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Behandeld door Els De Cannière Betreft Aanleg werkterrein in uw buurt 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn in 2019 (voormalige sneltram 51) is de realisatie van 

drie ongelijkvloerse kruispunten Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan. Deze kruispunten maakt onze 

aannemer VITAL deze zomer in een diepe bouwkuip die veilig en droog moet blijven tijdens het werk. 

Hiervoor wordt grondwater in de bouwkuip onttrokken en buiten de bouwkuip teruggepompt in de 

bodem, ‘retourbemaling’ genaamd. Het watertransport van de retourbemaling loopt via lange buizen die 

aan elkaar gelast moeten worden. Voor deze laswerkzaamheden heeft VITAL een locatie nodig. Het  

werkterrein hiervoor wordt bij u in de buurt ingericht.  

 

Aanleg werkterrein Eleanor Rooseveltlaan   

In de berm langs de overzijde van de Eleanor Rooseveltlaan 126–138 richt VITAL een werkterrein in die als 

locatie voor de laswerkzaamheden dient. Het inrichten van dit werkterrein start maandag 8 april en wordt 

naar verwachting medio mei weer weggehaald.  

 

Wat gaat u ervan merken?  

• De straten en omliggende buurten zijn altijd bereikbaar. Hooguit zal er af en toe een korte stremming 

nodig zijn, bijvoorbeeld voor laden en lossen. Er wordt dan een verkeersregelaar ingezet.  

• Voetpaden blijven ten allen tijde beschikbaar voor voetgangers.  

• Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs het werk. 

• Er wordt gewerkt op reguliere uren, van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur. 

• De laswerkzaamheden kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen. Ook kan er een aggregaat 

aanstaan.  

 

Heeft u vragen? 

Op onze website kunt u meer informatie vinden over deze 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 aanwezig in het 

bezoekerscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2
e
 verdieping in de bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 
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Deze brief is huis-aan-huis verspreid in de Eleanor Rooseveltlaan 126 t/m 138 en staat ook op onze website bij 

het nieuwsbericht ‘Start werkzaamheden retourbemaling’ van 21 december 2018.  


