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

Aanleg waterleidingbrug 

 
Datum 4 juli 2019 Ons kenmerk CAVL/OVG/06636 

Behandeld door Els De Cannière Betreft Aanleg waterleidingbrug  

Straat van Gibraltar     

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

U weet er ondertussen al alles van. Deze zomer legt hoofdaannemer VITAL de ongelijkvloerse kruisingen aan 

bij Kronenburg en Zonnestein. Deze kruispunten maakt onze hoofdaannemer VITAL in een bouwkuip. Om 

ervoor te zorgen dat de bouwkuip veilig en droog blijft tijdens het werk, wordt het grondwater in de 

bouwkuip onttrokken en buiten de bouwkuip weer in de bodem gepompt. Om de verlaging van 

grondwater in de bouwkuip van Zonnestein te behalen tijdens de zomer, is het nodig een extra waterleiding 

aan te leggen. In deze brief leest u wat de werkzaamheden zijn, wanneer dit plaatsvindt  (al is de planning 

altijd onder voorbehoud van wijzigingen), en wat u ervan merkt.  

 

Aanleggen extra waterleiding bij kruising Zonnestein  

Om de bouwkuip bij Zonnestein  volledig droog te houden tijdens de aanleg van de ongelijkvloerse kruising, 

legt VITAL een extra waterleiding aan vanaf kruising Zonnestein richting het oosten , door de straat van 

Gibraltar de watergang in. Daar wordt de leiding 

aangesloten op het al bestaande leidingennetwerk 

richting het oosten van Amstelveen.  

 

Hiervoor bouwt VITAL in de week van 8 juli een 

waterleidingbrug over de Straat van Gibraltar. Tijdens de 

aanleg zal in de week van 8 juli het voetpad in de Straat 

van Gibraltar een dag afgesloten zijn, en kan er enige 

hinder zijn voor het autoverkeer. De waterleidingbrug zal 

na de zomer, eind augustus, vooralsnog verwijderd 

worden. Tijdens de zomer blijft autoverkeer over de 

Straat van Gibraltar en onder de waterleidingbrug 

mogelijk. De doorrijhoogte bedraagt 4,5m.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 woensdag- en vrijdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur aanwezig in het 

bezoekerscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 


