunnel for pedestrians and 
cyclists, which is located near the P+R desk. Follow the signs for 
bus/metro and you will fi nd yourself at the Gaasperplas metro 
station. Metro number 53 will take you right into the centre of 
Amsterdam.

Trams, busses and metros generally run between 06:00 and 
00:30. If you are planning on staying in the city until late, check 
the schedule at your stop for the last departure of your bus 
or metro.

Night bus service: line 357 (Station Bijlmer Arena - Centraal Station) 
The night bus fare is not included in the P+R rate. 
You will need to buy a night bus ticket from the driver for € 4. 

Please note: 
•     Do you have an electric car? At this P+R, you can charge 

your car for free.

Please take a P+R leafl et for more information!

Voorafmelden bij het P+R loket

Stop by the P+R desk fi rst

U bevindt zich hier

You Are Here
A2

Centrum
Center

A1

Gaasperplas
Metro 53 Amsterdam CS - Amstelstation -  

Waterlooplein - Nieuwmarkt
Bus 41 Dappermarkt - Muiderpoortstation

P+R, makkelijker en goedkoper
www.amsterdam.nl/parkeren
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