Routebeschrijving Maasziekenhuis Pantein
Bezoekadres
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1
5835 DV Beugen
telefoonnummer: (0485) 84 50 00
Met de auto

Vanuit Nijmegen / Cuijk


Neem de A73 richting Venlo;



Volg op knooppunt Rijkevoort de A77, E31 richting Gennep/Goch/Keulen;



Neem afslag 1 Boxmeer;



Aan het einde van de afslag rechtsaf richting Beugen (N621 Beugenseweg);



Nu kunt u de borden Health Campus volgen.

Vanuit Gennep


Neem de A77 richting Nijmegen;



Neem afslag 1 Boxmeer;



Aan het einde van de afslag rechtsaf richting Beugen (N621 Beugenseweg);



Nu kunt u de borden Health Campus volgen.

Vanuit Venlo / Venray / Vierlingsbeek


Neem de A73 richting Nijmegen;



Volg op knooppunt Rijkevoort de A77, E31 richting Gennep/Goch/Keulen;



Neem afslag 1 Boxmeer



Aan het einde van de afslag rechtsaf richting Beugen (N621 Beugenseweg);



Nu kunt u de borden Health Campus volgen.

Vanuit Groeningen / Sambeek


Neem de Provinciale weg N551 richting Boxmeer;



Provinciale weg volgen (gaat over in Grote Straat, Sambeekseweg) tot aan de rotonde;



Neem op de rotonde de derde afslag (Julie Postelsingel, gaat over in de N621
Beugenseweg);



Neem op de vierde rotonde de derde afslag;



Nu kunt u de borden Health Campus volgen.

Vanuit Gemert / Sint Anthonis


Neem de Provinciale weg N272 richting Boxmeer;



Neem de A73 richting Nijmegen



Volg op knooppunt Rijkevoort de A77, E31 richting Gennep/Goch/Keulen;



Neem afslag 1 Boxmeer



Aan het einde van de afslag rechtsaf richting Beugen (N621 Beugenseweg);



Nu kunt u de borden Health Campus volgen.

Parkeren
U kunt parkeren in de parkeergarage bij het Maasziekenhuis of op het terrein ernaast. Vanaf
de parkeergarage is het 60 meter lopen tot de hoofdingang.

Mindervalidenparkeerplaatsen
Patiënten of bezoekers met een erkende mindervalide vergunning, verstrekt door de
gemeente, kunnen gebruik maken van één van de gereserveerde mindervaliden parkeerplaatsen op de begane grond van de parkeergarage. Ook op ‘halen en brengen’ zijn er
parkeerplaatsen voor mindervaliden.

Halen en brengen
Voor het afzetten en ophalen van bezoekers is er een 'halen en brengen' zone. Bezoekers die
hiervan gebruik willen maken komen via een aparte toegang op het plein voor het ziekenhuis
terecht en kunnen dan bezoekers bij de ingang afzetten. Als men binnen 20 minuten weer
vertrekt dan kan men zonder de betaalautomaat te bezoeken het terrein weer verlaten.

Tarieven
Het tarief voor het parkeren is € 0,50 per 20 minuten, met een maximum van € 4,50 per dag.
Verlaat u binnen 20 minuten het parkeerterrein? Dan kunt u vrij uitrijden.
U kunt ook kiezen voor een dagkaart of een weekkaart. Daarvoor gelden de volgende
tarieven:


Dagkaart: € 5,00



Weekkaart: € 17,50

Met een dag- of weekkaart kunt u meerdere keren per dag in- en uitrijden.
Dag- en weekkaarten zijn verkrijgbaar bij de kassa van het Grand Café van Maasziekenhuis
Pantein (direct na de ingang links).
Openbaar vervoer
Maasziekenhuis Pantein is bereikbaar met de trein en met de bus. Voor actuele reisinformatie
van deur tot deur kijkt u op www.9292.nl.

Met de trein
De stoptrein Nijmegen – Roermond v.v. stopt twee keer per uur op station Boxmeer. Hier kunt
u overstappen op een van de onderstaande bussen naar Maasziekenhuis Pantein. Te voet doet
u er ruim een half uur over om van station Boxmeer naar het ziekenhuis te komen.

Met de bus
De onderstaande bussen stoppen vlakbij de hoofdingang van Maasziekenhuis Pantein.


Lijn 84 Venray – Gennep v.v.



Lijn 85 Boxmeer – Siebengewald v.v.



Lijn 238 Grave – Boxmeer v.v.



Lijn 255 Venray – Boxmeer v.v.



Lijn 292 Sint Anthonis – Boxmeer v.v.

Regiotaxi
Voor het vervoer van deur tot deur kunt u gebruik maken van de Regiotaxi. Voor meer
informatie en reserveren zie: www.regiotaxinoordoostbrabant.nl.
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