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Aan de bewoners, ondernemers en/of gebruikers van dit pand 

Verwijderen bomen bij Sportlaan  
 

 

 

Datum 9 oktober 2018 Ons kenmerk CAVL/OVG/04685  

Behandeld door Wendy van der Meulen Betreft Werkzaamheden Amstelveenlijn: 

verwijderen bomen bij Sportlaan   

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Begin volgend jaar starten de grootschalige werkzaamheden bij het kruispunt Beneluxbaan/Sportlaan 

voor het ombouwen van de Amstelveenlijn (sneltram 51) en de aanleg van het ongelijkvloerse 

kruispunt. Om werkruimte te creëren verwijdert aannemer VITAL hier vanaf 22 oktober bomen en 

struikgewas.  

 

Verwijderen groen 22 t/m 26 oktober  

VITAL start op maandag 22 oktober met het verwijderen van groen langs de Sportlaan en de 

Beneluxbaan. Circa 150 bomen worden gekapt en 3.500 m
2
 struikgewas verwijderd. Het meeste 

groen dat weg gehaald wordt is vanwege het tijdelijk verleggen van de Beneluxbaan. Welk groen het 

precies betreft is te zien op onze website. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd tussen 

7.00 en 16.00 uur en duren naar verwachting tot en met 26 oktober.  

 

Hinder van deze werkzaamheden 

De werkzaamheden worden bewust in de herfstvakantie uitgevoerd, zodat de hinder voor het 

verkeer beperkt is. Het autoverkeer op de Beneluxbaan krijgt te maken met een tijdelijke 

rijstrookafzetting en een snelheidsbeperking. Buiten werktijd worden deze verkeersmaatregelen 

afgebouwd. De fietspaden aan weerszijden van de Beneluxbaan worden ook tijdelijk afgesloten. 

Omleidingsroutes voor fietsers worden ter plaatse aangegeven. Als er in de Sportlaan groen 

verwijderd wordt worden daar fiets- en/of voetpaden tijdelijk afgezet. Deze afzetting is altijd aan één 

kant van de weg, zodat fietsers en voetgangers aan de overkant hun weg kunnen vervolgen. Waar 

nodig worden er verkeersregelaars ingezet.   

 

Verleggen kabels en leidingen Stedin  

Stedin gaat naar verwachting op 22 oktober t/m eind december nog aan de slag met het verleggen 

van kabels en leidingen bij dit kruispunt, voornamelijk aan de oostzijde van de Beneluxbaan. Dit zal 

helaas voor hinder zorgen in de omgeving en voor het verkeer. Wij informeren u  hier zo spoedig 

mogelijk aanvullend over.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Op onze website kunt u meer informatie vinden 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 12.00 tot 17.00 uur aanwezig 

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

 

Uw mening telt!  

Tot slot nog een nabrander. Wij zijn benieuwd naar uw mening over hoe wij de ombouw van de 

Amstelveenlijn aanpakken. Of deze nu positief of negatief is, uw mening is voor ons belangrijk en 

vormt een belangrijke basis voor ons handelen. Zou u zich aan willen melden voor onze 

tevredenheidsmonitor? Dit kan via www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt. Zo maken we samen van 

de Amstelveenlijn een beter project. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Wendy van der Meulen 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

 

 

Deze brief is huis-aan-huis verspreid bij de Maarten Lutherweg 92 - 506, Alpen Rondweg 22 - 100, Matterhorn  

1 - 39 en 2 - 48, Watercirkel 302 - 324, Theems 2 - 152 en 2 - 154 en staat ook op onze website.  

 

 


