Werk aan weg en spoor
Amsterdam zomer 2013
Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te
verbeteren, wordt er de komende jaren veel gewerkt op de
weg èn op het spoor rondom Amsterdam. Rijkswaterstaat
verbreedt de snelwegen A9, A10-Oost, A1 en A6 op de
corridor Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) en ProRail
werkt op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
(OV SAAL) aan uitbreiding en aanpassing van het spoor.
Naast deze grote projecten zijn er rondom Amsterdam ook
nog diverse onderhoudswerkzaamheden aan de weg en
het spoor.
Ga goed voorbereid op reis
De werkzaamheden brengen onvermijdelijk hinder met
zich mee voor zowel automobilisten als treinreizigers,
vooral in de weekenden. Op het kaartje op de achterzijde
kunt u zien waar en wanneer de werkzaamheden op de
weg en op het spoor rondom Amsterdam deze zomer
plaatsvinden, en welke hinder dit met zich meebrengt.
Houdt u in ieder geval rekening met extra reistijd en ga
goed voorbereid op reis.

Meer informatie over de weg
Hinder en reisalternatieven: www.vananaarbeter.nl
Werkzaamheden SAA: www.schiphol-amsterdam-almere.nl
of 0800-8002 (gratis, tussen 06.00 - 22.30 u).
Meer informatie over het spoor
Hinder en actuele reisinformatie:
www.ns.nl/treinverkeerschiphol
of bellen naar 0900-9292 (€ 0,70 p/m)
Werkzaamheden OV SAAL: www.prorail.nl/ovsaal,
0800-7767245 (gratis, 24 u per dag).
Rijkswaterstaat en ProRail werken samen om de
werkzaamheden af te stemmen en de hinder te beperken,
zodat de regio ook tijdens de bouwperiode bereikbaar blijft.

Werk aan weg en spoor Amsterdam zomer 2013
Station
A’dam Sloterdijk
6 juli - 9 september
A4 richting Schiphol: verschoven en
versmalde rijstroken.
Maximumsnelheid 70 km/u.
Toerit vanaf de S107 afgesloten.
6 - 9 september
A4 richting Schiphol:
drie nachtelijke afsluitingen.
Omleiding via A10-Zuid, A2 en A9.
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LET OP!
DATUM
GEWIJZ
IGD

23 augustus 23.00u - 26 augustus 05.00u
en 30 augustus 23.00u - 2 september 05.00u
A10-Oost afgesloten (richting Zaanstad/Amersfoort)
Omleiding via A2, A9 en A1.
Extra reistijd >30 min.

A10-Zuid

Station
A’dam Zuid

Station
A’dam RAI
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Aan de tekst, data of afbeeldingen in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Station
Duivendrecht

6 juli 01.00u - 8 juli 05.30u
en 7 september 01.00u - 9 september 05.30u
Beperkt tot geen treinverkeer van en naar Schiphol.
Geen treinverkeer tussen:
Schiphol – Duivendrecht
Schiphol – Bijlmer ArenA
Schiphol – Amsterdam Sloterdijk

Legenda

vanaf 29 juli
A1 richting Amersfoort:
vluchtstrook afgesloten.
Maximumsnelheid 90 km/u.
Extra reistijd 5-10 min.
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