
 

 De vernieuwing van de Amstelveenlijn 

 wordt gerealiseerd door de afdeling 

 Metro en Tram van de gemeente 

 Amsterdam in opdracht van de 

 Vervoerregio Amsterdam. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

Werkzaamheden Amstelveenlijn. 

 

 

Datum 6 december 2017 Ons kenmerk CAVL/OVG/03084 

Behandeld door Wendy van der Meulen Betreft Werkzaamheden kabels en leidingen 

Nuon Warmte t.b.v. Amstelveenlijn 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Om het kruispunt Kronenburg ongelijkvloers te kunnen maken tijdens het ombouwen van de 

Amstelveenlijn (sneltram 51) gaat Nuon Warmte hun warmteleiding verleggen. Dit werk voeren zij in 

trajectdelen uit en nabij uw woning/pand gaan ze vanaf maandag 18 december 2017 aan de slag. In 

deze brief leest u wat deze werkzaamheden inhouden en wat dit voor u betekent.  

 

Wat gaat er gebeuren? 

Aannemer Denys voert in opdracht van Nuon Warmte de verleggingswerkzaamheden uit. Onderdeel 

van deze werkzaamheden zijn twee gestuurde boringen onder de Beneluxbaan door ter hoogte van 

de Eleanor Rooseveltlaan 31 - 113 en Biesbosch 1 - 79. De werkzaamheden voor de boringen bestaan 

uit het inrichten van de werkterreinen, het uitleggen en lassen van de stalen buizen, de boringen, het 

intrekken van de buizen, maken van de aansluitingen en het opruimen van de werkterreinen. Al deze 

werkzaamheden tezamen duren naar verwachting t/m januari 2018. Er zal op werkdagen tussen 7.00 

en 19.00 uur worden gewerkt. Op de dagen dat er geboord wordt kan het eventueel uitlopen tot het 

boren en intrekken gereed is, dit omdat er tussentijds niet met deze werkzaamheden gestopt kan 

worden. Op de plattegrond ziet u waar en wanneer de gestuurde boringen zijn en waar zich de 

werkterreinen bevinden. De planning is onder voorbehoud van wijzigingen.  

 

Hinder en maatregelen 

Nabij uw appartementengebouw wordt van 18 t/m 22 december een werkterrein ingericht, 

waarvoor circa vijf tot zes parkeerplaatsen en de keerlus nodig zijn. Auto’s dienen dan tijdelijk elders 

in de wijk geparkeerd te worden. Nabij het werkterrein zal er geluidshinder zijn. Ook is er sprake van 

beperkt bouwverkeer.  De boringen en het intrekken van de buizen staan gepland op dinsdag 19 en 

woensdag 20 december, waarna een groot deel van het werkterrein bij uw gebouw weer wordt 

opgeruimd. Wel blijft er nog hekwerk rondom het afgedekte boorgat staan vanwege de aansluitingen 

die later worden gemaakt (tijdens de kerstvakantie van 23 december t/m 7 januari vinden er geen 

werkzaamheden plaats).  Het kan zijn dat hierdoor de keerlus tijdelijk niet beschikbaar is.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdere verleggingswerkzaamheden  

De gehele verlegging van de Nuon Warmteleiding rondom het kruispunt Kronenburg en Zonnestein 

duurt t/m mei 2018. Op een later moment gaat aannemer Denys nogmaals aan de slag bij de 

Biesbosch 1 - 217 met een open ontgraving. Over deze werkzaamheden ontvangt u te zijner tijd meer 

informatie.  

 

Overleg met de VVE  

Op 14 november jl. hebben wij een overleg gehad met het bestuur van de VVE Biesbosch 1 - 79 

waarin wij onder andere deze werkzaamheden hebben toegelicht. In het overleg vernamen wij dat er 

ook renovatiewerkzaamheden aan de riolering van het appartementengebouw  verricht worden. Wij 

hebben de contactgegevens van aannemer Denys doorgegeven aan het VVE bestuur zodat de 

aannemers onderling waar nodig de werkzaamheden met elkaar kunnen afstemmen.  

 

Heeft u nog vragen? 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via onze website, 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 aanwezig in het belevingscentrum Amstelveen InZicht 

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

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Wendy van der Meulen 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

Deze brief is huis-aan-huis verspreid bij de Biesbosch 1A, 1 – 79. Een vergelijkbare brief is verspreid bij de 

Biesbosch 79A, 81 – 217.  

 

 

Bijlage: plattegrond werkzaamheden Nuon Warmte   



 

 

 


