5 weekenden
géén auto- en treinverkeer

In mei en juni 2019 zijn er grote werkzaamheden aan de A10 Zuid en
aan het spoor. Wilt u in deze weekenden de weg op of gebruikmaken
van het openbaar vervoer, houd dan rekening met extra reistijd,
afsluitingen en omleidingen. De vertraging kan oplopen tot een uur.

Werkzaamheden aan de A10 Zuid en het spoor
1. vrijdagavond 10 mei 22:00 uur tot maandagochtend 13 mei 05:00 uur
2. vrijdagavond 17 mei 22:00 uur tot maandagochtend 20 mei 05:00 uur
3. vrijdagavond 24 mei 22:00 uur tot maandagochtend 27 mei 05:00 uur
4. vrijdagavond 31 mei 22:00 uur tot maandagochtend 3 juni 05:00 uur
5. vrijdagavond 7 juni 22:00 uur tot dinsdagochtend 11 juni 05:00 uur (Pinksterweekend)
De opbouw van de afsluitingen begint om 21:00 uur

A4 & A10 Zuid
In deze weekenden zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Rijdt u vanuit het noorden (A8)
richting Utrecht (A2), dan kunt u rijden via de A10 Oost. Voor de richting Schiphol/Den Haag
kunt u uw gebruikelijke route nemen. Komend vanaf A4/Schiphol is de snelweg (A4 en A10 Zuid)
afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp. U wordt omgeleid via de A5 en A9. Oprit S109 blijft
in alle weekenden te gebruiken. De A10 Zuid in de richting van de A4 (Schiphol) blijft ook
gewoon open.

Treinverkeer
Treinverkeer van, naar en via de stations Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI is in deze weekenden
niet mogelijk. Alleen in het laatste weekend, het Pinksterweekend, is er beperkt treinverkeer
mogelijk. U kunt omreizen via Amsterdam Centraal of gebruikmaken van metro en tram.

Zuidasdok
De weekenden zijn nodig voor de uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Het werk is onderdeel
van het project Zuidasdok. Dit project verbreedt de A10 Zuid tussen de knooppunten De Nieuwe
Meer en Amstel van vier naar zes rijstroken. Een deel van de A10 Zuid verdwijnt onder de grond.
En daar bovenop komt een geheel vernieuwd station Amsterdam Zuid. In het Pinksterweekend
wordt een enorm dak op zijn plek geschoven. Het dak is onderdeel van een extra onderdoorgang
onder station Amsterdam Zuid.

Meer hinder
Naast de vijf weekenden in mei en juni, zijn er ook enkele weekenden waarin er bij station
Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI minder treinen of metro’s rijden. De reisplanners zijn hierop
aangepast.

Meer informatie
Weggebruikers: www.vananaarbeter.nl
Treinreizigers: de NS-reisplanner
Alle openbaar vervoer: 9292.nl
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Amsterdam Zuidas Informatiecentrum

Telefoon: 0800 5056 (24/7)

WTC, Centrale Hal

E-mail: contact@zuidas.nl

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam
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