
Meander Medisch Centrum 
Meander Medisch Centrum 
Maatweg 3 
3813 TZ, Amersfoort 
Telefoon 033 - 850 5050 

Geachte reanimatiecursisten. 

Hieronder nog even voor alle duidelijkheid de 
routebeschrijving m.b.t de reanimatietraining. 

Aanvang: 19.30 uur 

Reanimatie lokaal: Het reanimatie lokaal of Skills Lab is in het 
nieuwe ziekenhuis aangegeven met het ruimtenummer: 
SK4.2.031 

Zodra u uit de parkeergarage de centrale hal betreedt, treft u 
aan u rechter zijde het bezoekers/personeels restaurant aan. 

U loopt langs het restaurant naar het de twee aanwezige liften, u neemt de lift naar de tweede verdieping. Uit de lift slaat 
u rechtsaf de gang in, door een aantal deuren, over een loopbrug heen. Na de loopbrug treft u het reanimatie lokaal 
links aan.

Routebeschrijving: Meander Medisch Centrum 

Met het openbaar vervoer 
Er zijn bushaltes van buslijn 3 en 76 aan de Maatweg, direct tegenover de ingang van het ziekenhuis. Vanaf de 
bushalte is het een minuut lopen naar de voetgangershoofdingang. Via deze hoofdingang komt u direct uit in de Laan. 
Vanaf daar wijzen wij u de weg naar de afdelingen. U kunt ook kiezen voor buslijn 2, die aan het einde van de 
Hamseweg stopt, op korte loopafstand van het ziekenhuis. 
Plan uw reis op www.9292.nl of bel 0900-9292 (0,70/minuut). De dienstregeling van de bussen is ook te vinden op  
www.connexxion.nl

Met de fiets / te voet

Als fietser of voetganger kunt u Meander Medisch Centrum bereiken via het fietspad langs de Maatweg. Uw fiets kunt u 
stallen in de fietsenstalling naast de voetgangershoofdingang. Via deze hoofdingang komt u direct uit in de Laan. Vanaf 
daar wijzen wij de weg naar de afdelingen.. 

Met de auto 

Vanuit de richting Amsterdam A1 
U volgt de A1 richting Amersfoort. Neem afrit 12, afslag Bunschoten-Spakenburg / Amersfoort. Onderaan de afslag bij 
de rotonde gaat u naar links richting Amersfoort (N199). U rijdt nu op de Bunschoterstraat, deze blijven volgen. Na 2 
rotondes neemt u het 2e verkeerslicht linksaf, richting Amersfoort-Oost / Amersfoort-Centrum-N. Vervolgens ziet u na ca. 
400 meter aan uw rechterhand de inrit naar Meander Medisch Centrum en volgt u de borden naar de parkeergarage 
onder het ziekenhuis. 

Vanuit de richting Apeldoorn A1 
U volgt de A1 richting Amersfoort. Neem afrit 12, afslag Bunschoten-Spakenburg / Amersfoort. Ga onder aan de afslag 
bij de rotonde naar links richting Amersfoort (N199). 
U rijdt nu op de Bunschoterstraat, deze blijven volgen. Na 3 rotondes neemt u het 2e verkeerslicht linksaf, richting 
Amersfoort-Oost / Amersfoort-Centrum-N. Vervolgens ziet u na ca. 400 meter aan uw rechterhand de inrit naar Meander 
Medisch Centrum en volgt u de borden naar de parkeergarage onder het ziekenhuis. 

Vanuit de richting Utrecht A27 
U volgt de A27 richting Amersfoort. Bij knooppunt Eemnes richting Amersfoort (A1) aanhouden. Zie verder de 
routebeschrijving vanuit de richting Amsterdam A1. 

Vanuit de richting Utrecht A28 
U volgt de A28 richting Amersfoort tot knooppunt Hoevelaken. Hier volgt u de borden Apeldoorn / Hilversum / 
Amsterdam (A1). Houdt vervolgens de borden Hilversum / Amsterdam (A1) aan. Zie verder de routebeschrijving vanuit de 
richting Apeldoorn A1. 

http://www.connexxion.nl
http://9292.nl/


Vanuit de richting Zwolle A28 
U volgt de A28 richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken kies richting Amsterdam / Amersfoort-N (A1). Zie verder 
routebeschrijving vanuit de richting Apeldoorn A1. 

Parkeren 
U kunt uw auto tegen betaling parkeren in de parkeergarage onder het ziekenhuis. Vanaf de inrit aan de Maatweg van 
Meander Medisch Centrum volgt u de borden naar de parkeergarage. Deze lichte en open parkeergarage heeft één 
parkeerlaag en biedt plaats aan ca. 700 auto’s voor patiënten en bezoekers. Vanuit de parkeergarage gaat u met de 
(rol)trap of lift naar boven. U komt dan direct uit in het hart van het ziekenhuis, in de Laan. Vanaf dit punt wijzen wij u de 
weg naar de afdelingen.  

Veel succes met de training!




