
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MEEST GESTELDE VRAGEN REISINFORMATIE 
RENOVATIE PIET HEINTUNNEL 
 
1. Waar vind ik meer informatie over de renovatie? 
Je leest meer over de renovatie van de Piet Heintunnel op deze projectpagina van de Gemeente 
Amsterdam. 
 
2. Wat betekenen deze werkzaamheden voor het verkeer?  
We verwachten forse verkeershinder, met name op werkdagen in de spits. We proberen de hinder 
voor bewoners, bedrijven en weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden. We willen reizigers 
stimuleren slimme reisalternatieven te gebruiken: 
Alternatief A: Werk zoveel mogelijk thuis 
Alternatief B: Reis buiten de spits 
Alternatief C: Reis met het openbaar vervoer 
Alternatief D: Pak de fiets of een deelscooter 
Alternatief E: Parkeer op een P+R 
 
Aan de alternatieven C, D en E zijn voordelige acties verbonden: zie voor meer informatie 
www.amsterdambereikbaar.nl/pietheintunnel of lees hieronder verder voor een toelchting. 
 
3. Ik wil met de auto reizen. Hoe doe ik dat als de tunnel dicht is? 
Het verkeer wordt vanaf de A10 omgeleid via de afslagen S112 (Gooiseweg) en S116 (Nieuwe 
Leeuwarderweg/IJtunnel).  Houd bij deze omleidingen rekening met een langere reistijd, die met 
name in de spits flink kan oplopen. Kies daarom bij voorkeur een alternatieve reismogelijkheid. 
 
4. Wat is een handige P+R als ik met de auto vanaf de A1 of A2 kom? 
Je kunt tegen een gereduceerd tarief parkeren bij P+R Zeeburg (I, II en III). Vanaf hier pak je 
eenvoudig tram 26 naar station Amsterdam Centraal. Op werkdagen na 10.00 uur, in het weekend 
en op feestdagen kost een P+R-dagkaart € 1. Bij inrijden op werkdagen vóór 10.00 uur is dat € 8. 
Kijk voor alle P+R-informatie en voorwaarden op www.amsterdambereikbaar.nl/pietheintunnel.  
 
5. Wat is een handige P+R als ik met de auto vanaf de A1 of A10 Noord kom? 
Je kunt tegen een gereduceerd tarief parkeren bij P+R Noord of P+R Boven ‘t Y. Vanaf hier pak je 
eenvoudig metro 52 (de Noord/Zuidlijn) richting station Amsterdam Centraal of verder. Op 
werkdagen na 10.00 uur, in het weekend en op feestdagen kost een P+R-dagkaart € 1. Bij inrijden 
op werkdagen vóór 10.00 uur is dat € 8. Kijk voor alle P+R-informatie en voorwaarden op 
www.amsterdambereikbaar.nl/pietheintunnel. 
 
 
 
 

https://www.amsterdam.nl/projecten/tunnels/deelprojecten/pietheintunnel/
https://www.amsterdam.nl/projecten/tunnels/deelprojecten/pietheintunnel/
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6. Ik wil met de fiets reizen. Wat is voor mij handig om te weten?  
Ben je van plan om de fiets te pakken, bijvoorbeeld als alternatief voor de auto? Of fiets je normaal 
gesproken al in het gebied rondom de Piet Heintunnel? Er verandert niets aan de route of reistijd. 
Wel is het vanaf 1 juni mogelijk om punten te sparen voor je gefietste kilometers (in de omgeving 
van de Piet Heintunnel. Die punten wissel je in voor leuke cadeaus in de webshop, of doneer je aan 
een van de goede doelen in de buurt. Hoe meer je fietst, hoe groter je beloning! Registreer je via 
de registratiewebsite van Toogethr Cycles. 
 
7. Ik wil graag een keer een e-bike proberen als alternatief voor reizen met de auto. Kan dat? 
Wil je graag fietsen, maar is je afstand net te lang groot om dat op een ‘gewone’ fiets te doen? Of 
ben je benieuwd naar een elektrische fiets? Je kunt straks een week lang tegen een kleine bijdrage 
een e-bike uitproberen. Hiervoor worden bij lokale fietsenwinkels en op verschillende locaties 
uitgiftepunten gecreëerd. Na afloop van de testperiode kun je extra voordelig een e-bike 
aanschaffen, of de e-bike tegen een klein tarief voor langere tijd huren.  
 
