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Routebeschrijving 

Met de auto 
 
Vanuit het Zuiden en Oosten 
Op de A9 neemt u (vóór de Wijker- en Velsertunnel) de A22 Beverwijk/IJmuiden (7). Direct 
na de Velsertunnel neemt u de afslag Beverwijk (9). U volgt het ANWB-bord "Rode Kruis" en 
rijdt over het viaduct van de A22 richting Beverwijk. Na het verkeerslicht gaat u over het 
spoor en slaat u rechtsaf. Bij het eerstvolgende verkeerslicht slaat u linksaf de Vondellaan in. 
Na 50 meter vindt u de Nederlandse Obesitas Kliniek aan uw linkerzijde. 
 
Vanuit het Noorden 
Op de A9 neemt u de A22 Beverwijk/IJmuiden/Haarlem-Noord. Dan neemt u de afslag 
Beverwijk (9). Bij de verkeerslichten, bovenaan de afrit, slaat u rechtsaf. U volgt het ANWB- 
bord "Rode Kruis". Na het verkeerslicht gaat u over het spoor en slaat u rechtsaf. Bij het 
eerstvolgende verkeerslicht slaat u linksaf de Vondellaan in. Na 50 meter vindt u de 
Nederlandse Obesitas Kliniek aan uw linkerzijde. 
 
Met het openbaar vervoer 
De Nederlandse Obesitas Kliniek ligt op vijf minuten lopen van NS-station Beverwijk. 
Wanneer u het station uitloopt loopt linksaf richting het busstation en de bioscoop. Volg de 
weg naar rechts tot aan de kruising. Steek recht over, de Vondellaan in. Aan uw linkerhand 
ligt de Nederlandse Obesitas Kliniek. Alle stad- en streekbussen stoppen naast het station. 
De bushalte van lijn 167 uit Alkmaar/Castricum/Heemskerk en lijn 78 uit Wijk aan Zee ligt op 
50 meter van de ingang. 
 
Parkeren 
U kunt gebruik maken van het parkeerterrein van het ziekenhuis. Hiervoor rijdt u voorbij de 
Nederlandse Obesitas Kliniek en neemt de eerste weg links. Indien u vervolgens linksaf door 
de slagbomen rijdt, staat u op deze parkeerplaats. De kosten hiervoor bedragen €1,50 per uur, max 
€8,50 per dag. De eerste 20 minuten zijn altijd gratis. 


