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

Leidingwerkzaamheden  
in juli en augustus  
 

 

Datum 24 juni 2019 Ons kenmerk CAVL/OVG/06442 

Behandeld door Els De Cannière Betreft Leidingwerkzaamheden in juli en 

augustus   

 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

U weet er inmiddels alles van, VITAL bouwt bij Kronenburg en Zonnestein twee ongelijkvloerse kruisingen. 

Er zijn hiervoor al heel wat kabels en leidingen verlegd. Ten noorden van Kronenburg ligt onder de 

Beneluxbaan en het spoor ook nog de waterleiding van Waternet. Om deze te laten voldoen aan de 

nieuwe situatie, brengt VITAL een nieuwe mantelbuis aan. Door deze buis kan Waternet dan op een 

later moment de nieuwe waterleiding trekken. Tijdens de weekendbuitendienststellingen is er al een 

nieuwe mantelbuis aangebracht onder het spoor. In de komende periode wordt deze ook nog 

aangebracht onder beide kanten van de Beneluxbaan. Graag informeer ik u met deze brief wat deze 

werkzaamheden inhouden en wat dit voor u betekent.  

 

De werkzaamheden in een notendop  

Voor het aanbrengen van een nieuwe mantelbuis onder de Beneluxbaan wordt asfalt verwijderd, 

grond ontgraven, en wordt de fundering en verharding aangebracht. Om deze werkzaamheden uit te 

voeren wordt de Beneluxbaan eerst in noordelijke en daarna in zuidelijke richting afgesloten. Deze 

werkzaamheden verspreiden we daarom over twee weekenden. Geluid- en verkeershinder zijn 

helaas onvermijdelijk. Ook wordt de route van bus 55 tijdelijk ingekort.   

 

Zaterdag 6 en zondag 7 juli: werkzaamheden aan oostzijde Beneluxbaan  

Op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli brengt VITAL een nieuwe mantelbuis aan onder de oostelijke 

rijbaan van de huidige Beneluxbaan.  

 

  



 

 

Gevolgen en hinder:  

- Er wordt beide dagen gewerkt tussen 7.00 en 23.00 uur. 

- Voor autoverkeer is dit weekend (ook in de nacht van zaterdag op zondag) de Beneluxbaan in 

noordelijke richting (oostzijde) tussen Kronenburg en Uilenstede afgesloten. Lokaal autoverkeer 

richting Amsterdam wordt omgeleid via de Beneluxbaan, Saskia van Uylenburgweg, Prof. J.H. 

Bavincklaan en Uilenstede. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Oranjebaan, de Keizer 

Karelweg en de Amstelveenseweg.  

- Bus 55 rijdt dit weekend niet tussen station Amsterdam Zuid en halte Oranjebaan. De bus rijdt 

een aangepaste route vanaf halte Amstelveen busstation via  halte Oranjebaan naar de eindhalte 

Sacharovlaan. Voor het traject naar station Amsterdam Zuid of Amstelveen Zuid kunnen reizigers 

dit weekend gebruik maken van tram 5.  

 

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september: werkzaamheden aan westzijde Beneluxbaan  

Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september brengt VITAL een nieuwe mantelbuis aan onder de 

westelijke rijbaan van de huidige Beneluxbaan.  

 

Gevolgen en hinder:  

- Er wordt beide dagen gewerkt tussen 7.00 en 23.00 uur. 

- Voor autoverkeer is dit weekend (ook in de nacht van zaterdag op zondag) de Beneluxbaan in 

zuidelijke richting (westzijde) tussen Kronenburg en Uilenstede afgesloten. Lokaal autoverkeer 

vanuit het noorden wordt omgeleid via de Beneluxbaan, Hoeksewaard en Eikenrodelaan. 

Doorgaand autoverkeer vanuit het noorden wordt omgeleid via de Van Nijenrodeweg, de 

Amstelveenseweg en de Keizer Karelweg. 

- Bus 55 rijdt dit weekend niet tussen station Amsterdam Zuid en halte Oranjebaan. De bus rijdt 

een aangepaste route vanaf halte Amstelveen busstation via  halte Oranjebaan naar de eindhalte 

Sacharovlaan. Voor het traject naar station Amsterdam Zuid of Amstelveen Zuid kunnen reizigers 

dit weekend gebruik maken van tram 5.  

 

Heeft u nog vragen? 

Op onze website kunt u meer informatie vinden over deze 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 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 www.gvb.nl/amstelveenlijn en/of raadpleeg de OV-

reisplanner www.9292.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

De brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van de halte Kronenburg en staat ook op onze website.  

 

http://www.gvb.nl/amstelveenlijn
http://www.9292.nl/

