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Beste bewoners, ondernemers,
Begin volgend jaar starten de werkzaamheden in Buitenveldert voor het ombouwen van de
Amstelveenlijn (sneltram 51). Om ruimte te creëren voor onder andere het bouwen van de nieuwe
halte bij de A.J. Ernststraat is het nodig om tien bomen te kappen aan de Buitenveldertselaan tussen
de haltes A.J. Ernststraat en De Boelelaan/VU. Ook moet er nog een nieuwe kabel in de grond
worden gebracht.
Bomenkap 12 t/m 14 december
Aannemer VITAL voert de bomenkap in twee fases uit. In de nacht van woensdag 12 december op
donderdag 13 december worden zes bomen verwijderd aan de oostzijde van de Buitenveldertselaan.
In de nacht van donderdag 13 december op vrijdag 14 december worden vier bomen verwijderd aan
de westzijde van de Buitenveldertselaan. De tien bomen die gekapt moeten worden staan tussen het
spoor en de Buitenveldertselaan in. Op onze site is te zien welke bomen het precies betreft. De
werkzaamheden worden ‘s nachts tussen 1.00 en 5.00 uur uitgevoerd, omdat er dan geen tram rijdt
en de bovenleiding uitgeschakeld kan worden.
Hinder van deze werkzaamheden
Het wegverkeer zal enige hinder ondervinden. De Buitenveldertselaan richting Amsterdam is in de
nacht van 12 op 13 december afgesloten en richting Amstelveen in de nacht van 13 op 14 december.
Auto’s, fietsers en voetgangers worden lokaal omgeleid en er worden verkeersregelaars ingezet.
Tijdens de werkzaamheden kan er geluids- en/of lichthinder ontstaan, vanwege het zagen van
bomen en bouwverkeer. Ook is er extra verlichting nodig vanwege de uitvoering in de nachtelijke
uren.

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.

Aanleggen nieuwe datakabel 13 t/m 21 december
Voor de nieuwe halte A.J. Ernststraat moet er ook een datakabel worden aangelegd. Deze kabel
kruist ter hoogte van Asingaborg de oostzijde van de Buitenveldertselaan en wordt via een boring
onder de Buitenveldertselaan aangesloten op de bestaande kabel. De werkzaamheden hiervoor
starten op donderdag 13 december, zijn naar verwachting vrijdag 21 december afgerond en worden
overdag uitgevoerd tussen 7.00 en 16.00 uur. Door dit werk via een boring in plaats van een open
ontgraving uit te voeren is de hinder voor de omgeving zeer beperkt.
Heeft u nog 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).
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,

Els De Cannière
Communicatieadviseur Amstelveenlijn

Deze brief is huis-aan-huis verspreid bij A.J. Ernststraat 314, 737-869, Asingaborg 1-159, Buitenveldertselaan 3101, De Boelelaan 771, 859A-1075,Ennemaborg 2-159, Groningenstraat 20, Groot-Essenburg 2-78, Onstein 1106, Valkhof 1-217, Wijenburg 2-225 en staat ook op onze website.

