
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een routebeschrijving vindt u op  www.zuidas.nl. 

Bezoekadres 

Strawinskylaan 59 

1077 XW Amsterdam 

 

Postbus 79092 

1070 NC Amsterdam 

Telefoon 0800 5065 

www.zuidas.nl 

Retouradres: Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam  

Beste bewoner, ondernemer of belangstellende,  

 

Graag informeren we u over werkzaamheden die vanaf april tot 

en met juni in uw omgeving plaatsvinden. Het gaat om 

voorbereidingen voor twee nieuwe doorgangen onder de A10 en 

het spoor; de stationspassage ter hoogte van de Benjamin 

Brittenstraat en de onderdoorgang voor voetgangers en fietsers 

ter hoogte van de Antonio Vivaldistraat. De werkzaamheden 

maken onderdeel uit van het project Zuidasdok waarbij de A10 

Zuid wordt verbreed en ondertunneld en het station Amsterdam 

Zuid compleet wordt vernieuwd.  

 

Verwijderen spoor en tunnel sneltram 51 Westwijk  

Zoals u wellicht weet, is sneltram 51 tussen Amstelveen en station 

Amsterdam Zuid met ingang van 3 maart door het GVB uit dienst 

genomen. Dit maakt dat bouwcombinatie ZuidPlus het spoor en 

de tramtunnel ter hoogte van de Arnold Schönberglaan kan 

verwijderen om plaats te maken voor de toekomstige tweede 

toegang van het station. Gelijktijdig wordt gebouwd aan de 

onderdoorgang bij de Antonio Vivaldistraat. Zie overzichtskaart 

op laatste pagina. Naar verwachting is de hinder beperkt op een 

aantal weekenden na. De weekenden staan hieronder in een 

overzicht.  

Datum 

11-3-2019 

Ons kenmerk 

20190303 mk/SB 

Behandeld door 

Christine Davidse 

Onderwerp 

Werkzaamheden Zuidasdok 
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Aan de bewoners en ondernemers in de omgeving van station Amsterdam Zuid 

 

An English version of this letter is available at www.zuidas.nl  
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Datum A10 Zuid  

richting Utrecht 

(buitenring) 

Zaterdag en 

zondag op het 

spoor 

Parnassusweg 

richting stad 

Overige hinder 

6 & 7 april open minder metro’s dicht voor auto’s Sloopgeluid en 

vrachtwagens 

10 mei tot 13 mei dicht geen treinen open Sloopgeluid  

17 mei tot 20 mei dicht geen treinen open Sloopgeluid  

24 mei tot 27 mei dicht geen treinen open Afsluiting ingang 

station Zuid vanaf 

Mahlerplein 

31 mei tot 3 juni dicht geen treinen open Vrachtwagens 

7 juni tot 11 juni dicht geen treinen open Afsluiting  

A. Schönberglaan 

15 & 16 juni open minder metro’s 

en treinen 

dicht voor auto’s Sloopgeluid en 

vrachtwagens 

22 & 23 juni open minder metro’s 

en treinen 

dicht voor auto’s Vrachtwagens 

 

Wat we gaan doen in de weekenden 

In de weekenden voeren we werkzaamheden uit die gebruikers van de A10 Zuid of het metro- en 

treinspoor raken. Door het werk te concentreren in weekenden treffen we zo min mogelijk reizigers 

en voorkomen we een veel langere periode met hinder.  

In een aantal weekenden in april, mei en juni slopen we de tunnel van sneltram 51. Deze ligt onder 

de A10 Zuid, trein- en metrosporen. De gesloopte delen verwijderen we per vrachtwagen, waarna 

we de vrijgekomen ruimte opvullen met zand. Daarnaast draaien we tientallen funderingspalen in 

de grond die het dak van de toekomstige Brittenpassage en Vivaldipassage gaan dragen. In drie 

weekenden in juni schuiven we delen van dit dak op zijn plaats voor de twee onderdoorgangen. Dit 

gebeurt dwars door de zuidelijke rijbaan van de A10 Zuid en onder de sporen door. Tot slot 

verbreden we ook de huidige uitgang van het station Amsterdam Zuid aan de Mahlerpleinzijde. 

 

Wat betekenen de weekendwerkzaamheden voor u? 

