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Aan: 

 

Bewoners en ondernemers 

Onderwerp: Werkzaamheden Arent Janszoon Ernststraat 

Geachte mevrouw/meneer,  

 

Begin 2018 wordt gestart met de aanleg van Zuidasdok: de verbreding en 

gedeeltelijke ondertunneling van de zuidelijke A10. Hier liggen ondergronds veel 

water- en gasleidingen, en stroom, data- en telecomkabels. Om ruimte te maken 

voor de bouw van de tunnels van Zuidasdok moeten deze leidingen en kabels uit 

het netwerk worden onttrokken. Om het gasnetwerk in bedrijf te kunnen houden 

moeten wij als gevolg daarvan in de A.J. Ernststraat een nieuwe gasleiding 

aanleggen met een bijbehorend gasreduceerstation. Dit station wordt op de hoek 

van de Arent Janszoon Ernststraat met de Buitenveldertselaan geplaatst en 

verhoogt de leveringszekerheid van het gas. 

 

Welke wWelke wWelke wWelke werkzaamhedenerkzaamhedenerkzaamhedenerkzaamheden    kunt u verwachten?kunt u verwachten?kunt u verwachten?kunt u verwachten?    

� Alliander legt een gasleiding gasleiding gasleiding gasleiding aan onder het wegoppervlak door middel van 

een boring;  
� Liander Gas bouwt een gasreduceerstationgasreduceerstationgasreduceerstationgasreduceerstation.... 

 

PlanningPlanningPlanningPlanning    

De werkzaamheden starten op maandag 4 januari 2016 en worden begin april 

2016 afgerond. Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd: 

� Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1: bouw gasreduceerstation, duur 10 weken  

� Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2: gestuurde boring gas, duur 1,5 week  

� Fase 3Fase 3Fase 3Fase 3: oversteek gasleiding A.J. Ernststraat , duur 1 nacht  
� Fase 4Fase 4Fase 4Fase 4: afbouw gasreduceerstation en aansluitingen gas oost en westzijde, 

duur 2 weken 

 

De werkzaamheden zijn afhankelijk van goede weersomstandigheden. Bij slecht 

weer kan de planning uitlopen.  
    

Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid     

� Auto’s, fietsers en voetgangers: Auto’s, fietsers en voetgangers: Auto’s, fietsers en voetgangers: Auto’s, fietsers en voetgangers: Automobilisten en fietsers ondervinden hinder 
van de werkzaamheden: 

Fase 1: Fase 1: Fase 1: Fase 1: Autoverkeer en fietsers kunnen in beide richtingen langs het 

werkterrein. Er wordt geen ruimte in beslag genomen van de bestaande 

rijweg. Voetgangers dienen gebruik te maken van het trottoir aan de 

overzijde (zuidzijde) van de straat. 

Fase 2:Fase 2:Fase 2:Fase 2: Al het verkeer kan in beide richtingen langs het werkterrein. 
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Fase 3:Fase 3:Fase 3:Fase 3:    (nachtwerk) De A.J. Ernststraat is in beide richtingen afgesloten 

voor auto- en fietsverkeer. Er wordt omgeleid via de Buitenveldertselaan, 

de Boelelaan en de v.d. Boechorststraat. 

Fase 4:Fase 4:Fase 4:Fase 4: Fietsers moeten tijdelijk deels over de rijweg fietsen. 

 

 
Parkeerplaatsen en fietsrekkenParkeerplaatsen en fietsrekkenParkeerplaatsen en fietsrekkenParkeerplaatsen en fietsrekken    

Parkeerplaatsen en fietsrekken zijn tijdens de werkzaamheden gefaseerd niet 

beschikbaar. Dit geven we aan met borden.... Zodra de werkzaamheden klaar zijn, 

geven wij de parkeerplaatsen en fietsrekken weer vrij.      

Vragen?Vragen?Vragen?Vragen?    

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met 

omgevingscoordinator Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden,  

telefoon 06 12345105, e-mail omgevingscoordinatie@zuidas.nl. 

 

U kunt hinder en geluidsoverlast ondervinden van de werkzaamheden. Wij 

proberen dit te beperken en vragen om uw begrip. Bij voorbaat hartelijk dank 

voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Anja Wanningen 

Projectmanager Functievrijmaken Zuidasdok 


