
Trein
• Plan je heen- en terugreis kort van tevoren 

via ns.nl of m.ns.nl. 
• Treinen rijden op 26 april volgens de 
Oranjedienstregeling. Ze hebben mogelijk 
een afwijkende bestemming, andere vertrek-
tijden en/ of vertrekken vanaf andere sporen. 
Op een aantal trajecten rijden extra treinen. 
Kijk op ns.nl/oranjedienstregeling.  

• Let op de informatieschermen op de 
stations en de omroepberichten. 

• Houd er rekening mee dat het op de 
terugreis erg druk kan zijn. Mik daarom 
niet op de laatste trein. 

• Blijf je tot laat in Amsterdam? Check vooraf 
voor de terugreis de aansluitingen elders in 
het land. 

• Station Amsterdam RAI is de hele dag 
gesloten voor zowel trein als metro. Je kunt 
gebruik maken van station Amsterdam Zuid.

• Zorg voor voldoende saldo op je OV-
chipkaart. Geen OV-chipkaart? Koop dan 
vooraf een e-ticket. Let op: kaarthouders 
weekabonnementen studentenreisproduct 
reizen op 26 april met 40% korting. 

• Voor de juiste vertrektijden onderweg kijk je 
op m.ns.nl óf de reisplanner Xtra.

Internationale treinen en 
Intercity Direct
De internationale treinen en de Intercity Direct 
rĳ den niet vanaf Amsterdam Centraal, maar 
vanaf andere stations. Ga tenminste een half 
uur eerder op reis en houd op de stations en 
in de treinen rekening met grote drukte. Meer 
informatie over internationale treinen vindt je 
op NSHispeed.nl.

Aanbevolen route
Afhankelĳ k van je doel in Amsterdam 
adviseren wĳ  je via een geschikt station te 
reizen (zie ook het kaartje). 

Vanuit Haarlem en Noord-Holland naar station 
Amsterdam Zuid? Stap uit op Amsterdam 
Sloterdĳ k en stap over op metro lĳ n 50. 

Kom je vanuit de richting Utrecht naar de 
vrĳ markten in de binnenstad? Je kunt dan 
uitstappen op Amsterdam Amstel en vanaf 
daar met de metro meteen naar de binnenstad 
of je reist tot Amsterdam Centraal. 

Let op: ook in de metro heb je een geldig 
vervoerbewĳ s nodig.
 
Op www.ns.nl/koningsdag kun je terecht voor 
reisadviezen. 

Bagagekluizen NS
De bagagekluizen van station Alkmaar, 
Haarlem, Amsterdam Centraal en Amsterdam 
Amstel zĳ n uit veiligheidsoverwegingen 
gesloten vanaf 25 april 19.00 uur tot 27 april 
07.00 uur.

Alcoholbeleid
Net als voorgaande jaren mag je geen 
alcoholhoudende drank bĳ  je hebben in de 
trein en op het station. Deze maatregel geldt 
vanaf vrĳ dagavond 25 april 19.00 uur tot 
zondagochtend 27 april 07.00 uur.

Wees voorbereid!
• Laat de auto staan, je komt er 

het centrum niet mee in. Goede 
alternatieven: P+R en het openbaar 
vervoer. 

• Plan je reis via www.ns.nl en 
www.gvb.nl.

• Heb je een ticket voor een evenement: 
kijk op hun site hoe je er komt. Waar 
nodig zijn er looproutes aansluitend 
op OV.

• Download gratis 26APPril in de 
app stores. Met plattegrond en real 
time informatie over opstoppingen, 
omleidingen en calamiteiten. 

• Wees op de dag zelf alert op 
informatieborden en omroep-
berichten voor actuele informatie 
over de snelste route, opstoppingen 
of calamiteiten.

