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Betreft: Werkzaamheden bij u in de buurt

 

Geachte heer, mevrouw,

Binnenkort start ProRail met werkzaamheden op station Amsterdam Zuid. We voeren
maatregelen uit voor een betere spreiding van reizigers op de perrons. Omdat u dichtbij woont
of werkt, willen we u hier graag over informeren. In deze brief leest u wat we gaan doen en wat
de planning is van deze werkzaamheden.

Spreidingsmaatregelen

Communicatie
Afdeling Publiekscontacten

Bezoekadres
De Inktpot

Moreelsepark 3
3511 EP Utrecht

Postadres
Postbus 2038

3500 GA Utrecht

www.prorail.nl

Het aantal reizigers dat via station Amsterdam Zuid reist neemt toe en in de toekomst is de
verwachting dat het steeds drukker wordt. Om de reizigersstroom in goede banen te leiden,
komen wij met een aantal maatregelen. Hiermee zorgen we voor meer ruimte op de perrons
zodat de treinreis comfortabel blijft voor alle treinreizigers.

Vanaf medio januari werkt aannemersbedrijf Anton Rail & Infra B.V. in opdracht van ProRail
aan de verlenging van de perronkappen. Op beide perrons worden de kappen ca. 90 meter
verlengd. De open trapopgangen sluiten we deels af. Hierdoor komt er 240m2 vloeroppervlakte
bij.
Een tabel met een overzicht van de werkzaamheden treft u aan op de achterzijde van deze
brief.

Waarom werken we 's nachts?

ProRail werkt vaak 's nachts of in het weekend, omdat er dan minder of geen treinen rijden.
We begrijpen echter dat dit voor u vervelend kan zijn. Daarom proberen onze mensen zoveel
mogelijk rekening te houden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te
zetten dan strikt noodzakelijk.

Gevolgen voor het treinverkeer

Tijdens de weekendwerkzaamheden rijden er geen treinen. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan
voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via
www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,70 per minuut).



Werkzaamheden station Amsterdam Zuid

Waar? Wanneer? Wat?
Treinperron spoor 3 en 4 Van maandag 16 januari

t/m vrijdag 10 februari.
Drie nachten per week (22.00
tot 06.00 uur)

Aanbrengen van fundaties
(ondersteuning) en
staalconstructies voor
verlengde perronkap

Treinperron spoor 1 en 2

 

Treinperron spoor 3 en 4

Stationshal

Vrijdag 10 februari (23. 00 uur)
t/m maandag 13 februari (5.00
uur) 

Aanbrengen van fundaties voor
verlengde perronkap

Aanbrengen dak van verlengde
perronkap

Aanbrengen fundaties bij beide
trapopgangen

Treinperron spoor 3 en 4

 

Stationshal

Van maandag 14 februari t/m
vrijdag 26 mei. Drie nachten
per week (22.00 tot 06.00 uur)

Aanbrengen staalconstructies
verlengde perronkap

Aanbrengen
staalconstructies bij
beide trapopgangen

Treinperron spoor 1 en 2

 

Beide treinperrons

Vrijdag 26 mei (23.00 uur) t/m
maandag 29 mei (5.00 uur) 

Aanbrengen dak van verlengde
perronkap

Vloerplaten
aanbrengen (bovenkant
trapopgang)

Beide treinperrons Van maandag 29 mei t/m
vrijdag 30 juni. Drie nachten
per week (22.00 tot 06.00 uur)

 

Afrondende werkzaamheden 

 

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via www.prorail.nl/contact. Of
bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij
noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.

Met vriendelijke groet,

ir. Kees Rutten MSc
Directeur Regio Randstad Noord
ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Wij beheren, onderhouden en vernieuwen het spoor

en de stations. Zo houden we het spoor veilig, betrouwbaar en duurzaam. Meer weten over onze werkzaamheden? Kijk

dan op www.prorail.nl/vernieuwing.


