Retouradres: Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam

Aan de bewoners en ondernemers in de omgeving van knooppunt De Nieuwe Meer, het
Schinkelkwartier en de Amstelveenseweg
An English version of this letter is available at www.zuidasdok.nl

Datum

Beste bewoner, ondernemer of belangstellende,

12 juli 2022
Ons kenmerk
6522022
Behandeld door
Hetty Fentener van Vlissingen
Onderwerp
Werkzaamheden Schinkelbrug,
zomerwerkzaamheden &
inloopbijeenkomst op 21
september 2022
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De zomer staat voor de deur en dat betekent voor veel mensen dat
alles in een wat rustiger vaarwater komt. Bij Zuidasdok wordt juist dit
moment benut om werkzaamheden uit te voeren aan station
Amsterdam Zuid en aan de zuidkant van de A10 Zuid. Vervolgens
starten we half september met werkzaamheden bij de Schinkelbrug,
als onderdeel van de aanstaande vernieuwing van knooppunt De
Nieuwe Meer. Ook deze werkzaamheden zijn onderdeel van
Zuidasdok; een van de grootste infrastructurele projecten van
Nederland. Zuidasdok verbreedt en ondertunnelt de A10 Zuid en
vernieuwt station Amsterdam Zuid volledig. Zo blijft Amsterdam en
de regio ook in de toekomst bereikbaar.
Het GVB benut de zomer ook voor het uitvoeren van werkzaamheden
bij de Amstelveenseweg. Tot slot willen wij u graag bijpraten over de
voortgang van de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer.
Daarvoor organiseren we op 21 september een inloopbijeenkomst.
Deze brief is dus zowel een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst als
een overzicht van de werkzaamheden die de komende periode in uw
buurt gaan plaatsvinden.
Inloopbijeenkomst 21 september
Op 21 september ontvangt ons team u graag in het Olympic Hotel,
IJsbaanpad 12, zaal Zeus. U hoeft zich niet aan te melden.
Tijdstip 1: 21 september 12.00 tot 13.00 uur
Tijdstip 2: 21 september 19.00 -20.00 uur

Bezoekadres
Strawinskylaan 59
1077 XW Amsterdam
Postbus 79092

Voorbereidende werkzaamheden Luchtvaartstraat en Schinkelbrug
Tussen april en vorige week verlegden we kabels en leidingen bij de
Luchtvaartstraat en de Overschiestraat. Die werkzaamheden zijn nu
afgerond. De A10 West wordt hier straks verbreed zodat vanaf het
knooppunt De Nieuw Meer doorgaand en bestemmingsverkeer van
elkaar wordt gescheiden. Voordat we grond en damwanden kunnen
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aanbrengen, moesten de leidingen worden verplaatst. Pas als de vernieuwing van het knooppunt De
Nieuwe Meer is gegund, gaan we met het aanbrengen van grond en damwanden beginnen. De
aanbesteding loopt.
Schinkelbrug medio september – begin december
In het najaar werkt aannemer EQUANS aan de Schinkelbrug en aan het Jaagpad ten noorden van de
Schinkelbrug. Het werk vindt plaats van medio september tot en met begin december 2022.
Het grootste deel van de werkzaamheden zal plaatsvinden tijdens de reguliere werktijden van 07.0016.00 uur. Tijdens de volgende periodes zal gewerkt worden buiten de reguliere werktijden (Onder
voorbehoud van eventuele wijzigingen):
Medio oktober – van 23.00 tot 5.00 uur aan de snelwegen
13 t/m 26 november – 00.00 tot 23.59 uur aan de metro- en treinbruggen
Eind november/ begin december – 01.00 tot 05.00 uur aan de metrobrug
Wat zijn de werkzaamheden?
Vanaf half september leggen we een tijdelijke bediening van de
Schinkelbrug aan, zodat de bediening van de brug niet langer
vanuit de torens ofwel ‘op zicht’ zal plaatsvinden maar op
afstand. De Schinkelbrug bestaat uit vijf beweegbare bruggen:
twee rijkswegbruggen (A10 en A4), twee treinbruggen en een
metrobrug. De werkzaamheden worden uitgevoerd ter
voorbereiding op de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe
Meer.
Aan het Jaagpad wordt een keet geplaatst als tijdelijke
huisvesting van de bedienaars en op iedere brug zal een bordes
of een mast worden geplaatst waarop camera’s voor de
bediening ‘op zicht’ worden gepositioneerd. Aanvullend zullen
tussen de keet en de Schinkelbrug kabels en leidingen worden
gelegd.
Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Tijdelijke bedienkeet
Als tijdelijke huisvestiging voor de bedienaars zal een keet
worden geplaatst naast het Nieuwe Meersluis gebouw aan het Jaagpad. Voorafgaand aan het plaatsen
van de keet zal de fundatie geplaatst worden, de huidige fietsenstalling naast het Nieuwe Meersluis
gebouw wordt verplaatst en bosschages worden verwijderd. Het verwijderen van bosschages beperkt
zich tot het snoeien en eventueel verwijderen van beplanting, er zullen geen bomen worden verwijderd.
Fietspad Jaagpad-IJsbaanpad afgesloten
Voor het realiseren van de tijdelijke bedienlocatie zullen kabels en leidingen getrokken worden vanaf de
Schinkelbrug richting het Nieuwe Meersluis gebouw aan het Jaagpad. Het kabeltracé zal aangelegd
worden onder het trottoir aan het Jaagpad. We verwachten de werkzaamheden eind september/begin
oktober uit te voeren en deze zullen in totaal drie weken in beslag nemen. Fiets- en voetgangers zullen
tijdens de werkzaamheden het Jaagpad kunnen blijven gebruiken. Begin oktober zal het fietspad op de

