
Actie voor tram 26

Piet Heintunnel dicht, pak het OV!
De Piet Heintunnel sluit van 25 juni 2021 tot 30 september 2022 voor al het verkeer. De tram blijft wel 

door de tunnel rijden. Woon of werk je op Zeeburgereiland, IJburg of de directe omgeving van de

Piet Heintunnel? Dan is het OV een prima alternatief. 

GVB biedt jou het slimme reisalternatief
Tram 26 rijdt zeer frequent tussen het Centraal Station en IJburg en blijft tijdens de werkzaamheden 

aan de Piet Heintunnel gewoon door de tunnel rijden. Op een paar weekenden na.  

De tram kan dan vanwege de werkzaamheden tijdelijk niet door de tunnel en wordt vervangen door 

een pendelbus. 

Vanaf het Amstelstation en Muiderpoortstation is bus 37 ook een prima alternatief voor de auto. Deze 

bus rijdt tussen het Amstelstation en Noord via het Muiderpoortstation en Zeeburgereiland. 

Tram 26 vanaf P+R Zeeburg l, ll en lll
Van P+R Zeeburg l en ll is het eenvoudig overstappen op tram 26 en bus 37. Bij P+R Zeeburg lll stap je 

eenvoudig over op tram 26. Hoe P+R precies werkt lees je op de site van de gemeente:  

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren-reizen/

Hier kun je ook zien of er nog plek is op de P+R locatie. 

OV-reisplanner en OV-tickets 
Hoe ziet je eventuele OV-reis eruit, hoeveel tijd neemt deze in beslag en wat is een handig OV-ticket? 

Al deze informatie staat op gvb.nl. Hier vind je naast een reisplanner ook een adviestool om te bereke-

nen wat het meest passende reisproduct is. Ga je een enkele keer met het OV of ben 

je van plan om vaker met het OV te reizen? Er is altijd een reisproduct dat op jouw 

manier van reizen aansluit. 

Ook handig: de GVB reisapp 

Hiermee kunnen reizen eenvoudig worden gepland. Geef tram 26 en/of bus 37 op 

als favoriete lijn en ontvang een seintje als er een verstoring is. In de app kun je  

zelfs een ticket kopen waar je meteen mee kunt reizen.

Meer weten? 
Kijk op amsterdambereikbaar.nl Houd deze site in de gaten. Want voordat de tunnel 

dicht gaat deze zomer is er een leuk kennismakingsaanbod om het OV uit te proberen. 
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De Piet Heintunnel wordt gerenoveerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.
Samen met verschillende partners bieden we reisalternatieven om verkeershinder te beperken.
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