 

Geluid en stof 

De sloop van het dak van de tramtunnel gebeurt met een zogeheten specht, een hydraulische 

sloophamer die in de omgeving hoorbaar zal zijn. De wanden slopen wij met geluidarm 

sloopmaterieel. De sloophamer wordt ingezet op zaterdagen overdag en ’s avond tot uiterlijk 23.00 

uur. De overige sloopwerkzaamheden, die minder geluid maken, vinden plaats in de nachten van 

zaterdag op zondag en zondag overdag. Naast geluidshinder kunnen de werkzaamheden 

stofoverlast veroorzaken. Om stofoverlast zoveel mogelijk te voorkomen sproeien we tijdens de 

sloop met water.  

 

Vrachtwagens 

Om het gesloopte materiaal af te voeren en zand aan te voeren, rijden er vrachtwagens van en naar 

de Arnold Schönberglaan en Parnassusweg. Zij rijden via de Parnassusweg, Strawinskylaan en 

Beethovenstraat en in de weekenden dat de A10 Zuid is afgesloten gebeurt de aan- en afvoer via 

de A10 Zuid.  Om een veilige doorgang voor voetgangers, (brom)fietsers en overig verkeer te 

borgen worden verkeersregelaars ingezet.  

 



 

A10 Zuid 

De A10 Zuid is gedurende vier weekenden in mei en één in juni aan de zuidzijde afgesloten van 

vrijdagavond 22 uur tot maandagochtend 05 uur. In een vijfde weekend is de weg ook op 

Pinkstermaandag 10 juni afgesloten. In het schema ziet u om welke weekenden het gaat. Komt u 

vanaf de A10 West dan is de A10 Zuid afgesloten vanaf knooppunt De Nieuwe Meer richting de A2 

en A10 Oost (knooppunt Amstel). Komt u vanaf de A4/Schiphol dan is de A10 Zuid afgesloten vanaf 

knooppunt Badhoevedorp. Verkeer wordt omgeleid via de A5 en A9. Oprit S109 richting 

knooppunt Amstel blijft in alle weekenden te gebruiken net als de A10 Zuid en A4 richting 

Schiphol. Houdt u rekening met een extra reistijd van meer dan 30 minuten, afgezien van extra 

drukte op de weg. 

 

Trein en metro 

Treinverkeer van, naar en via station Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI is in vier weekenden in 

mei en één weekend in juni niet mogelijk op zaterdag en zondag. In het vijfde weekend is er op 

Pinkstermaandag 10 juni slechts beperkt treinverkeer mogelijk. U kunt gebruik maken van de 

metro wanneer de trein niet rijdt. In het schema ziet u om welke weekenden het gaat. Ook kunt u 

zien dat er een aantal weekenden zijn waarin er minder metro’s en treinen rijden. We adviseren u 

voor vertrek de reisplanners te raadplegen. 

 

Informatiebijeenkomsten en wekelijks spreekuur 

Om u meer inzicht te geven in de werkzaamheden in april, mei en juni en de consequenties voor u, 

organiseren we op 26 maart informatiebijeenkomsten in het WTC Zuidas Business & Conference 

Center (Strawinskylaan 77). U kunt zich via contact@zuidas.nl opgeven voor de middag (16 tot 18 

uur) of avond (19 tot 21 uur). Daarnaast organiseert bouwcombinatie ZuidPlus vanaf 11 maart elke 

dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur een spreekuur in het informatiecentrum Zuidas, waar u met 

al uw vragen en opmerkingen over de bouw terecht kunt. 

 

Meer informatie? 

Mocht u nu vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. We zijn 24/7 bereikbaar op 

telefoonnummer 0800 5065, via contact@zuidas.nl en in het informatiecentrum Zuidas. Volg ook 

zuidas.nl, Facebook (facebook.com/zuidas) en Twitter (@zuidasamsterdam) voor het meest 

actuele nieuws over de bouwwerkzaamheden.  

 

Met vriendelijke groet,  

  

 

Christine Davidse  

Omgevingsmanager ZuidPlus  

 

Projectorganisatie Zuidasdok is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente 

Amsterdam. Zuidasdok wordt uitgevoerd door bouwcombinatie ZuidPlus.  
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