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ROUTEBESCHRIJVING 
SPINOZA CENTRE FOR 
NEUROIMAGING 
  

 
De MRI-scanner staat in het Spinoza Centrum, Meibergdreef 75, Amsterdam. Het Spinoza 
Centrum ligt naast het AMC.  
 

 
 
Met de metro of trein vanaf CS Amsterdam 
Neem metro 54 (richting Gein). U stapt uit bij halte Holendrecht/AMC en neemt uitgang 
Oudenrijnlaan/AMC. Ook als u de trein neemt, stapt u uit bij Amsterdam Holendrecht en 
neemt u de uitgang woonwijk Holendrecht/AMC. Vanaf de halte kunt u er voor kiezen om 
de route buiten het AMC om te nemen (zwart in bovenstaande afbeelding), of de 
overdekte route door het AMC (groen in bovenstaande afbeelding).  
 
Als u de route buitenom neemt gaat u na de OV-poortjes rechtsaf, waarna u linksaf het 
fietspad en de gele bordjes met N.I.N. volgt. Ga de houten brug aan uw rechterhand over, 
sla meteen linksaf en loop door tot u aan uw rechterhand een zebrapad ziet richting de 
parkeerplaats. Steek hier over en loop rechtdoor tot u bij een groot grijs gebouw komt: de 
IWO-tentamenzalen. Sla hier rechtsaf tot u niet verder kunt en ga dan links. Loop onder de 
witte loopbrug door, waarna u de tweede straat links neemt en 50 meter doorloopt. Aan 
uw rechterhand ligt nu het Spinoza Centrum, een bruin met wit gebouw omringd door 
gras. De bel vindt u rechts van de schuifpui. 
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Ook voor de overdekte route door het AMC gaat u na de OV-poortjes rechtsaf, waarna u 
de route onder de groengrijze overkapping richting het ziekenhuis volgt. U betreedt het 
ziekenhuis via de hoofdingang die aan het einde van de overdekte looproute ligt. Loop nu 
rechtdoor, kruis het hoofdplein met aan de rechterhand de AKO, en kijk uit naar een 
donkerblauw bordje met daarop parkeergarage P2. Volg deze bordjes tot u bij 
parkeergarage P2 bent, waarna u de route onder het kopje Route vanaf P2 volgt. 
 
Met de auto 
Indien u vanaf de A2 of A9 komt volgt u de borden naar het AMC. Bij de eerste 
verkeerslichten (naast Sizzling Wok) gaat u rechtdoor, bij het volgende kruispunt slaat u 
rechtsaf de Meibergdreef op. Blijf rechtdoor rijden tot u op een rotonde komt, neem hier 
de derde afslag om bij parkeergarage P2 te komen. Zie ook de blauwe route op 
bovenstaande afbeelding. 

Route vanaf P2 
Zie de rode route op bovenstaande afbeelding. Verlaat de garage via de uitgang op de 
begane grond. Ga twee keer rechtsaf en volg het fietspad langs de parkeergarage tot de 
splitsing, waar u linksaf gaat. Steek hierna meteen rechts de weg over en volg het pad tot u 
na 50 meter voor het Spinoza Centrum staat, een bruin met wit gebouw omgeven door 
gras. De bel vindt u rechts van de schuifdeur.  


