
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een routebeschrijving vindt u op  www.zuidas.nl. 
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Telefoon 0800 5065 
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Retouradres: Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam  

Beste bewoner, ondernemer of belangstellende,  

 

Graag informeren we u over grootschalige werkzaamheden die 

plaatsvinden van vrijdag 1 tot en met zondag 3 november 2019. 

Voor deze werkzaamheden is een afsluiting nodig van de A4 en 

A10 Zuid en het treinspoor bij stations Amsterdam Zuid en RAI. 

 

Wat gebeurt er van 1 tot en met 3 november? 

Tijdens de eerste drie dagen van november wordt het eerste 

dakdeel ingeschoven voor een extra reizigerstunnel voor station 

Amsterdam Zuid. Deze betonnen plaat van 70 bij 15 meter 

schuiven we dwars door de A10 Zuid en het treinspoor. De 

werkzaamheden stonden aanvankelijk gepland voor het 

driedaagse Pinksterweekeinde in juni dit jaar. Die planning is toen 

niet gehaald. Ook nu hebben we drie dagen nodig. Voor het 

inschuiven wordt de A10 gedeeltelijk afgegraven en het spoor 

eruit gehaald en voor de ochtendspits maandag moet alles er 

weer bij liggen als ervoor. 

 

Wat merkt u ervan? 

 

A10 Zuid en A4 

De A10 Zuid is aan de zuidzijde afgesloten van donderdag  

31 oktober 22 uur tot maandagochtend 4 november 05 uur. Komt 

u vanaf de A10 West dan is de A10 Zuid afgesloten vanaf 

knooppunt De Nieuwe Meer richting de A2 en A10 Oost 

(knooppunt Amstel). Komt u vanaf de A4/Schiphol dan zijn de A4 

en A10 Zuid afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp. Oprit 

S109 richting knooppunt Amstel blijft te gebruiken net als de A10 

Zuid en A4 richting Schiphol.  

 

Vooral op vrijdag 1 november wordt extreme verkeersdrukte 

verwacht. Normaal rijden op de A10 Zuid in de 

vrijdagochtendspits 10.000 auto’s per uur. De omleidingsroutes, 

A5 en A9, hebben onvoldoende capaciteit om dit verkeer op te 
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kunnen vangen. Als u de mogelijkheid heeft, laat dan de auto op vrijdag 1 november staan. Heeft u 

die keuze niet, dan adviseren wij u op 1, 2 en 3 november voor vertrek een routeplanner te 

raadplegen (zoals Waze of Google Maps) en rekening te houden met extra reistijd oplopend tot 

meer dan een uur. 

 

Openbaar vervoer 

Treinverkeer van, naar en via station Amsterdam Zuid en RAI is op vrijdag 1 november en zaterdag 

2 november niet mogelijk. Op zondag 3 november is slechts beperkt treinverkeer mogelijk. U kunt 

gebruiken maken van de metro wanneer de trein niet rijdt. De Connexxionbussen die gebruik 

maken van de A4 blijven rijden. We adviseren u kort voor vertrek de NS-reisplanner of OV9292 te 

raadplegen.  

 

In de directe omgeving van station Amsterdam Zuid 

Van donderdag 31 oktober 22 uur tot maandag 4 november 05 uur is de A. Schönberglaan 

afgesloten voor autoverkeer. De Schönberglaan blijft steeds bereikbaar voor voetgangers en 

hulpdiensten, en ook de nooduitgangen van de gebouwen blijven bereikbaar.  Woont u in de 

directe omgeving van station Amsterdam Zuid dan kunt u mogelijk beperkte hinder ondervinden 

van bouwgeluid van machines en kranen.  

 

Webcam 

Het inschuiven van het enorme dek is te volgen via de webcam://bouw.live/zuidasdok-amsterdam 

 

Wekelijks spreekuur 

Mocht u vragen hebben, bouwcombinatie ZuidPlus houdt vanaf 1 oktober elke dinsdag van 15 tot 

17 uur spreekuur in het informatiecentrum Zuidas Amsterdam.  

U kunt het informatiecentrum op werkdagen bezoeken of 24/7 bereiken via telefoonnummer 0800 

5065 en contact@zuidas.nl. Volg ook zuidas.nl, Facebook (facebook.com/zuidas) en Twitter 

(@zuidasamsterdam) voor het meest actuele nieuws over de bouwwerkzaamheden.  

 

Met vriendelijke groet,  

  

 

Christine Davidse  

Omgevingsmanager ZuidPlus  

 

Projectorganisatie Zuidasdok is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente 

Amsterdam. Zuidasdok wordt uitgevoerd door bouwcombinatie ZuidPlus.  


