Aan de bewoners van dit adres

Utrecht, 25 augustus 2022
Onderwerp: Start werkzaamheden Vrije Kruising Dijksgracht.

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die Strukton Civiel in opdracht van ProRail gaat
uitvoeren langs de Van Reedestraat / Dijksgracht in de gemeente Amsterdam.
Werkzaamheden Strukton september – oktober 2022
Strukton Civiel gaat in opdracht van ProRail de vrije kruising realiseren. Deze krijgt twee sporen door een
tunnel en vier sporen over de tunnel waardoor treinen niet meer op elkaar hoeven te wachten en er in de
toekomst meer treinen het centraal station kunnen binnenrijden. De voorbereidende werkzaamheden zijn
vorig jaar gestart en de bouw van de vrije kruising start vanaf 1 september.
In onderstaande uiteenzetting geven wij u informatie over de voorbereidende werkzaamheden:
- Aanleg van een tijdelijke werkweg met afscherming langs de Van Reedestraat.
- Verlengen van de wanden van de tijdelijke spoorbrug.
De tijdelijke werkweg
Het realiseren van de tijdelijke werkweg neemt ca. 6 weken in beslag. Vanaf 1 september zal worden
gestart met het verwijderen van begroeiing en bestrating. Vanaf 12 september zal worden gestart met
het ontgraven van grond, het aanbrengen van een fundatie voor de werkweg en het aanbrengen van
asfalt. Vanaf eind september zal de werkweg worden afgeschermd met een barrier met zicht- en
geluidsscherm. De in- en uitrit van de werkweg nabij de Conradstraat wordt voorzien van
verkeerslichten. De afscherming zal worden voorzien van afbeeldingen.
Verlengen van de wanden van de tijdelijke spoorbrug
De tijdelijke spoorbrug ter hoogte van het Inntel Hotel moet gereed worden gemaakt zodat bouwverkeer
vanaf de werkweg onder de spoorbrug door kan rijden en materieel en materiaal vandaar boven op de
bouwplaats kan komen. Hiervoor worden aan de noordzijde (aan de kant van het voormalig opstelterrein)
damwanden aangebracht waarna grond kan worden ontgraven en de werkweg kan worden doorgelegd
richting het midden van het voormalig opstelterrein van ProRail. Deze werkzaamheden nemen ca. 2
weken in beslag en starten vanaf medio oktober.

Wat zijn de gevolgen voor de omgeving?
Wegstremmingen en omleidingen
De Van Reedestraat/ Dijksgracht worden niet volledig afgesloten, mogelijk zal er gedurende de
realisatie van de werkweg (periode van 6 weken) bij het laden en/ of lossen van materiaal/
materieel voor een kort moment één rijrichting worden gestremd. Dit zal onder begeleiding van
verkeersregelaars of begeleidend personeel plaatsvinden, waarbij verkeer via om- en om de weg
kan vervolgen.
Voor fietsers en voetgangers over de Van Reedestraat geldt een omleiding vanwege de veiligheid.
De omleiding zal op locatie middels gele borden worden vermeld.
Hinder als gevolg van de werkzaamheden
Gedurende deze werkzaamheden kunt u mogelijk hinder ondervinden in de vorm van
aanwezigheid van bouwplaats personeel en materieel en/ of geluid en trillingen. Vanzelfsprekend
proberen wij hinder voor de omgeving tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te vermijden,
echter niet alle hinder is weg te nemen.
Bewoners/ informatieavond
Op dinsdagavond 30 augustus is er vanaf 19:30 tot 21:00 uur een informatieavond gepland. De
informatieavond wordt gehouden bij Inntel Hotels Landmark Amsterdam aan de VOC-kade 600.
Tijdens deze avond worden naast de vrije kruising ook de andere deelprojecten vanuit het
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Amsterdam Centraal toegelicht en kunt u aan de diverse
vertegenwoordigers uw vragen stellen. U van harte welkom tijdens deze informatievond, en u
hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Meer informatie
Via de website van ProRail kunt u informatie vinden over het gehele project PHS Amsterdam
Centraal, https://www.prorail.nl/projecten/aanpassingen-station-amsterdam-centraal .
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met Publieksvoorlichting. U kunt een
contactformulier invullen via www.prorail.nl/contact. Bij noodgevallen of ernstige hinder kunt u ons
dag en nacht bellen op 06 303 648 19.
Met vriendelijke groet,
Lennaerd Vos
Omgevingsmanager
Strukton Civiel bv

