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Beste bewoners, ondernemers,  

 

Komend half jaar gaat VITAL verder met de afbouw van het opstelterrein ten zuiden van de J.C. van 

Hattumweg. Dit terrein is voor het opstellen van trams en het plegen van klein onderhoud. Om eind dit 

jaar gebruik te kunnen maken van het opstelterrein start VITAL vanaf maandag 27 januari met het maken 

van de spoorovergang op de J.C. van Hattumweg. Ook wordt gewerkt aan de aanleg van het spoor, 

bovenleidingen en het plaatsen van het dienstgebouw en een combinatiegebouw  

(een gelijkrichterstation, technische ruimte en opslagruimte) op het opstelterrein. Wat dat voor u 

betekent, leest u in deze brief.  

 

Werkzaamheden 27 januari  tot en met 21 februari 2020 

Vanaf maandag 27 januari start VITAL met het aanleggen van de spoorovergang bij de J.C. van Hattumweg 

en wordt het spoor afgebouwd. Deze werkzaamheden duren tot en met vrijdag 21 februari. Tussen 

maandag 3 februari en vrijdag 7 februari 19.00 uur wordt er beton gestort.  

 

Gevolgen voor verkeer en omgeving 

De belangrijkste praktische zaken en de gevolgen voor verkeer en omgeving: 

 Het gedeelte van de J.C. van Hattumweg gelegen tussen de Bovenkerkerweg en de Meerlandenweg is 

van maandag 27 januari t/m vrijdag 21 februari afgesloten voor het verkeer, J.C. van Hattumweg 5 is 

vanuit het westen bereikbaar en J.C. van Hattumweg 4 en 6 zijn vanuit het oosten te bereiken. 

Omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven. 

o Voor auto’s en vrachtverkeer: Noorddammerweg --> Asserring --> Bertha von Suttnerlaan --> 

Hammarskjöldsingel --> Burgemeester Wiegelweg (en vice versa). 

o Voor fietsers is de J.C. van Hattumweg afgesloten tussen de fietsdoorsteken bij de 

Marjoleinlaan en Simon Vestdijklaan. Fietsers worden via halte Westwijk omgeleid. 

 Voor de aanvoer van bouwmaterialen rijden de vrachtwagens via de nabijgelegen Meerlandenweg en 

Noorddammerweg.  

o In de periode maandag 3 tot en met vrijdag 7 februari rijdt het bouwverkeer vanuit de 

oostelijke kant van de J.C. van Hattumweg via de Bovenkerkerweg.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 De woningen blijven bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.   

 De werktijden zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur.  

 Grote hoeveelheid bouwverkeer kan voor geluidshinder zorgen evenals geluidshinder bij sommige 

werkzaamheden zoals het uitzagen van asfalt.  

 

Overige werkzaamheden nu tot en met zomer 2020 

Het grootste gedeelte van de werkzaamheden voor de definitieve inrichting van het opstelterrein vindt 

buiten de openbare weg plaats. VITAL gebruikt hiervoor de huidige bouwroutes en in- en uitrit richting 

het opstelterrein. Er wordt onder andere gewerkt aan de definitieve inrichting van het terrein met 26 

opstelplekken voor de trams en het bouwen van de twee gebouwen. Voor de fundering van deze 

gebouwen zijn heiwerkzaamheden nodig. Dat vindt deze twee weken plaats en zorgt voor geluidshinder.   

 

Heeft u nog vragen? 

Op onze website vindt u meer informatie over onze werkzaamheden. U kunt ons bereiken via 

www.amstelveenlijn.nl, info@amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 - 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per 

week bereikbaar). Ook zijn wij iedere woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur  en vrijdag van 9.00 tot 

17.00 uur aanwezig in het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de 

bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Danielle Opdam 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

Deze brief  is huis-aan-huis verspreid bij Marjoleinlaan 28 t/m 61;  J.C. van Hattumweg 4 en  6 en 3 t/m 9;  

Anne de Vrieslaan 1 t/m 53 en 2 t/m 42; Meerlandenweg 1 t/m 25  en staat ook op onze website.  


