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Extra weekendwerkzaamheden in mei

Beste bewoners, ondernemers,
Drie weekenden waarin er door VITAL non-stop werd gewerkt voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn
(voormalige sneltram 51) zijn inmiddels achter de rug en we bedanken u allereerst voor uw begrip en
medewerking. Het is tijdens die weekenden door een hele zure appel heen bijten, overdag en ’s nachts,
daar zijn we ons van bewust. Er is gelukkig veel werk verzet in de periodes dat tram 5 niet reed, met name
het eerste weekend in maart hebben wij ook tegenslag gehad. Tegenslag die er voor zorgt dat er in het
weekend van 18 en 19 mei wederom non-stop gewerkt wordt bij onder andere halte Zonnestein en tram
5 niet rijdt tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Stadshart. Graag informeren we u hierover.
Slechte weer in maart spelbreker
Door het slechte, natte weer in het weekend van 9 en 10 maart met deels een code oranje vanuit het
KNMI was het voor VITAL niet mogelijk om de geplande groutankers in het kruisingsvlak
Zonnestein/Beneluxbaan in te brengen. Deze groutankers zijn nodig om de bak op zijn plaats te houden.
Voordat groutankers ingebracht kunnen worden, wordt er eerst een bouwsleuf gegraven en de 10 kV
voedingskabel voor tram 5 veilig gesteld. Tijdens het weekend in maart liep deze bouwsleuf steeds vol
met water en ontstond het risico op spoorverzakking waardoor tram 5 op maandagochtend 11 maart niet
zou kunnen rijden. Toen hebben wij in overleg met VITAL het besluit genomen de ankerwerkzaamheden
te stoppen.
Andere mogelijkheden onderzocht
Omdat het afronden van de werkzaamheden in de weekenden cruciaal is voor het kunnen starten van de
werkzaamheden in de zomer, hadden we voor alle zekerheid al een ‘reserveweekend’ aangevraagd voor
tegenslag door weersomstandigheden. VITAL heeft eerst grondig gekeken naar de verschillende
mogelijkheden om de afgelaste werkzaamheden alsnog uit te voeren, en geprobeerd deze
werkzaamheden in de daaropvolgende weekenden in te halen. Meer hierover kunt u lezen op onze
website. Alles tegen elkaar afwegend zijn we genoodzaakt om gebruik te maken van een extra weekend.
We hopen op uw begrip hiervoor.

De Amstelveenlijn is onderdeel van de Amsteltram.
De vernieuwing van de Amstelveenlijn wordt
gerealiseerd door de afdeling Metro en Tram van de
gemeente Amsterdam in opdracht van de
Vervoerregio Amsterdam.

Extra weekend in mei: vrijdag 17 mei 19.00 uur – maandag 20 mei 7.00 uur (non-stop werkzaamheden)
Tram 5 is op zaterdag 18 en zondag 19 mei tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen Stadshart
buiten gebruik. Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen station Amsterdam Zuid en Busstation
Amstelveen. VITAL gebruikt dit weekend om bij de kruising Zonnestein groutankers en funderingspalen in
te brengen. Ze starten op vrijdag 17 mei om 19.00 uur en werken vervolgens non-stop door tot maandag
20 mei 7.00 uur. Deze werkzaamheden veroorzaken zowel geluidsoverlast als verkeershinder. De kruising
van Zonnestein is vanaf dit weekend tot en met woensdag 29 mei afgesloten. Verkeer wordt ter plaatse
omgeleid. De kruising van Kronenburg is wel open. Op maandagochtend 20 mei om 5.35 uur moet tram 5
weer conform dienstregeling gaan rijden. In de nachten na het weekend vinden er eventueel
onderhoudswerkzaamheden aan het spoor plaats. Ook dit kan ’s nachts geluidshinder geven.
Ook werkzaamheden elders (overdag)
In hetzelfde weekend vinden er overdag ook activiteiten plaats bij de haltes Uilenstede, Kronenburg,
Oranjebaan en Stadshart en het opslagterrein Gondel/Turfschip. Daarnaast vindt er aan- en afvoer van
spoormaterieel plaats tussen de haltes Ouderkerkerlaan en De Boelelaan/VU. Meer hierover vindt u op
onze website.
Zuidas aan de slag bij station Amsterdam Zuid
In het weekend van 18 en 19 mei vinden er voor het project Zuidasdok werkzaamheden plaats op station
Amsterdam Zuid. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer op de A10 Zuid en het
openbaar vervoer. Treinverkeer van, naar en via de stations Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI is in dit
weekend niet mogelijk. Kijk voor meer informatie op zuidas.nl.
In juni: tram 5 rijdt nog één weekend niet (non-stop werkzaamheden)
Op zaterdag 15 en zondag 16 juni rijdt tram 5 niet tussen station Amsterdam Zuid en Amstelveen
Stadshart. Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen station Amsterdam Zuid en Busstation
Amstelveen. Bij Kronenburg en Zonnestein start VITAL met de aanleg van de ondergrondse waterkelders.
Hierover informeren we u op een later moment.
Heeft u nog vragen?
Op onze website kunt u meer informatie vinden over deze werkzaamheden. U kunt ons bereiken via
amstelveenlijn.nl, info@amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 - 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per week
bereikbaar). Ook zijn wij iedere woensdag en vrijdagmiddag 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 gvb.nl/amstelveenlijn en/of raadpleeg de OV-reisplanner 9292.nl.
Met vriendelijke groet,

Wendy van der Meulen
Communicatieadviseur Amstelveenlijn
De brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van de haltes Kronenburg en Zonnestein en het
opslagterrein Gondel/Turfschip en staat ook op onze website.

