
P+R Transferium Zeeburg Amsterdam  

 
 
LET OP!  
Tramhalte bij Mosa is Steigereiland. Mosa | Pedro de Medinalaan 1a | 1086 XK Amsterdam.  

Ga je na de lesdag met de tram terug naar P+R halte (Zuiderzeeweg)? Reis dan 1 halte 
(Rietlandpark) verder dan P+R richting centrum en reis dan weer terug naar P+R 
(Zuiderzeeweg). Op deze manier heb je het centrum “bezocht” en betaal je de gereduceerde 
prijs voor het parkeren van je auto.  
 
P+R Zeeburg is een hele grote P+R mogelijkheid aan de Oostkant van Amsterdam, nabij 
IJburg, afslag S114, naast ingang Piet Hein tunnel. P+R Zeeburg heeft twee terreinen die 
naast elkaar liggen: Zeeburg 1 en Zeeburg 2. U kunt hier goedkoop parkeren en vervolgens 
ook nog goedkoop met het openbaar vervoer naar het centrum van Amsterdam en terug, als 
u gebruik maakt van de P+R regeling.  

Openingstijden P+R Zeeburg Amsterdam 
- inrijden: 24/7 
- uitrijden: 24/7 
 
Parkeertarieven  
Tip: Als u na 10 uur 's ochtends aankomt is parkeren veel goedkoper! 
Het P+R parkeertarief is afhankelijk van de inrijtijd bij de P+R:  
• voor 10.00 uur (ma-vrij): € 8,- voor eerste 24 uur, daarna € 1,- p.d.  
• na 10.00 uur (ma-vrij): € 1,- per 24 uur 
• in het weekend: € 1,- per 24 uur 
U kunt in PR-Transferium Zeeburg maximaal 96 uur parkeren.  
Lees meer over P+R regeling. 

LET OP: Als u geen gebruik maakt van de P+R-regeling betaalt u € 2,40 per uur, max. 
dagtarief € 24,00.  

Openbaar vervoer 
Een P+R GVB-kaart voor 2 personen naar het centrum kost € 5,00. Voor elk persoon meer tot 
max. 5 personen per auto betaalt u € 0,90 p.p. extra. Het regulier tramtarief naar centraal 
station is € 1,55 voor een enkele reis. • Tram 26 (IJtram) naar Centraal Station 

Betaalwijze  

 
 

Adres P+R Zeeburg 
Zuiderzeeweg 46a  
1095 KJ Amsterdam 

 

http://www.parkeren-amsterdam.com/pr-regeling
http://www.parkeren-amsterdam.com/pr-regeling