Evenementen en 
vrijmarkten
Buiten de binnenstad zijn er fantastische 
dance-evenementen. Deze kun je alleen 
bezoeken als je vóór 26 april een kaartje 
hebt gekocht. Dus geen verkoop aan 
de deur! Heb je een ticket: kijk op de 
website van het evenement hoe je er 
komt. Ook op www.ns.nl/koningsdag 
vind je reisadvies naar evenementen 
in de stad. Het evenement zorgt waar 
nodig voor looproutes aansluitend op 
het openbaar vervoer. Daarnaast is er de 
traditionele vrijmarkt op allerlei plekken 
in de stad. Kijk op www.amsterdam.nl/
koningsdag voor meer informatie

Gratis app
Real time informatie op 26 april? 
Download gratis 26APPril in de app 
stores. Je ontvangt actuele informatie 
over opstoppingen, omleidingen en 
calamiteiten. Uiteraard kan door de 
drukte het netwerk tijdelijk plat liggen. 
Toch is de app onmisbaar om op de 
hoogte te blijven! Ook offl ine kun je de 
app gebruiken, bijvoorbeeld voor de 
plattegrond/kaarten of informatie. 

Alcohol
Voor veel mensen hoort bij een feest 
ook een drankje. Maar overmatig 
alcoholgebruik kan onveilige situaties 
en problemen opleveren. Daarom 
probeert Amsterdam overmatig 
alcoholgebruik zoveel mogelijk te 
beperken. Zorg dat je op straat niet 
meer dan één stuks alcohol bij je hebt.   
Een thuistap of sixpack zijn meer dan 
één stuks. Winkels verkopen één blikje 
of fl esje alcohol per persoon. 
Particulieren mogen geen alcoholische 
drank verkopen, dat is voorbehouden 
aan de horeca. Neem geen alcohol mee 
naar de stations en in de treinen van NS. 

Alcohol kopen 
op Koningsdag?

per persoon

Ingevolge artikel 2.17, vijfde lid, APV

Kijk ook op: www.amsterdam.nl/koningsdag

Etenswaren
Let op wat je eet en drinkt. De verkoop 
van etenswaren en dranken is aan 
strenge regels gebonden. 
Op de vrijmarkt mogen particulieren 
frisdrank verkopen in blikjes of 
plastic fl esjes. De verkoop van vlees 
(saté, kebab en dergelijke), vis of 
visproducten en zuivel (of producten 
waarin zuivel wordt gebruikt) is niet 
toegestaan. De verkoop van deze 
zogenaamde 'bederfelijke waar' is 
voorbehouden aan horeca en 
beroepshandelaren.

EHBO
Enkel verstuikt? Bevangen door 
de drukte? Er zijn verschillende 
EHBO-posten waar je naartoe kunt. 
Je vindt ze op de plattegrond. 

Zakkenrollers en 
straatrovers 
Ben jij het waard om beroofd te 
worden? Doe de test op 
www.mijnstraatwaarde.nl.
Tijdens Koningsdag zijn zakkenrollers en 
straatrovers actief. Pas goed op 
je spullen. Laat waardevolle spullen 
zoveel mogelijk thuis. Draag je 
telefoon of portemonnee niet in je 
achterzak of in een losse tas, maar berg 
deze goed op. Laat je niet afl eiden door 
onbekenden en wees extra alert op zeer 
drukke plekken. 
Toch slachtoffer? Doe altijd aangifte. 
Bel voor een aangifteafspraak de politie 
op 0900-8844.
 

 

Auto
Met de auto naar Amsterdam? De 
binnenstad is niet bereikbaar. Volg de 
digitale bebording op de A10 en/of 
kijk vooraf op www.amsterdam.nl/
koningsdag welke P+R de beste OV-
aansluiting heeft naar je bestemming. 
De P+R’s staan ook aangegeven op de 
plattegrond in deze fl yer. Kijk voor meer 
informatie en P+R regels op 
www.amsterdam.nl/penr.    

Taxi
Taxistandplaatsen zijn in de binnenstad 
waar de vrijmarkt plaatsvindt op 26 april 
tijdelijk opgeheven. Taxi's zijn te vinden 
op de Martelaarsgracht tegenover het 
Centraal Station en op de Stadhouders-
kade bij het Leidseplein. Alternatief is 
het openbaar vervoer.  

Varen
Kijk voor de vaarroutes en regels op het 
water op www.waternet.nl/koningsdag 
of download de app VaarWater in de 
app stores. 