8. Ik wil met de tram reizen. Hoe doe ik dat als de tunnel dicht is? 
Op een aantal weekenden na blijft de tram tijdens de werkzaamheden gewoon 
rijden. Als de tram niet rijdt, zet GVB pendelbus 76 in. Deze stopt bij alle tramhaltes en bij een 
extra halte bij het Rietlandpark. Woon je op Zeeburgereiland of IJburg of in de directe omgeving 
van de Piet Heintunnel? Of reis je naar een bestemming in dit gebied? Begin juni lanceren we 
samen met GVB een mooie actie voor tram 26. Houd voor de meest actuele informatie de website 
van Amsterdam Bereikbaar in de gaten.  
 
9. Ik wil met de trein reizen. Wat is voor mij handig om te weten?  
Reis je normaal gesproken (al) met de trein? De werkzaamheden aan de Piet Heintunnel hebben 
geen gevolgen voor het treinverkeer. Overweeg je met de trein te reizen als alternatief voor de 
auto? Met de trein kun je slim van en naar het centrum of het oosten van Amsterdam reizen. 
Neem de trein naar Amsterdam Centraal, Amsterdam Amstel of Amsterdam Muiderpoort en reis 
vanaf daar voordelig verder met een OV-fiets, deelfiets of deelscooter. Of je stapt natuurlijk over 
op ander openbaar vervoer, zoals de metro, de tram of de bus. 
 
10. Welke treinstations horen bij de slimme reisalternatieven? 
De treinstations Amsterdam CS, Amsterdam Amstel en Muiderpoort zijn geschikt voor reizen van- 
en naar de omgeving van de Piet Heintunnel. Je reist vanaf daar voordelig verder met een OV-
fiets, deelfiets of deelscooter. Of je stapt natuurlijk over op ander openbaar vervoer, zoals de 
metro, de tram of de bus.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fiets.pietheintunnel.nl/home
https://www.amsterdambereikbaar.nl/werkzaamheden/oost/pietheintunnel
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11. Er zijn elektrische deelscooters. Wat is voor mij handig om te weten?  
Reis je (al) met een elektrische deelscooter? Er verandert door de werkzaamheden niets aan de 
route of reistijd. Overweeg je met de elektrische deelscooter te reizen als alternatief voor de auto 
en woon je op Zeeburgereiland of IJburg? In samenwerking met felyx en Check zorgen wij dat er 
tijdens de tunnelwerkzaamheden op Zeeburgereiland en IJburg extra deelscooters beschikbaar 
zijn. Daarnaast organiseren we leuke acties voor nieuwe en bestaande gebruikers die van- of naar 
Zeeburgereiland of IJburg reizen. Houd voor de meest actuele informatie de website van 
Amsterdam Bereikbaar in de gaten.  
  
12. Hoe kan ik mijn reis het beste plannen? 
Speciaal vanwege de renovatie van de Piet Heintunnel wordt de nieuwe reisapp Amaze gelanceerd 
in juni 2021. In deze app regel je alles voor jouw vervoersmiddelen op één plek: van het plannen en 
boeken tot betalen van je reis met auto, openbaar vervoer, deelmobiliteit en/of taxi. Zo heb je 
bovendien alle ritten in één overzicht. Automobilisten kunnen natuurlijk ook altijd gebruikmaken 
van een online routeplanner. Deze geeft een actueel reis- en routeadvies dat rekening houdt met 
de tunnelsluiting. 
 
13. Waar vind ik meer informatie voor werkgevers en werknemers? 
Speciaal voor werkgevers en hun collega’s, klanten en bezoekers hebben we een toolkit 
samengesteld. Daarnaast is er een (vergelijkbare) toolkit voor werknemers. In de toolkit vind je 
informatie over slim reizen, waaronder specifieke informatie over de verschillende 
reisalternatieven.  
 
Ga naar de toolkit voor werkgevers 
Ga naar de toolkit voor werknemers 
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