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

Datum

Beste bewoner, ondernemer of belangstellende,

13 mei 2020
Ons kenmerk
20200502 pd/CD
Behandeld door

Christine Davidse

Graag informeren we u over werkzaamheden in het Pinksterweekend
van vrijdag 29 mei tot dinsdag 2 juni. De werkzaamheden maken
onderdeel uit van Zuidasdok, waarbij de A10 Zuid wordt verbreed en
ondertunneld en station Amsterdam Zuid compleet vernieuwd.

Onderwerp
Werkzaamheden Zuidasdok in
Pinksterweekend
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Wat zijn de werkzaamheden?
Tijdens het Pinksterweekend werkt bouwcombinatie ZuidPlus direct
ten westen van station Amsterdam Zuid, tussen het metro- en
treinspoor. ZuidPlus verwijdert het laatste deel van de tunnel van de
voormalige sneltram lijn 51 en brengt wapening en beton aan in
100 funderingspalen. Deze zijn vorig jaar geplaatst en vormen de
fundering voor het dak van de toekomstige extra reizigerstunnel, de
Brittenpassage. Om het werk uit te voeren moet een deel van de
sporen en perrons worden verwijderd. De A10 Zuid blijft open.
Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Geluidhinder
Voor de sloop van het dak van de tramtunnel gebruikt ZuidPlus een
hydraulische sloophamer. Dit zal hoorbaar zijn in de omgeving. Om de
hinder zoveel mogelijk te beperken werken we alleen vrijdagavond
29 mei met de sloophamer tot 23.00 uur. De werkzaamheden die
minder geluid produceren, plannen we in de nachten en dagen
daarop. Om stofoverlast zoveel mogelijk te voorkomen, sproeien we
tijdens de sloop met water.
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Minder metro’s en treinen, A10 Zuid blijft open
De A10 Zuid blijft open voor autoverkeer. U kunt ook gebruik blijven
maken van de metro en trein, maar deze rijden wel met aangepaste
dienstregeling (zie NS-reisplanner, gvb.nl of 9292.nl). Van donderdag
28 mei 22.00 uur tot dinsdag 2 juni 05.00 uur is de stationsopgang aan
de Parnassusweg afgesloten.
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Een routebeschrijving vindt u op www.zuidas.nl.
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Vrachtwagens
In de aanloop naar het weekend rijden er
vrachtwagens met bouwmateriaal naar twee
bouwopslaglocaties bij het station. Tijdens de
werkzaamheden is er een constante aan- en
afvoer van vrachtwagens met materialen, puin
en zand. Op de kaart vindt u de route die de
vrachtwagens rijden.
Parnassusweg afgesloten
Vanwege het bouwverkeer zijn we genoodzaakt
de Parnassusweg richting centrum af te sluiten:
in de nacht van woensdag 27 mei op
donderdag 28 mei van 01.00 tot 05.00 uur
van donderdag 28 mei 22.00 uur tot dinsdag
2 juni 5.00 uur
in de nacht van dinsdag 2 juni op woensdag
3 juni van 01.00 tot 05.00 uur
De afsluiting van de Parnassusweg geldt voor het
deel tussen de Mahlerlaan en de Strawinskylaan.
Auto’s rijden om via De Boelelaan, Beethovenstraat en Strawinskylaan. Fietsers en voetgangers leiden
we om via de westzijde van de Parnassusweg. Op vrijdag 29 mei is er voor fietsers en voetgangers extra
hinder, omdat er dan ook aan de westzijde af en toe oponthoud is door werkzaamheden aan de nieuwe
rechtbank. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer ter plaatse.
Meer informatie?
We kunnen ons voorstellen dat u wellicht behoefte heeft aan een online presentatie of telefonische
toelichting. Wanneer u dit aangeeft via contact@zuidas.nl, dan neemt iemand van het project contact
met u op. Voor vragen en klachten kunt u 24/7 terecht bij het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum,
bereikbaar op telefoonnummer 0800-5065 en via contact@zuidas.nl. Volg voor het meest actuele nieuws
ook zuidas.nl, Facebook (facebook.com/zuidas) en Twitter (@zuidasamsterdam).
Webcam
De werkzaamheden zijn live te volgen via webcam://bouw.live/zuidasdok-amsterdam.
Met vriendelijke groet,

Christine Davidse
Omgevingsmanager ZuidPlus
Projectorganisatie Zuidasdok is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente
Amsterdam. Zuidasdok wordt uitgevoerd door bouwcombinatie ZuidPlus.