Vragen?
www.amsterdam.nl/koningsdag
Twitter: 
@AmsterdamNL #koningsdag020
Of bel 14020

Blijf op de hoogte van alle Koningsdag 
events in Amsterdam. 
• Kijk op 

www.iamsterdam.com/koningsdag 
voor een compleet overzicht.

• facebook.com/iamsterdamnl
• Twitter @uitinAMS #koningsdag020

Welkom op Koningsdag in Amsterdam! 

Na de vele prachtige
Koninginnedagen is dit de eerste 
Koningsdag die we met elkaar 
vieren. Een fantastisch feest: de 
vrijmarkt, concerten en evenementen 
trekken weer vele bezoekers. Help 
daarom mee om er een vrolijk en 
veilig feest van te maken.
 

Dat kan heel eenvoudig. Ga bijvoorbeeld verstandig 
om met drank, zeker als het mooi weer is. In treinen 
en op NS-stations geldt een alcoholverbod. Wees 
voorbereid en kijk van tevoren hoe je ergens het 
beste komt. Met de auto kun je het centrum niet in. 
Maak gebruik van openbaar vervoer of een van 
de goedkope P+R’s langs de rand van de stad. Reis 
afhankelijk van je bestemming via een geschikt 
station. Heb je een ticket voor een van de grote 
evenementen, kijk dan op hun website hoe je er komt. 
Looproutes worden waar nodig op straat aangegeven. 
Let op: op Koningsdag worden geen tickets voor grote 
evenementen meer verkocht!
 

Vrijmarkten mogen tussen 06.00 uur ’s ochtends en 
20.00 uur ’s avonds overal plaatsvinden, behalve op 
doorgaande wegen. De buitenevenementen beginnen 
om 12.00 uur en eindigen om 20.00 uur. Pas goed op 
je spullen en let op je omgeving, zeker waar het druk 
is: er zijn zakkenrollers actief in de stad.
 
Op veel plekken in de stad vind je actuele informatie 
op digitale schermen. Zo blijf je op de hoogte. Of 
download gratis de Amsterdamse Koningsdag-app 
26APPril met kaart en real time informatie. De app 
waarschuwt je voor opstoppingen, omleidingen 
en calamiteiten. Ook krijg je het laatste Koningsdag-
nieuws.
 
Laat het ook dit jaar weer Amsterdams gezellig 
worden. Ik wens je een fi jne en veilige Koningsdag.
 

Eberhard van der Laan
Burgemeester van Amsterdam
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Disclaimer
Nadruk of verveelvoudiging in een of andere vorm door 
middel van druk, foto, kopie of microfi lm is niet mogelijk 
zonder voorafgaande toestemming van de Gemeente 
Amsterdam. Alle gegevens worden verstrekt zoals zij bij 
de Gemeente Amsterdam bekend waren bij het ter perse 
gaan van dit drukwerk. Wijzigingen alsmede zet- en 
drukfouten voorbehouden, april 2014.

Koningsdag in 
Amsterdam
Vier het vrolijk en veilig!
• Neem geen alcohol mee naar 

de stations en in de treinen
van NS.

• Winkels verkopen één blikje of 
fl esje alcohol per persoon.

• Je mag maar één stuks alcohol 
bij je hebben. Een thuistap of 
sixpack zijn meer dan één stuks. 

• Neem geen glas mee, dat levert 
onveilige situaties op.

• Plassen kan bij de plaskruizen 
en in toiletwagens, er zijn er 
genoeg.

• Er staan ook genoeg afval
bakken, dus rotzooi op straat 
gooien is niet nodig.
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Koningsdag in 
Amsterdam

Vier het vrolijk en veilig!
• Neem geen alcohol mee naar de  

stations en in de treinen van NS.
• 

alcohol per persoon.
• Je mag maar één stuks alcohol bij je 

hebben. Een thuistap of sixpack zijn 
meer dan één stuks. 

• Neem geen glas mee, dat levert  
onveilige situaties op.

• Plassen kan bij de plaskruizen en in  
toiletwagens, er zijn er genoeg.

• Er staan ook genoeg afvalbakken, dus 
rotzooi op straat gooien is niet nodig.
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