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Beste bewoners, ondernemers,  

 

Om de kruispunten Kronenburg en Zonnestein ongelijkvloers te kunnen maken tijdens het 

ombouwen van de Amstelveenlijn (sneltram 51) moeten er kabels en leidingen worden verlegd. Een 

deel van deze kabels en leidingen zijn inmiddels verlegd, maar een deel moet nog, waaronder de 

persleiding van de gemeente Amstelveen. Met deze brief informeren wij u graag over de verlegging 

van de persleiding en wat dit voor u betekent. 

 

Wat gaan ze doen?  

Het verleggen van de persleiding wordt door hoofdaannemer VITAL gecoördineerd. De 

werkzaamheden vinden plaats van 25 juni t/m 12 oktober 2018. Op bijgevoegde plattegrond ziet u 

het werkgebied. Het deel van de leiding onder de Beneluxbaan door wordt uitgevoerd met behulp 

van een zogenaamde schildboring (zie amstelveenlijn.nl voor meer uitleg hierover). De rest van het 

traject wordt verlegd met een open ontgraving.  

 

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het verwijderen van negen bomen, het inrichten van de 

werk- en opslagterreinen, het aanbrengen van de bouwkuipen voor de schildboring, het uitvoeren 

van de boring en aanbrengen van de leiding, graafwerkzaamheden en het aansluiten van de nieuwe 

leiding op de bestaande. Na afloop vindt er waar nodig herstel plaats van straten en bermen.  

 

Wat betekent dit voor u? 

Voor u, wonende aan de westzijde van de Beneluxbaan, betekenen deze werkzaamheden het 

volgende:  

• Om de persleiding te kunnen verleggen naar het beoogde tracé moeten er negen bomen worden 

gekapt (zie plattegrond voor locatie). Dit vindt naar verwachting plaats van 27 juni t/m 2 juli.  

• Hierna wordt er een in- en uitrit bij de Van Heuven Goedhartlaan gemaakt en wordt het werk- en 

opslagterrein ingericht en afgeschermd met bouwhekken. Op dit werkterrein komt een 

parkeerterrein voor medewerkers zodat zij niet in de wijk hoeven te parkeren.   

• Ter hoogte van de tijdelijke in- en uitrit wordt de snelheid voor het verkeer verlaagd tot 30 

km/uur in verband met het veilig in kunnen zetten van verkeersregelaars. 

• Op het werkterrein wordt een diepe bouwkuip gemaakt van waaruit de leiding onder de 

Beneluxbaan door de grond ingeperst wordt. Voor deze bouwkuip zijn damwanden nodig (die na 

afloop weer verwijderd worden). Het intrillen van damwanden zal naar verwachting plaatsvinden 

van 9 t/m 12 juli en veroorzaakt geluidshinder. Om deze hinder enigszins te beperken starten ze 

’s ochtends om 8.00 uur met intrillen. 



 

 

 

 

• Van zaterdag 28 juli t/m zondag 19 augustus vinden er géén werkzaamheden plaats vanwege de 

bouwvak.  

• Na de bouwvak wordt de boorstellage voor de schildboring neergezet. Het uitvoeren van de 

boring staat eind augustus in de planning. Gedurende de boring kan er sprake zijn van 

geluidshinder. Ook is er dan 24 uur per dag een aggregaat nodig.    

• Na de boring vinden er nog graafwerkzaamheden plaats om de nieuwe leiding aan te sluiten op 

de bestaande leiding.  

• Met uitzondering van het intrillen van de damwanden wordt er op werkdagen tussen 7.00 uur en 

19.00 uur gewerkt. 

 

Werkzaamheden Nuon Warmte gereed 

De werkzaamheden van Nuon Warmte zijn eind mei in hun geheel afgerond. Her en der langs het 

verleggingsgebied vinden de komende weken opruim- en herstelwerkzaamheden plaats. Zo worden 

onder meer delen van het grasveld gelegen tussen de Beneluxbaan en de Biesbosch 79a – 217 

opnieuw ingezaaid. Gedurende de Nuon Warmte werkzaamheden hebben wij geen enkele wanklank 

vanuit uw appartementengebouw vernomen. Wij hopen dan ook dat de hinder voor u beperkt was.   

 

Compenseren waterberging 

In eerdere brieven van ons hebben we aangegeven dat het bovengenoemde grasveld aangewezen is 

als locatie voor het compenseren van te dempen water. Het proces om te komen tot een ontwerp 

van de waterberging duurt helaas veel langer dan verwacht. Zodra er een ontwerp is, leggen we dit 

graag aan u voor tijdens een informatiebijeenkomst. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging. Het 

realiseren van de watercompensatie staat nog steeds gepland in het vierde kwartaal van dit jaar.  

 

Heeft u nog vragen? 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via onze website, 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 belevingscentrum Amstelveen InZicht 

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

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Wendy van der Meulen 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

Bijlage: Overzicht werkgebied verlegging persleiding 

 

Deze brief is huis-aan-huis verspreid bij de Biesbosch 1A en  1 – 79 en staat ook op onze website. 
 


