Retouradres: Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam

Aan de bewoners en ondernemers in de omgeving van station Amsterdam Zuid
An English version of this letter is available at www.zuidasdok.nl
Beste bewoner, ondernemer of belangstellende,

Datum
08-08-2022
Ons kenmerk
Behandeld door
Onderwerp
Werkzaamheden Zuidasdok
september

Pagina 1

Graag informeren we u over werkzaamheden die in de komende tijd
plaatsvinden. De werkzaamheden maken deel uit van Zuidasdok,
waarbij de A10 Zuid wordt verbreed en ondertunneld en station
Amsterdam Zuid compleet vernieuwd.
In september en oktober bouwen we verder aan de nieuwe
stationspassage en bereiden ons voor op het inschuiven van de
dakdelen tijdens Hemelvaart 2023. Het werk vindt plaats op het
werkterrein tussen de sporen, direct ten westen van het station.
29 augustus t/m 9 september & maandag 26 t/m 29 september
In deze dagen verwijderen we tussen 7.00 en 19.00 uur een aantal
oude damwandplanken die in de weg staan voor de bouw. Hiervoor
zullen we de wanden soms ook los moeten trillen.
10 en 11 september
In dit weekend trillen we nieuwe damwandplanken de grond in.
Hoewel we 24/7 doorwerken, beperken we het intrillen tot de tijd
tussen 7.00 en 19.00 uur omdat dit werk het meeste geluid
produceert. Om de hinder te verkleinen, boren we de grond eerst
voor. Bij onvoorziene situaties zoals onwerkbaar weer of defecten aan
machines werken we in de avond door.
Ook in oktober brengen we palen en planken in de grond voor de
fundering van het station. Dit gebeurt doordeweeks tussen 07.00 en
19.00 uur.
Meer informatie?
Voor vragen en klachten kunt u 24/7 terecht bij het Amsterdam
Zuidas Informatiecentrum (0800-5065 en contact@zuidas.nl).

Bezoekadres
Strawinskylaan 59
1077 XW Amsterdam
Postbus 79092
1070 NC Amsterdam

Met vriendelijke groet,
Paul Kamermans, Omgevingsmanager Zuidasdok
Zuidasdok is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de
gemeente Amsterdam.

Telefoon 0800 5065
www.zuidas.nl

Een routebeschrijving vindt u op www.zuidas.nl.

