Bovenkerkerweg 6
1185 XE Amstelveen
Postbus 2181
1000 CD Amsterdam
T 020 - 470 4070
info@amstelveenlijn.nl
www.amstelveenlijn.nl

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

Weekendwerkzaamheden Amstelveenlijn
en activiteiten op opstelterrein
Datum

9 april 2019

Behandeld door Els de Cannière

Ons kenmerk CAVL/OVG/5912
Betreft

Weekendwerkzaamheden
Amstelveenlijn en activiteiten
opstelterrein

Beste bewoners, ondernemers,
De Amstelveenlijn is in maart gestart met grootschalige werkzaamheden langs het gehele traject van
de voormalige sneltram 51. Voor opslag van materieel voor de gehele vernieuwing van de Amstelveenlijn
is op een deel van het toekomstige opstelterrein ten zuiden van de J.C. van Hattumweg een werk/opslagterrein ingericht dat grotendeels tot en met het 1e kwartaal 2020 in gebruik is. Hier
vindt veel aan- en afvoer van materieel plaats tijdens de reguliere uren (maandag t/m zaterdag van 7.00 –
19.00 uur) dat aannemer VITAL aan het werk is. In een aantal gevallen is er ook activiteiten in de avond en
nacht. Dit zal zijn tijdens de weekenden dat tram 5 niet rijdt, en tijdens zes weken in de zomer van dit
jaar. In deze brief leest u wanneer deze weekendwerkzaamheden in april en juni plaatsvinden, wat het
inhoudt en wat u ervan merkt.
Weekendwerkzaamheden 12 – 14 april en paasweekend 19 – 23 april (non-stop werkzaamheden)
VITAL gebruikt het weekend van 13-14 april en het paasweekend 20-22 april voornamelijk om spoor- en
funderingswerkzaamheden uit te voeren bij de haltes Amstelveen Stadshart, Kronenburg en Zonnestein.
Deze werkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden wanneer tram 5 niet rijdt. Het eerste weekend
start VITAL op vrijdag 12 april om 19.00 uur en werkt vervolgens non-stop door tot maandag 15 april 7.00
uur. Tijdens het paasweekend start VITAL op vrijdag 19 april om 19.00 uur en werkt vervolgens non-stop
door tot dinsdag 23 april 7.00 uur. Tijdens deze weekenden gebruikt VITAL het werkterrein bij de J.C. van
Hattumweg om bouwmaterialen te laden en lossen. Deze activiteiten vinden in deze weekenden overdag,
in de nachten en op zondag en in het paasweekend ook op maandag plaats.

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.

Weekendwerkzaamheden 14 – 17 juni (non-stop werkzaamheden)
VITAL gebruikt het weekend van 15-16 juni om bij Kronenburg en Zonnestein voornamelijk de
waterkelders van de ongelijkvloerse kruispunten te ontgraven en voorbereidingen te treffen voor de
zomerbuitendienststelling van tram 5. Deze werkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden wanneer
tram 5 niet rijdt. VITAL start op vrijdag 14 juni om 19.00 uur en werkt vervolgens non stop door tot
maandag 17 juni 7.00 uur. Net als bij de weekenden in april gebruikt VITAL het werkterrein bij de J.C. van
Hattumweg om bouwmaterialen te laden en lossen. Deze activiteiten vinden in dit weekend overdag, in
de nachten en op zondag plaats.
Zes weken in de zomer
Van zondag 14 juli tot maandag 26 augustus wordt tram 5 buiten gebruik genomen, en gaat VITAL zeven
dagen in de week aan de slag op het traject van tram 5 (tussen De Boelelaan/VU en Stadshart). Op alle
dagen wordt er gewerkt van 7.00 tot 23.00 uur (en incidenteel in de nacht). Deze werkzaamheden
betekenen dat er in deze periode eveneens veel activiteiten zijn op het werkterrein bij de J.C. van
Hattumweg. Het laden en lossen van de bouwmaterialen zorgt voor geluidsoverlast.
Aanleg werkspoor
Om van het opstelterrein materialen per spoor aan en af te kunnen voeren gaat VITAL in mei een
(tijdelijk) werkspoor aanleggen. U ontvangt hierover binnenkort een aanvullende brief van ons.
Heeft u nog vragen?
Op onze website vindt u meer informatie 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 tram 5 en de vervangende bus 45 vindt u op gvb.nl/amstelveenlijn en/of raadpleeg de OV-reisplanner
9292.nl.
Met vriendelijke groet,

Els De Cannière
Communicatieadviseur Amstelveenlijn
Deze brief is huis-aan-huis verspreid bij Marjoleinlaan 28 t/m 53, J.C. van Hattumweg 2 t/m 6 en 5 t/m 9,
Anne de Vrieslaan 1 t/m 53 en staat ook op onze website.