t-splitsing Jaagpad/IJsbaanpad een dag zijn afgesloten. Voetgangers worden omgeleid via het noordelijke
gelegen voetgangerspad.
Tijdelijke afzettingen A10 en A4 najaar
Halverwege oktober worden vanwege werkzaamheden aan de snelweg tijdelijk rijstroken op de A10 en
A4 afgezet en dan geldt er een snelheidsbeperking van 70km/u. Om verkeershinder te beperken zullen
de werkzaamheden inclusief afzettingen alleen uitgevoerd worden tussen 23.00 - 05.00 uur. Houd
rekening met extra reistijd. 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 scan de QR
code aan het einde van deze brief.
Treinverkeer gestremd
Van 13 t/m 26 november is het treinverkeer gestremd vanwege werkzaamheden aan het spoor. Deze
dertien-daagse stremming benutten wij om te werken aan de twee treinbruggen, waaronder het
plaatsen van de bordessen. Tijdens deze periode zal het treinverkeer omgeleid worden. Controleer de
NS-reisplanner voor de aangepaste dienstverlening.
Geluidshinder
Tijdens de werkzaamheden kan er geluidshinder zijn. Met name tijdens de treinvrije periode in
november zullen werkzaamheden uitgevoerd worden die enige geluidshinder kunnen veroorzaken. Om
de hinder zo veel mogelijk te beperken zullen de boorwerkzaamheden zoveel mogelijk tijdens
kantooruren worden uitgevoerd.
Zomerwerkzaamheden Zuidasdok
Deze zomer werken we aan het spoor en onder de zuidelijke rijbaan van de A10 Zuid. Zie
https://zuidas.nl/zomerwerkzaamheden-a10-zuid/) voor meer informatie.
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. De meeste werkzaamheden vinden overdag plaats
tussen 07.00 en 19.00 uur. Een deel gebeurt ook in de avonden en nachten. Direct omwonenden van
station Amsterdam Zuid kunnen de werkzaamheden mogelijk horen en zijn hierover geïnformeerd.
Geen metro 52 (Noord/Zuidlijn)
Gedurende deze 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.
Afsluiting snelweg van 22 juli (22.00 uur) tot 3 augustus (05.00 uur)
De A10 Zuid (zuidzijde) verandert deze zomer in een grote bouwplaats. Van 22 juli tot 3 augustus 2022
vinden er grootschalige werkzaamheden plaats en 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. Voor de bouwwerkzaamheden moeten de A4 en de A10 Zuid richting
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Utrecht dicht. De weg is afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp tot oprit S109 RAI. Deze afsluiting
start op vrijdag 22 juli om 22:00 uur en eindigt op woensdag 3 augustus voor de ochtendspits.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A9 en A5.
Extra reistijd oplopend tot een uur en persoonlijk reisadvies
Hoewel de afsluiting plaatsvindt in de verkeersluwe vakantieperiode, moeten automobilisten rekening
houden met een extra reistijd oplopend tot een uur. De omleidingsroutes A5 en A9 hebben onvoldoende
capaciteit voor het extra verkeer. We adviseren automobilisten om in deze periode thuis of elders te
werken, maar moet u toch de weg op, maak dan gebruik van de service Ask&Go. Elke vraag over het
rijden en reizen tijdens de werkzaamheden kunt u Ask&Go Zuidasdok stellen via Whatsapp, dat kan op
verschillende manieren:
• Whatsapp met 085-0659091
• Scan de QR-code

• Start een Whatsapp chat
Verkeershinder Amstelveenseweg vanwege werkzaamheden GVB
Van zondag 7 augustus tot en met zondag 28 augustus vervangt GVB de rails, de betonnen onderbaan en
de verharding van de trambaan op een groot deel van de Amstelveenseweg. De kwaliteit van de tram‐
sporen voldoet niet meer om veilig en comfortabel te blijven rijden. Het GVB probeert de hinder die dit
werk voor omwonenden, ondernemers en het verkeer oplevert, zoveel mogelijk te beperken. Via
https://over.gvb.nl/content/uploads/2022/06/Amstelveenseweg.pdf leest u alles over de hinder en
omleidingsroutes voor auto en fietsers.
Meer informatie?
De zomerwerkzaamheden van Zuidasdok zijn 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). Wij zien u graag tijdens de inloopbijeenkomst op 21 september in het Olympic hotel.
Met vriendelijke groet,
Alexander de Baar
Omgevingsmanager Zuidasdok

Zuidasdok is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam.

