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

Inrichting werkterrein voor  
retourbemaling Frits Mullerlaan  

 
Datum 23 mei 2019 Ons kenmerk CAVL/OVG/06318 

Behandeld door Els De Cannière Betreft Inrichting werkterrein voor 

retourbemaling Frits Mullerlaan  

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Hoofdaannemer VITAL is eind maart gestart met de aanleg van de retourbemalingsinstallaties langs de 

Frits Mullerlaan. Deze installaties zorgen ervoor dat de bouwkuip voor de bouw van de ongelijkvloerse 

kruisingen veilig en droog blijft tijdens het werk. Om uitval van de retourbemalingspompen te voorkomen, 

wordt een reservepomp aangesloten op de retourbemaling. Voor deze reservepomp heeft VITAL een 

locatie nodig. Dit werkterrein wordt bij u in de buurt ingericht.  

 

Inrichting werkterrein Olympiadelaan – Machineweg Middelpolder   

Op de hoek van de Olympiadelaan met de Machineweg Middelpolder richt VITAL een werkterrein in van 

10 bij 15 meter die als locatie dient voor de reservepomp van de retourbemaling. Op dit werkterrein 

wordt een container geplaatst waarin een pomp met aggregaat (noodstroomvoorziening) wordt 

geplaatst. Deze pomp wordt alleen ingezet bij calamiteiten. De inrichting van deze bouwplaats start 27 

mei en wordt naar verwachting begin september weer weggehaald.  

 

Heeft u nog vragen? 

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 belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2
e
 verdieping in de 

bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

Deze brief is huis-aan-huis verspreid aan de Machineweg Middelpolder 7-17, Olympiadelaan 1-6 en 

Bankrasweg 29-30, en staat ook op onze website.   


