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.zuidas.nl/bibliotheek

Beste bewoner,

Datum
17 oktober 2022

Graag informeren we u over werkzaamheden die we vanaf 31 oktober
uitvoeren in en rond station Amsterdam Zuid. De werkzaamheden
maken deel uit van Zuidasdok, waarbij de A10 Zuid wordt verbreed en
ondertunneld en station Amsterdam Zuid compleet vernieuwd.

Ons kenmerk
Behandeld door
Onderwerp
Werkzaamheden Zuidasdok

Meer informatie
Op dinsdag 25 oktober organiseren we een inloop informatiemiddag
en -avond in het Amsterdam Zuidas informatiecentrum in het WTC. U
kunt hier terecht tussen 12.00 – 13.30 uur en tussen 17.00 en 19.00
uur met al uw vragen over de werkzaamheden genoemd in deze brief.

oktober en november
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Nachtwerk maandag 31 oktober t/m woensdag 2 november
In twee nachten moeten we een deel van een damwand verwijderen
dichtbij de trap naar de metroperrons. Vanwege de veiligheid van
reizigers voeren we het werk in de nacht uit. De eerste nacht is van
maandag 31 oktober op dinsdag 1 november en de tweede nacht van
dinsdag 1 november op woensdag 2 november. De werkzaamheden
vinden plaats tussen 01.00 en 05.00 uur. We zijn genoodzaakt de
damwand trillend te verwijderen. Dit kan leiden tot geluidshinder,
Zaterdag 5 en zondag 6 november
Tussen 7.00 en 19.00 uur trillen we damwandplanken de grond in
tussen het trein- en metrospoor. Dit moeten we trillend doen vanwege
de lengte van de planken. 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. Er is een
aangepaste dienstregeling voor de trein en metro.

Bezoekadres
Strawinskylaan 59
1077 XW Amsterdam

Dinsdag 8 november
Vanaf 07.00 uur storten wij het beton van een nieuw dakdeel voor de
Brittenpassage. Dit neemt zo’n 10 uur in beslag. Aansluitend egaliseren
we tijdens het uitharden het betonnen dek met een vlindermachine. In
de herfst duurt het langer voordat we met egaliseren kunnen starten.
Daardoor vlinderen we in de avond. Dit werkt vindt plaats aan de
Arnold Schönberglaan.
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Een routebeschrijving vindt u op www.zuidas.nl.
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Zondag 13 november t/m zaterdagochtend 26 november
In deze periode werkt ProRail aan het spoor om in de toekomst meer treinen tussen Schiphol en
Amsterdam te kunnen laten rijden. Tot en met vrijdag 25 november rijden er géén treinen op station
Amsterdam Zuid. Check voordat u op weg gaat uw reis via OV9292 of de NS-app. Zuidasdok maakt van
deze treinvrije periode gebruik tussen 19 en 24 november. We werken op de dag, avond en nacht op twee
locaties:
1. Brittenpassage; zaterdag 19 november t/m dinsdag 22 november
Ter hoogte van de nieuw te bouwen stationspassage verwijderen we het treinperron om
funderingpalen te kunnen boren voor de toekomstige (rol)trappen naar het perron. Ook trillen we op
zondag 20 november tussen 7.00 en 19.00 uur een aantal damwandplanken de grond in. Vervolgens
bouwen we het perron weer terug.
2. Vivaldi; zaterdag 19 november t/m woensdag 23 november
Op het werkterrein aan de oostzijde van de Beethovenstraat (ter hoogte van AFC) demonteren we
het treinspoor, en vullen we een aantal bestaande funderingspalen met wapening en beton. Op 23
november bouwen we het treinspoor weer terug.
Hinder
De werkzaamheden gaan gepaard met hinder in de vorm van trillingen, geluid, licht op het werkterrein en
stof. We realiseren ons dat dit heel vervelend voor u kan zijn. Met name als de werkzaamheden in de
nacht plaatsvinden zoals bij het trillend verwijderen van damwanden verwachten we geluidshinder.
In het weekend van 5 en 6 november is er een aangepaste dienstregeling voor de trein en metro. Tussen
13 en 25 november rijden er geen treinen op station Amsterdam Zuid. Hierdoor krijgen reizigers te maken
met een langere reistijd. De metro’s rijden dan wel. Op 26 en 27 november rijden de treinen met een
aangepaste dienstregeling. Check OV9292 of de NS app voordat u op pad gaat.
Voor vragen en klachten kunt u 24/7 terecht bij het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum (0800-5065 en
www.zuidasdok.nl/contact).

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

