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Kronenburg en Zonnestein   

 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Haltes Kronenburg en Zonnestein openen in het voorjaar van 2020. Om dat te realiseren, start VITAL eind 

januari met het ombouwen van de verkeerssituatie: het aansluiten van de nieuwe wegen op de bestaande 

wegen. Eerst bij Kronenburg, daarna bij Zonnestein. Met deze brief wil ik u informeren over deze 

werkzaamheden, wat dit voor u betekent en u gelijk ook uitnodigen voor onze informatieavond hierover. 

 

Informatieavond donderdag 23 januari  

Om met dit laatste te beginnen, we nodigen u van harte uit op onze informatieavond over alle 

werkzaamheden tot en met het voorjaar van 2020 en de tijdelijke veranderingen in het verkeer bij 

Kronenburg en Zonnestein. Waar en wanneer? Op donderdagavond 23 januari van 18.30 tot 21.00 uur in 

belevingscentrum Amstelveen InZicht, Stadsplein 103 (2e etage boven bibliotheek). Het is een 

inloopavond met een korte presentatie om 19.00, 19.30, 20.00 en 20.30 uur. Aanmelden is niet nodig. 

 

9 maart Kronenburg in gebruik, Zonnestein 4 mei  

Waar VITAL nu nog aan het afbouwen is, starten ze in de nacht van zondag 26 op maandag 27 januari bij 

Kronenburg met het ombouwen van de verkeerssituatie. Op 9 maart 2020 gaat kruispunt Kronenburg dan 

helemaal open voor al het verkeer en kunnen OV-reizigers gebruikmaken van de nieuwe halte 

Kronenburg. Zodra Kronenburg open gaat worden de fiets- en voetgangersoversteek bij Biesbosch en de 

tijdelijke halte Biesbosch opgeheven. Kruispunt/halte Zonnestein gaat vervolgens op 4 mei 2020 open. 

 

Om de gevolgen voor het verkeer beheersbaar te houden is het niet mogelijk om de verkeerssituaties bij 

Kronenburg en Zonnestein tegelijkertijd om te bouwen. Het ombouwen gaat gepaard met veel wisselende 

verkeerssituaties en helaas veel hinder voor het verkeer. Welke verkeerssituaties kunt u verwachten? We 

lichten ze in de bijlage allemaal toe.  

 

 

 

This information is available in 

English at www.amstelveenlijn.nl 



 

 

Tijdelijk pendelbusje voor voetgangers bij Zonnestein 

Als op 9 maart halte Kronenburg open gaat, vervalt halte Biesbosch evenals de bijbehorende fiets- en 

voetgangersoversteek. Totdat halte Zonnestein op 4 mei open gaat kunnen OV-reizigers terecht bij de 

haltes Kronenburg en Onderuit. Fietsers kunnen gebruikmaken van de oversteek bij Kronenburg of het 

fietstunneltje bij Onderuit. Voor voetgangers komt er bij Zonnestein een tijdelijk pendelbusje. Dit busje zal 

rijden tussen Zonnestein en winkelcentrum Kostverlorenhof. Meer informatie binnenkort op onze site.  

 

Wat gaat u er verder van merken? 

 Er wordt gewerkt op reguliere uren, van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur met 

uitzondering van onderstaande dagen. Dan wordt er ook ’s nachts gewerkt.  

Bij Kronenburg 

o Maandag 20 t/m zaterdag 25 januari  

o Zondag 26 januari t/m maandag 3 februari 

o Zaterdag 15 t/m maandag 17 februari 

o Zaterdag 14 t/m maandag 16 maart 

Bij Zonnestein 

o Zaterdag 14 t/m maandag 16 maart 

o Zaterdag 4 t/m maandag 6 april  

o Zaterdag 18 t/m maandag 20 april 

 Er is sprake van geluidshinder gedurende de werkzaamheden, met name tijdens het transport van 

prefab onderdelen, frezen van asfalt, het verdichten van grond en wegfunderingen, het aanbrengen 

van asfalt en vanwege de grote hoeveelheid bouwverkeer. 

 Er is verkeershinder (ook voor bus 55) vanwege de vele wisselende verkeerssituaties en mogelijk ook 

door bouwverkeer. Waar nodig zet VITAL verkeersregelaars in.  

 Tijdens de vroege ochtenduren en in de namiddag/vooravond kan er extra verlichting nodig zijn. 

 We verwachten geen specifieke hinder wat stof en vuil betreft. Mocht dit toch voorkomen, dan 

neemt VITAL maatregelen om de weg schoon te houden. 

 Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs het werk. 

 

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 woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur  

en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur aanwezig in het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e 

verdieping in de bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Wendy van der Meulen 

Sr. communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

Deze brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van Kronenburg en Zonnestein, en staat ook op onze 

website.    


