Retouradres: Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam

Datum 22 juni 2022
Onderwerp Werkzaamheden Zuidasdok
16 tot 23 juli
22 juli tot 3 augustus
Aan de bewoners en ondernemers in de omgeving van station Amsterdam Zuid
Beste bewoner, ondernemer of belangstellende,
Graag informeren we u over werkzaamheden van zaterdag 16 juli tot woensdag 3 augustus. De
werkzaamheden maken deel uit van Zuidasdok, waarbij de A10 Zuid wordt verbreed en ondertunneld en
station Amsterdam Zuid compleet vernieuwd. Op dinsdag 5 juli is er een inloopbijeenkomst om u bij te
praten over de werkzaamheden.
16 juli (01.00 uur) tot 23 juli (05.00 uur)
In deze periode verwijderen we het spoor van metro 52 en slopen het bijbehorende perron. Met zand
verhogen we het spoor en het perron. Vervolgens bouwen we het spoor en het perron terug op hun
nieuwe hoogte. Deze werkzaamheden doen we nu, om later de huidige stationspassage
(Minervapassage) breder en hoger te kunnen maken.
22 juli (22.00 uur) tot 3 augustus (05.00 uur)
In deze periode bouwen we aan de Brittenpassage, de toekomstige tweede stationspassage. Het werk
vindt plaats aan de zuidzijde van station Amsterdam Zuid, onder de zuidelijke rijbaan van de A10. We
verwijderen asfalt en spoor. Vervolgens graven we over een lengte van 100 meter maximaal 6 meter
grond weg. Voor de fundering draaien we 135 buispalen de grond in. Vanaf zondag 24 juli trillen we in 4
dagen 80 damwandplanken de grond in. De buispalen maken we extra stevig met stalen korven. Deze
storten we vol met beton. Als het beton hard is, maken we alles weer netjes en ziet het er op 3 augustus
uit alsof er niets is gebeurd.
Inloopbijeenkomst 5 juli
Op 5 juli staan specialisten klaar in het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum (centrale hal WTC,
Strawinskylaan 59 Amsterdam). U hoeft zich niet aan te melden.
Tijdstip 1: 5 juli 12.00 tot 13.30 uur
Tijdstip 2: 5 juli 17.00 tot 19.00 uur
Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Woont of werkt u vlakbij dan kunt u de volgende overlast ervaren.

Bezoekadres

Postbus 79092

Strawinskylaan 59

1070 NC Amsterdam

1077 XW Amsterdam

Telefoon 0800 5065
www.zuidas.nl

Een routebeschrijving vindt u op www.zuidas.nl.

Datum 22 juni 2022
Ons kenmerk
Pagina 2 van 2

16 juli (01.00 uur) tot 23 juli (05.00 uur)
Geluid
De meeste werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. Een deel gebeurt ook in de
avonden en nachten. Omdat we perron slopen, spoor opbreken, beton storten, zagen en spoorstaven
doorslijpen, kunt u de werkzaamheden horen.
Geen metro 52 (Noord/Zuidlijn)
Gedurende 7 dagen rijdt metro 52 niet van en naar station Amsterdam Zuid. Het Europaplein is in deze
periode de begin- en eindhalte. Vanaf halte Europaplein is het 450 meter lopen naar station RAI, waar u
kunt overstappen op de andere metrolijnen, die station Zuid wel aandoen. Pendelbussen rijden tussen
station Europaplein en station Zuid. De metrolijnen 50 en 51 rijden hun normale dienstregeling.
22 juli (22.00 uur) tot 3 augustus (05.00 uur)
Geluid
In 11 dagen werken we 24/7. Omdat we de A10, perron en spoor verwijderen, beton storten, zagen en
spoorstaven doorslijpen, kunt u de werkzaamheden horen. Vanaf zondag 24 juli trillen we 4 dagen
damwandplanken in de grond tussen 07.00 en 19.00 uur. Dit kan hinder geven in de vorm van geluid en
trillingen. 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 en mogelijk donderdag 28 juli door.
A10 Zuid richting A1 (Hengelo) A2 (Utrecht) dicht, minder treinen
In deze 11 dagen zijn de A4 en A10 Zuid – in één rijrichting – afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp
tot oprit S109 RAI. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd oplopend tot een uur.
Verkeer wordt omgeleid via de A5 en A9. Verkeer in de richting van Schiphol kan gewoon via de A10 Zuid
binnenring rijden. Station Amsterdam Zuid blijft bereikbaar per trein, met een aangepaste
dienstregeling.
Drukte op de weg
Vanwege de snelwegafsluiting verwachten we extra drukte op de stedelijke wegen. Ook de toe- en
afvoer van bouwmaterialen zal deels over de stedelijke wegen plaatsvinden.
Wilt u weten hoe u moet reizen?
Tijdens de werkzaamheden, en ook nu al, kunt u Ask&GO Zuidasdok een vraag stellen over uw reis of
mogelijke hinder. Dit kan 24/7 via Whatsapp (085-0659091) of via www.askandgo.nl.
Meer informatie?
Het werk is live te volgen via de webcams op www.zuidasdok.nl. Voor vragen en klachten kunt u 24/7
terecht bij het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum (0800-5065 en contact@zuidas.nl).
Met vriendelijke groet,
Paul Kamermans
Omgevingsmanager Zuidasdok
Zuidasdok is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam.

