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Maatregelen verkeer en vervoer

Groot onderhoud A10-west is een project van Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland in samenwerking met de Gemeente Amsterdam

Groot onderhoud A10-west 26 mei t/m 26 augustus 2001
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Werkzaamheden A10-west
Van 26 mei tot en met 26 augustus voert Rijkswaterstaat groot 
onderhoud uit aan de A10-west. Er wordt telkens aan één weg-
helft gewerkt. Doorgaand verkeer wordt over de andere weghelft 
geleid. Er zijn dan minder rijstroken beschikbaar. 
De op- en afritten van de Haarlemmerweg (S103) tot en met 
Lelylaan (S106) worden afgesloten. De op- en afrit bij de Henk 
Sneevlietweg (S107) is alleen in zuidelijk richting toegankelijk.
Tijdens het groot onderhoud is overlast onvermijdelijk. Bij de op- 
en afritten ten zuiden en ten noorden van de werkzaam heden 
zullen vrijwel zeker opstoppingen ontstaan. 

Amsterdam-West is nu al goed bereikbaar met het openbaar 
 vervoer. Daarnaast worden nog extra voorzieningen getroffen. 
Wie gebruik kan maken van dit openbaar vervoer of de fiets zal 
waarschijnlijk minder ver traging ondervinden. 

Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam hebben maat-
regelen genomen om de bereikbaarheid van Amsterdam-West 
te optimaliseren en de overlast te beperken:

Mobiliteitsmaatregelen
• Er rijdt een pendelbus zowel aan de oostzijde als aan de west-

zijde van de A10-West.  Voor de pendelbus moet u wel een 
 (gratis) vervoerbewijs hebben. 

• Op een aantal plekken kunt u een fiets leasen.
• Bij afrit 1 (Sloten) op de A4 komt een P+R-terrein waar ook de 

pendelbus stopt.
• Bij de P+R Arena (aan de A2) kunt u voor gereduceerd tarief 

 parkeren en met de ringlijn verder naar Amsterdam-West. 

 Verkeersmaatregelen
• Richting Amsterdam-West kunt u de stad bereiken door gebruik 

te maken van de groene routes. Op deze routes zijn maat-
regelen genomen om de doorstroming te bevorderen. 

• Om Amsterdam-west te verlaten kunt u gebruik maken van 
de gele routes. 

• Verkeer richting centrum wordt geadviseerd via de IJ-tunnel 
(S116) te rijden.

Informatie
Uitgebreide informatie over de werkzaamheden aan de A10-west 
staat in de reiswijzer. Deze is vanaf half mei op een groot aantal 
plaatsen verkrijgbaar. U kunt ook kijken op www.a10-west.nl. 
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij 
0800-weginfo (0800-9344636).


