
Werken bezoekersparking UZA – 
nieuw parkeergebouw
1 juni – 31 december 2018 

Steeds meer patiënten en bezoekers vinden hun weg naar het UZA. Om ervoor te zorgen dat iedereen vlot 
een parkeerplaats blijft vinden, breiden we onze bezoekersparking uit met een nieuw parkeergebouw.

De werken vinden plaats van 1 juni t.e.m. 31 december 2018. Tijdens deze periode kan u beperkte hinder 
ondervinden, waarvoor onze excuses. Graag informeren we u zo goed mogelijk. Voor de meest recente 
informatie, bezoek www.uza.be/parking.

Parking tijdens de werken

• U bereikt de parking nog steeds via het rondpunt in de Drie Eikenstraat, nummer 655.

• Er blijven ongeveer 500 bezoekersplaatsen beschikbaar, ook tijdens de werken. We stellen achteraan een extra 
 deel van de personeelsparking beschikbaar voor bezoekers, zodat de huidige capaciteit gewaarborgd blijft.

• De mindervalideparking behoudt 21 plaatsen. Deze schuift iets op, maar blijft dichtbij de ingang. Deze plaatsen 
 zijn blauw geschilderd en duidelijk aangegeven. Ze zijn ENKEL voorbehouden voor mindervaliden. Plaats uw officiële 
 mindervalidekaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit. Er vinden controles plaats.

 Let op: We vragen iedereen deze plaatsen effectief vrij te houden voor mindervaliden. Wees u ervan bewust dat 
 een mindervalide persoon deze plaats nog meer nodig heeft. 

• U dient gebruik te maken van een alternatief wandelpad naar de inkom, rondom de werf. Dit staat duidelijk 
 gesignaleerd, is rolstoeltoegankelijk en verlicht in het donker.

• De parking voor spoedgevallen en het bloedtransfusiecentrum blijft normaal bereikbaar. U kan hier gratis 
 parkeren, mits u uw ticket laat ontwaarden aan het onthaal van de spoedgevallen. Bij misbruik betaalt u een bedrag 
 van 20 EUR.

• U kan het UZA steeds op alternatieve manieren bereiken, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Meer informatie 
 vindt u op onze website https://www.uza.be/naar-het-ziekenhuis-routebeschrijving. We raden ook aan zoveel 
 mogelijk te carpoolen indien mogelijk.  

Het nieuwe parkeergebouw

• 872 gewone parkeerplaatsen, waarvan 12 voorzien worden met laadpalen voor elektrische wagens.
• 71 parkeerplaatsen voor mindervaliden
• 3 verdiepingen

Parkeerplan: zie ommezijde




