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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


