
Geachte relatie, 
 
Graag informeer ik u over werkzaamheden die we vanaf 31 oktober uitvoeren in en rond station 
Amsterdam Zuid. Er is reeds een brief verstuurd aan omwonenden met dezelfde inhoud. Deze mail 
is tevens voor omliggende bedrijven rondom station Amsterdam Zuid.
 
Meer informatie
Op dinsdag 25 oktober organiseren we een inloop informatiemiddag en -avond in het 
Amsterdam Zuidas informatiecentrum in het WTC. U kunt hier terecht tussen 12.00 – 13.30 
uur en tussen 17.00 en 19.00 uur met al uw vragen over de werkzaamheden genoemd in 
deze mail.
 
Algemeen
De komende periode bereiden ons voor op het maken van de metrodekken en toekomstige 
(rol)trappen van de metro bij de Minervapassage en de metrodekken van de nieuwe 
reizigerspassage; de Brittenpassage. Daarvoor voeren we regelmatig damwandwerkzaamheden 
uit en brengen we palen in de grond, ook ‘s nachts. Het werk vindt plaats op het werkterrein 
tussen de sporen, direct ten westen van het station en op het werkterrein Vivaldi ten oosten 
van de Beethovenstraat.
 
Nachtwerk maandag 31 oktober t/m woensdag 2 november 
In twee nachten moeten we een deel van een damwand verwijderen dichtbij de trap naar de 
metroperrons. Vanwege de veiligheid van reizigers voeren we het werk in de nacht uit. De eerste 
nacht is van maandag 31 oktober op dinsdag 1 november en de tweede nacht van dinsdag 1 
november op woensdag 2 november. De werkzaamheden vinden plaats tussen 01.00 en 05.00 
uur. We zijn genoodzaakt de damwand trillend te verwijderen. Dit kan leiden tot geluidshinder,  
 
Zaterdag 5 en zondag 6 november
Tussen 7.00 en 19.00 uur trillen we damwandplanken de grond in tussen het trein- en metrospoor. 
Dit moeten we trillend doen vanwege de lengte van de planken. Om de hinder te verkleinen, boren 
we de grond eerst voor. Bij onvoorziene situaties zoals onwerkbaar weer of defecten aan machines 
werken we in de avond door. Er is een aangepaste dienstregeling voor de trein en metro.
 
Dinsdag 8 november
Vanaf 07.00 uur storten wij het beton van een nieuw dakdeel voor de Brittenpassage. Dit neemt 
zo’n 10 uur in beslag. Aansluitend egaliseren we tijdens het uitharden het betonnen dek met een 
vlindermachine. In de herfst duurt het langer voordat we met egaliseren kunnen starten. Daardoor 
vlinderen we in de avond. Dit werkt vindt plaats aan de Arnold Schönberglaan.
 
Zondag 13 november t/m zaterdagochtend 26 november 
In deze periode werkt ProRail aan het spoor om in de toekomst meer treinen tussen Schiphol en 
Amsterdam te kunnen laten rijden. Tot en met vrijdag 25 november rijden er géén treinen op 
station Amsterdam Zuid. Check voordat u op weg gaat uw reis via OV9292 of de NS-app. 
Zuidasdok maakt van deze treinvrije periode gebruik tussen 19 en 24 november. We werken op de 
dag, avond en nacht op twee locaties: 
 
1.         Brittenpassage; zaterdag 19 november t/m dinsdag 22 november 
Ter hoogte van de nieuw te bouwen stationspassage verwijderen we het treinperron om 
funderingpalen te kunnen boren voor de toekomstige (rol)trappen naar het perron. Ook trillen we 
op zondag 20 november tussen 7.00 en 19.00 uur een aantal damwandplanken de grond in. 
Vervolgens bouwen we het perron weer terug.
 
2.         Vivaldi; zaterdag 19 november t/m woensdag 23 november
Op het werkterrein aan de oostzijde van de Beethovenstraat (ter hoogte van AFC) demonteren we 
het treinspoor, en vullen we een aantal bestaande funderingspalen met wapening en beton. Op 23 
november bouwen we het treinspoor weer terug. 
 
Hinder



De werkzaamheden gaan gepaard met hinder in de vorm van trillingen, geluid, licht op het 
werkterrein en stof. We realiseren ons dat dit heel vervelend voor u kan zijn. Met name als de 
werkzaamheden in de nacht plaatsvinden zoals bij het trillend verwijderen van damwanden 
verwachten we geluidshinder. 
 
In het weekend van 5 en 6 november is er een aangepaste dienstregeling voor de trein en metro. 
Tussen 13 en 25 november rijden er geen treinen op station Amsterdam Zuid. Hierdoor 
krijgen reizigers te maken met een langere reistijd. De metro’s rijden dan wel. Op 26 en 27 
november rijden de treinen met een aangepaste dienstregeling. Check OV9292 of de NS app 
voordat u op pad gaat.
 
Omgevingsmanagement OVT

En...  ProRail kondigt ook werkzaamheden aan die tussen zondag 13 november 01:00 uur t/m 
zaterdag 26 november 07:00 uur plaatsvinden aan het spoor. Bij de Jachthavenweg wordt 
speciaal voor deze werkzaamheden een bouwterrein ingericht. De Jachthavenweg is daardoor 
van 7 november 06.00 uur tot 5 december 06.00 uur afgesloten voor voetgangers en 
fietsers. In deze brief leest u er alles over. 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ProRail op via www.prorail.nl/contact

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.prorail.nl%2Fcontact&data=05%7C01%7Ch.fvanvlissingen%40zuidasdok.nl%7Cf1ea942d0fc44b22a13408dab04cc27c%7C93a823679788499581e7f6542b10568a%7C0%7C0%7C638016140966243412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qPFhj5%2BYkJ%2BduLD4MGq4Toe%2Bd0Q5ZGOljaZyikmzoHM%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.prorail.nl%2Fcontact&data=05%7C01%7Ch.fvanvlissingen%40zuidasdok.nl%7Cf1ea942d0fc44b22a13408dab04cc27c%7C93a823679788499581e7f6542b10568a%7C0%7C0%7C638016140966243412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qPFhj5%2BYkJ%2BduLD4MGq4Toe%2Bd0Q5ZGOljaZyikmzoHM%3D&reserved=0

