
Richting

Hinder A29 Haringvlietbrug  
en Heinenoordtunnel 
in 2023 en 2024

afsluiting omleiding

Rijkswaterstaat renoveert de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel, beide in de A29. 
Het bewegende deel van de Haringvlietbrug inclusief de aandrijvingen, wordt vernieuwd, en de systemen 
voor bediening, besturing en bewaking worden vervangen. De renovatie is eind 2023 klaar. 

Bij de Heinenoordtunnel vervangt Rijkswaterstaat onder andere alle tunnel technische installaties en 
tussen de twee tunnelbuizen komt een middentunnelkanaal. Dat is een afgesloten vluchtgang. Deze 
renovatie start in 2023 en duurt tot eind 2024.

Om de renovatiewerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren worden de brug en de tunnel meerdere keren 
afgesloten. Houd rekening met extra reistijd bovenop de normale reistijd.

Bergen op Zoom

N59 afgesloten van  
7 t/m 28 augustus 2023
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Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de renovaties, werkzaamheden en afsluitingen op:  
rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel of rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug 
Facebook.com/Heinenoordtunnel, Twitter @RWS_WNZ of @Rijkswaterstaat of bel 0800 8002 (gratis)

Afsluitingen Haringvlietbrug
• Van 9 juni tot en met 28 juli 2023, met een mogelijke uitloop tot en met 4 augustus 2023. In het najaar wordt de brug enkele nachten afgesloten. 

Afsluitingen Heinenoordtunnel
• Van 28 april tot en met 8 mei 2023 in beide rijrichtigen en van 5 augustus tot en met 1 september 2023. Eerste 3 dagen alleen richting 

Bergen op Zoom en van 7 augustus 01.00 uur in beide richtingen. 
• In 2023 en 2024 is de tunnel ook een groot aantal weekenden en nachten, meestal in 1 rijrichting, afgesloten. In de zomer van 2024 is de 

Heinenoordtunnel nog eens twee weken dicht, van 26 juli tot en met 12 augustus 2024. Zie voor de weekend- en nachtafsluitingen de 
actuele planning op rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel.

• N59: maandag 7 augustus t/m maandag 28 augustus tussen knooppunt Hellegatsplein en de aansluiting Den Bommel (Schaapsweg). 

Omleiding wegverkeer
• Doorgaand verkeer van/naar Rotterdam naar/van Bergen op Zoom: via snelweg A15, A16, A17 of A59 en andersom
• Lokaal verkeer van/naar de Hoeksche Waard: via autoweg N217 en snelweg A16 en andersom 
• Verkeer van/naar Rotterdam naar/van Goeree-Overflakkee via snelweg A15, A16, A17 en A59 en andersom
• Verkeer van/naar Rotterdam naar/van Zierikzee: via snelweg A15 en autoweg N57 en andersom
• Lokaal verkeer van/naar Goeree Overflakkee: via autoweg N215 en N57 of snelweg A59, A17 en A16 en andersom

Houd rekening met extra reistijd. Gele borden en informatieborden langs en boven de weg geven de omleidingsroute aan.

Fietsers en voetgangers
Tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug kunnen fietsers en voetgangers gebruikmaken van een veerpont. Meer informatie op 
rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug.

Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van de renovatie van de Heinenoordtunnel in de A29. Zij kunnen door de Tweede 
Heinenoordtunnel zoals zij nu ook doen. Voor fietsers en voetgangers is de overtocht via de veerponten Oud-Beijerland - Rhoon, Puttershoek 
- Zwijndrecht en Nieuw-Beijerland - Hekelingen tijdens afsluitingen van de Heinenoordtunnel gratis.

Advies weggebruikers 
Rijkswaterstaat treft maatregelen om de hinder te kunnen beperken. Denk aan maatregelen als omleidingen, aanpassingen wegen, het anders 
afstellen van verkeerslichten om de doorstroming te bevorderen en aan acties om fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. 

U kunt de hinder op uw route beperken en files vermijden door:
• goed voorbereid op weg te gaan 
• te weten wanneer afsluitingen zijn en wat de omleidingen zijn
• buiten de spitsperiode te reizen
• voordat u vertrekt de actuele files en omleidingen te checken via bestaande navigatie apps, rwsverkeersinfo.nl of vanAnaarBeter.nl

En bent u op de plaats van bestemming denk dan, als het kan, aan:
• voor korte afstanden een fiets/e-bike pakken/huren
• met het openbaar vervoer reizen 
• op rustige tijden (buiten de spitsen) reizen
• de omleidingsroutes mijden

Afsluiting Haringvlietbrug scheepvaart hoger dan 13 meter
Vanaf 1 januari tot in najaar 2023 is er geen passagemogelijkheid 
voor schepen hoger dan 13 meter. De Haringvlietbrug wordt niet 
bediend. Schepen hoger dan 13 meter moeten omvaren. Schepen 
lager dan 13 meter kunnen onder het vaste deel van de brug varen. 

Omvaarroutes
Scheepvaartverkeer kan omvaren via de Noordzee of via het Spui, 
de Oude Maas en de Dordtsche Kil en moet rekening houden met 
(veel) langere vaartijden.

http://rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel
http://rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug
https://www.facebook.com/Heinenoordtunnel
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a29-renovatie-eerste-heinenoordtunnel
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a29-renovatie-haringvlietbrug-beweegbare-deel
https://www.rwsverkeersinfo.nl
https://www.vananaarbeter.nl

