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Beste bewoners, ondernemers,  

 

Onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn is het realiseren van een nieuw opstelterrein.  VITAL 

werkt daar doorlopend. In de komende weken vindt een aantal werkzaamheden op en om het opstelterrein 

plaats, waarover we u graag willen informeren omdat het extra hinder kan geven: 

 In het weekend van 20 en 21 juni wordt het spoor geslepen en werkt VITAL aan de toegangsweg naar 

het opstelterrein. 

 In de week van 22 t/m 28 juni wordt gewerkt aan een overweg op het opstelterrein.  

 In de maand juni vindt op werkdagen meer transport plaats dan de afgelopen tijd in verband met de 

afvoer van grond. 

 

Weekendwerk  slijpwerkzaamheden spoor  

Zaterdag 20 en zondag 21 juni van 7.00 tot 19.00 uur wordt het spoor op het opstelterrein geslepen. 

Daarvoor rijdt een machine over het spoor heen en weer die de spoorstaven slijpt. Bij het slijpen komen 

vonken vrij en deze werkzaamheden kunnen ook geluidsoverlast veroorzaken. 
 

Bouwen van een overweg  
In de week van 22 juni werkt VITAL op het opstelterrein in de avonden en het weekend door tot 23.00 

uur. Zij bouwen dan een overweg op het opstelterrein. De locatie van de werkzaamheden ligt vrij ver op 

het terrein. We verwachten dat u het meeste last heeft van het geluid van het bouwverkeer. Het 

bouwverkeer rijdt vanuit de oostelijke kant van de J.C. van Hattumweg via de Bovenkerkerweg.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De blauwe markering is de locatie van de nieuwe overweg. 

 

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 13.00 tot 17.00 uur 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.  

 


