
BEREIKBAARHEID CONCERTGEBOUW 
 

OPENBAAR VERVOER 

Het Koninklijk Concertgebouw is eenvoudig bereikbaar met de tram vanaf verschillende NS-stations 

in Amsterdam, en vanaf P+R Olympisch Stadion: 

 Centraal Station: tram 2, 5 en 24, bus 170, 172, 174, 272 en Niteliner N70 

Met ingang van dinsdag 18 april is tramlijn 16 tijdelijk opgeheven (tot en met november 2017). 

In deze periode kunt u gebruik maken van tram 24. Tram 24 stopt niet direct voor Het 

Concertgebouw, u stapt uit bij halte Roelof Hartplein, 250 meter verwijderd van Het 

Concertgebouw. Meer informatie 

 Station Zuid WTC: tram 5 

 Station Amstel: tram 12 

 Station Sloterdijk: tram 12 

 Station Muiderpoort: tram 3 

 P+R Olympisch Stadion: tram 24 

U stapt uit bij de halte Van Baerlestraat (tram 2) de halte Museumplein (tram 3, 5 en 12, bus 170) of 

Roelof Hartplein (tram 24). Deze haltes zijn voor of om de hoek van Het Concertgebouw. Bekijk de 

Lijnen-kaart van het GVB. Naast de hoofdentree is een taxistandplaats. Bereid uw reis voor met de 

reisplanner Openbaar vervoer 

STREEKVERVOER (CONNEXXION) 

Bij halte Museumplein, die zich bevindt tegenover de hoofdingang van Het Concertgebouw, 

stoppen de volgende bussen van Connexxion: 

 Lijn 142 (Wilnis) 

 Lijn 170 (Uithoorn Meerwijk) 

 Lijn 172 (Kudelstaart) 

 Lijn 174 (Wilnis) 

 Lijn 197 (Schiphol P30) 

 Lijn 272 (Amsterdam Centraal station) 

Bekijk ook de dienstregeling en haltevertrektijden van de halte Museumplein op de website van 

Connexxion. 

 

http://maps.gvb.nl/nl/omleidingen
http://maps.gvb.nl/nl/lijnen
http://maps.gvb.nl/nl/lijnen
http://www.9292ov.nl/
http://www.connexxion.nl/dienstregeling/haltedisplay/57002450
http://www.connexxion.nl/dienstregeling/haltedisplay/57002450


  

AUTO 

Uit alle richtingen A10: neem afslag S108 (Amstelveen) of S109 (RAI). Volg verder de borden 

Centrum. 

PARKEREN IN DE BUURT VAN HET CONCERTGEBOUW 

 Q-Park Museumplein, ingang aan de Van Baerlestraat: 

Bezoekers van Het Concertgebouw kunnen met 25% korting parkeren in Q-Park 

Museumplein. Kortingskaarten zijn op vertoon van uw concertkaart verkrijgbaar bij de 

garderobe en de kassa van Het Concertgebouw.  

Vanaf de ring neemt u afslag S108 en volgt u verder de P-borden. Op maandag t/m 

woensdag en zondag is de inrijtijd tot 01.00 en van donderdag t/m zaterdag tot 02.30. 

Uitrijden kan 24 uur per dag. Tarieven exclusief korting: € 2,- per 20 minuten of een gedeelte 

hiervan. Dagkaart € 50,- voor 24 uur. 

 P+R Amsterdam Olympisch Stadion, toegang via Laan der Hesperiden tegenover 66, via 

afslag S108 op de ring: 

P+R tarief na 10.00 uur en in het weekend: € 1 per 24 uur. Daarbuiten € 8 per 24 uur. Voor 

het voordelige P+R parkeertarief moet uw laatste check-in op de terugreis op een openbaar 

vervoer halte in het centrumgebied plaatsvinden. De haltes rondom Het Concertgebouw 

bevinden zich in het centrumgebied. U kunt na parkeren gebruik maken van tram 24. U 

stapt uit bij halte Roelof Hartplein, 250 meter verwijderd van Het Concertgebouw. Meer 

informatie  

 Parkeertarieven in de buurt van Het Concertgebouw maandag t/m zaterdag (zondag gratis): 

Per uur: € 4,- (09.00 - 24.00 uur) 

Dagkaart: Vanaf € 24,- (09.00 - 19.00 uur) 

Avondkaart: € 16,- (19.00 - 24.00 uur) 

Lees meer over parkeren in Amsterdam 

 Invalideparkeerplaats - Naast de hoofdentree bevinden zich zeven invalideparkeerplaatsen. 

Houders van een geldige Landelijke Parkeerontheffing (LPO) of Europese 

gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunnen hier gratis parkeren. 

 

http://www.q-park.nl/nl/parkeren-bij-q-park/per-stad/amsterdam/museumplein
http://www.q-park.nl/nl/parkeren-bij-q-park/per-stad/amsterdam/museumplein
https://www.p1.nl/parkeren/amsterdam/p-r-amsterdam-olympisch-stadion
https://www.p1.nl/parkeren/amsterdam/p-r-amsterdam-olympisch-stadion
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/

