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Aan de bewoners van dit adres

Beste bewoner, ondernemer of belangstellende,
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Werkzaamheden Zuidasdok
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In 2019 gaat het project Zuidasdok van start, dit omvat het verbreden en
deels ondergronds brengen van de A10 Zuid en de vernieuwing van station
Amsterdam Zuid. Dit jaar starten we met de voorbereidende
werkzaamheden. In deze brief vertellen we u graag meer hierover en
nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst.
Waarom Zuidasdok?
Het project Zuidasdok zorgt voor een betere bereikbaarheid van Zuidas en
het noordelijke deel van de Randstad. Dit is nodig omdat het steeds drukker
wordt in het gebied. Tijdens spitsuren loopt het verkeer op de snelweg A10
Zuid regelmatig vast en ook op de perrons van station Amsterdam Zuid is het
erg druk. Om voor een betere doorstroming te zorgen op de weg en in het
station, vergroten we de capaciteit. Ook brengen we een deel van de A10
Zuid ondergronds, dit zorgt voor een betere leefbaarheid in het
centrumgebied van Zuidas.
Wat gaat er gebeuren?
De A10 Zuid wordt over een lengte van circa 6 kilometer verbreed in beide
richtingen, van 4 naar 6 rijstroken. De knooppunten Amstel en De Nieuwe
Meer worden heringericht. Het stuk snelweg dat nu boven het station loopt,
wordt ondergronds gebracht in twee tunnels. De ruimte die hierdoor
ontstaat benutten we voor de uitbreiding van station Amsterdam Zuid en het
opnieuw inrichten van de stationsomgeving.
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Aannemer Zuidplus gaat Zuidasdok realiseren
Na een intensief aanbestedingstraject is de opdracht voor het ontwerp en de
bouw van Zuidasdok definitief verstrekt aan het aannemersconsortium
Zuidplus, een combinatie van de bedrijven Fluor, Heijmans en HOCHTIEF.
Zuidplus heeft een kwalitatief en goed doordacht plan ingediend dat op alle
onderdelen hoog scoort. Er is veel aandacht besteed aan het beperken van
geluids-, trillings- en verkeershinder en het behoud van de leefbaarheid
tijdens de bouw, onder meer door het gebruik van geluidsarme
bouwtechnieken, een slimme bouwlogistiek en bouwmethodes waarbij de
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Een routebeschrijving vindt u op www.zuidas.nl.
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openbare ruimte sneller wordt teruggegeven. Het moderne en ruimtelijke
ontwerp van het station past goed bij het internationale karakter van het
gebied, daarbij is veel ruimte gelaten voor groen in de stationsomgeving.
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Planning
Het komende jaar wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden zoals
het inrichten van bouwterreinen, grondonderzoek en de kap van bomen.
Ook wordt in deze periode het plan van Zuidplus uitgewerkt naar een
zogenoemd voorontwerp, dit is een nadere uitwerking op detailniveau. In
2019 gaan de echte bouwwerkzaamheden van start en in 2028 is het project
gereed. De actuele planning op hoofdlijnen leest u op onze website,
www.zuidas.nl.
Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Zuidasdok is een omvangrijk bouwproject dat in een relatief klein en druk
gebied wordt gerealiseerd. De vele hinderbeperkende maatregelen nemen
straks iets van de hinder weg, maar niet alles. De werkzaamheden zullen
overlast veroorzaken en bewoners en gebruikers van het gebied gaan hier
beslist iets van merken. Denk aan geluidshinder, tijdelijke wegafsluitingen en
bouwterreinen in het gebied.
Bijeenkomsten
Graag nodigen we u uit voor een van de informatiebijeenkomsten in maart
waar we een persoonlijke toelichting geven en uw vragen beantwoorden.
Ook de aannemer stelt zich dan graag aan u voor. De bijeenkomsten starten
met een presentatie en aansluitend is er de gelegenheid om een-op-een in
gesprek te gaan met medewerkers van het project.
Maandag 13 maart, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 19 - 21 uur
Woensdag 15 maart, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 17 - 19 uur
Donderdag 23 maart, Old School podium, Gaasterlandstraat 3-5, 19 - 21 uur
Meer informatie
Via onze website www.zuidas.nl houden wij u op de hoogte van Zuidasdok
en alle overige ontwikkelingen in Zuidas. U bent ook van harte welkom in ons
informatiecentrum in het World Trade Center op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur, het adres is Strawinskylaan 59. Via de mail zijn we bereikbaar op
info@zuidas.nl en telefonisch via 020 575 2111.
An English version of this letter is available at www.zuidas.nl. You can also
contact us by email at info@zuidas.nl and phone 020 575 2111.
Met vriendelijke groet,
Hans Versteegen
Projectdirecteur Zuidasdok

