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Routebeschrijving programma Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Bezoekadres:
Rijkswaterstaat Wegendistrict Amsterdam
Burgemeester Stramanweg 100b
1101 EM Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 088-7974470

LET OP: bij sommige navigatiesystemen is het raadzaam om huisnummer 101 in te
voeren, omdat u anders niet naar de juiste locatie wordt geleid. Ons kantoor ligt achter
het hoge kantoorpand op nr. 101. Blijf de ventweg volgen (langs de 3 vlaggen). Aan
het einde komt u bij nummer 100b uit (het glazen pand aan de rechterzijde).
U kunt gratis parkeren op het omliggende terrein.

Routebeschrijving eigen vervoer

Vanuit richting Utrecht:
Vanaf de A2 richting Amsterdam afrit 1 “Ouderkerk a/d Amstel, Duivendrecht” nemen.
Boven bij de afrit bij de verkeerslichten rechtdoor en na het oversteken van de rijbaan, de busbaan en de
fietsstrook rechtsaf. Deze ventweg blijven volgen tot het einde.

Vanuit richting Amsterdam:
Vanaf de A2 richting Utrecht afrit 1 “Ouderkerk a/d Amstel, Amsterdam Zuidoost” nemen.
Bij de verkeerslichten linksaf richting “Amsterdam Zuidoost, Duivendrecht”.
Het viaduct over de A2 oversteken en bij de eerste verkeerslichten rechtsaf slaan.
Na het oversteken van de busbaan en de fietsstrook rechtsaf slaan en de ventweg blijven volgen tot het
einde.

Vanuit richting Almere/Amersfoort:
Vanaf de A1 bij knooppunt Diemen de A9 richting “Haarlem, Schiphol, Amsterdam Zuidoost” volgen.
Vanaf de A9 bij knooppunt Holendrecht de A2 richting “Zaanstad, Amsterdam” volgen.
Zie verder de beschrijving vanuit richting Utrecht.

Vanuit richting Den Haag/Haarlem:
Er kan voor 2 routes worden gekozen nl. A4/A10-Zuid/A2 of A9/A2.
Voor de route A4/A10-Zuid/A2 zie de beschrijving vanuit richting Amsterdam.
Voor de route A9/A2 zie de beschrijving vanuit de richting Utrecht.
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Routebeschrijving openbaar vervoer

Vanaf station Duivendrecht:
Met de OV-fiets (ca. 10 min).
Óf
Met metro 54 richting Gein naar station Amsterdam Bijlmer ArenA.
Zie verder vanaf station Bijlmer ArenA

Vanaf station Amsterdam Bijlmer ArenA:
Lopend (ca. 22 min). Zie kaart hieronder voor de mogelijke routes.
Óf
Met de OV-fiets (ca. 8 min).
Óf
Met Regioliner 146 richting Uithoorn (3 en 33 min. na het hele uur) of bus 171 richting Aalsmeer  (22 en
52 min. na het hele uur) naar bushalte Ventweg, Amsterdam. Vanaf die halte is het 4 min. lopen.
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