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Onderwerp Per 30 november 2020: werkzaamheden aan Michiel de Ruijtertunnel 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 30 november a.s. starten we met werkzaamheden in de Michiel de Ruijtertunnel. Dit doen we om de 
veiligheid en beschikbaarheid van de tunnel te verhogen. Naar verwachting duurt dit project tot en met  
31 augustus 2021. In die periode gaat de tunnel elke nacht tussen 22.00 uur en 06.00 uur dicht voor het 
verkeer. In deze brief informeren wij u over de werkzaamheden, de mogelijke verkeershinder en de 
omleidingsroutes.  
 
Werkzaamheden 
We voeren verschillende werkzaamheden uit in de tunnel. Zo verbeteren we de brandwerendheid van het 
beton, door hittewerende bekleding aan te brengen aan de binnenzijde van de tunnel. We vervangen alle 
vaste camera’s door beweegbare camera’s, we voegen technische systemen samen en geven de 
besturingssoftware een update.  
 
Verkeershinder: tunnel ‘s nachts dicht, overdag open 
Om de werkzaamheden te kunnen verrichten, gaat de Michiel de Ruijtertunnel van 30 november 2020 tot en 
met 31 augustus 2021 elke nacht dicht. Ook in het weekend. Dit zal verkeershinder geven. Het verkeer wordt 
dan omgeleid via de centrumring S100. Overdag is de tunnel gewoon open voor het verkeer.  
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Omleidingsroute tijdens nachtafsluiting 
Per 30 november is dit de omleidingsroute wanneer de tunnel tussen 22.00 – 06.00 uur gesloten is.  

 
Aanpak Wegtunnels Amsterdam 
De aanpassingen aan de Michiel de Ruijtertunnel zijn onderdeel van het programma Aanpak Wegtunnels 
Amsterdam. Naast de werkzaamheden aan de Michiel de Ruijtertunnel renoveren we de komende jaren ook 
de Piet Heintunnel en de Arenatunnel. Ook vernieuwen we de verkeerscentrale. In 2025 zijn de tunnels en de 
verkeerscentrale helemaal klaar voor de toekomst: veilig te gebruiken, eenvoudig te bedienen en makkelijk 
te onderhouden. 
 
Meer informatie of vragen? 
Vanwege de coronamaatregelen is een interactieve bewonersavond nu helaas niet mogelijk. Omdat we wel 
graag open zijn over dichte tunnels, informeren we u graag via onze website, onze nieuwsbrief en een korte 
film. Kijk hiervoor op www.amsterdam.nl/michielderuijtertunnel. Uw vragen kunt u stellen via 
tunnels@amsterdam.nl. Die beantwoorden wij zo spoedig mogelijk.  
 
Meld u aan voor de nieuwsbrief en het tevredenheidspanel 
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de tunnels? Meld u dan aan voor de online 
nieuwsbrief. Dat kan via de website www.amsterdam.nl/tunnels. U kunt zich hier ook aanmelden voor het 
tevredenheidspanel. We kunnen uw suggesties en ideeën goed gebruiken. Uw mening telt. Wat u er ook van 
vindt. 
 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 
En we hopen dat u ons weet te vinden voor meer informatie of vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martin Dijkema 
Omgevingsmanager gemeente Amsterdam  
Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam 

http://www.amsterdam.nl/michielderuijtertunnel
mailto:tunnels@amsterdam.nl

