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Weekendwerkzaamheden
Amstelveenlijn op opslagterrein
Gondel/Turfschip

Beste bewoners, ondernemers,
De Amstelveenlijn is in maart gestart met grootschalige werkzaamheden langs het gehele traject van
sneltram 51. Voor opslag van materieel voor de gehele vernieuwing van de Amstelveenlijn is bij Gondel en
Turfschip een groot opslagterrein ingericht dat grotendeels tot en met het 1e kwartaal 2020 in gebruik is. Hier
vindt veel aan- en afvoer van materieel plaats tijdens de reguliere uren (maandag t/m zaterdag van 07:00 –
19:00) dat VITAL aan het werk is. In een aantal gevallen zullen er ook activiteiten doorgaan op het
opslagterrein in de avond en nacht. Dit zal zijn tijdens de weekenden als tram 5 niet rijdt, en tijdens de zes
weken in de zomer van 2019. In deze brief leest u wanneer deze weekendwerkzaamheden in april en juni
plaatsvinden, wat het inhoudt en wat u ervan merkt.
Weekendwerkzaamheden april (non-stop werkzaamheden)
VITAL gebruikt het weekend van 13-14 april en het paasweekend 20-22 april om spoor- en
funderingswerkzaamheden uit te voeren bij Amstelveen Stadshart, Kronenburg en Zonnestein. Deze
werkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden wanneer tram 5 niet rijdt. Het eerste weekend start
VITAL op vrijdag 12 april om 19.00 uur en werkt vervolgens non-stop door tot maandag 15 april 7.00 uur.
Tijdens het paasweekend start VITAL op vrijdag 19 april om 19.00 uur en werkt vervolgens non-stop door
tot dinsdag 23 april 7.00 uur. Tijdens deze weekenden zal VITAL veel bouwmaterialen laden en lossen op
het opslagterrein Gondel/Turfschip. Deze activiteiten vinden in deze weekenden overdag, in de nachten
en op zondag plaats.
Weekendwerkzaamheden juni (non-stop werkzaamheden)
VITAL gebruikt het weekend van 15-16 juni om bij Kronenburg en Zonnestein de waterkelders te ontgraven
en voorbereidingen te treffen ten behoeve van de zomerbuitendienststelling van tram 5. Deze
werkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden wanneer tram 5 niet rijdt. VITAL start op vrijdag 14 juni
om 19.00 uur en werkt vervolgens non stop door tot maandag 17 juni 7.00 uur. Tijdens dit weekend zal
VITAL veel bouwmaterialen laden en lossen op het opslagterrein Gondel/Turfschip. Deze activiteiten
vinden in dit weekend overdag, in de nachten en op zondag plaats.
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Zomer 6-weekse
In de zomer van 2019 wordt tram 5 buiten gebruik genomen van zondag 14 juli tot maandag 26 augustus, en
gaat VITAL zeven dagen in de week aan de slag. Op alle dagen wordt er gewerkt van 7.00 tot 23.00 uur (en
incidenteel in de nacht). In deze periode zal er ook veel activiteit op het opslagterrein plaatsvinden.
Hinder is helaas onvermijdelijk
De werkzaamheden die we zojuist hebben beschreven, zorgen helaas (en onvermijdelijk) voor overlast. Dit
zal met name geluidsoverlast zijn van de aan- en afvoer van bouwmaterialen. Omdat VITAL in het kader van
duurzaamheid zoveel mogelijk materiaal wil hergebruiken, wordt er twee keer één week een puinbreker
voorzien op het terrein. De gesloopte haltes zullen worden bewerkt en worden hergebruikt voor de afbouw
van de Amstelveenlijn. Dit zal uitsluitend overdag plaatsvinden. Het precieze moment dat deze puinbreker
nodig zou zijn, is nog niet bekend.
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, 2e verdieping in de bibliotheek). Meer informatie
over de trams en de bussen vindt u op www.gvb.nl/amstelveenlijn en/of raadpleeg de OV-reisplanner
www.9292.nl.
Met vriendelijke groet,

Els De Cannière
Communicatieadviseur Amstelveenlijn

De brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van het opslagterrein en staat ook op onze website.
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