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

Update werkzaamheden en uitnodiging  
nieuwe informatieavond 10 januari 

 
 

 

Datum 14 december 2018 Ons kenmerk CAVL/OVG/05242 

Behandeld door Els De Cannière Betreft Update werkzaamheden Kronenburg en 

Zonnestein en uitnodiging nieuwe 

informatieavond 

 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Ten behoeve van de vernieuwing van de Amstelveenlijn (sneltram 51) creëert aannemer VITAL op dit 

moment meer werkruimte bij de kruispunten Beneluxbaan/Rembrandtweg en Beneluxbaan/Zonnestein 

door onder andere de Beneluxbaan naar buiten toe te verleggen. Graag geven wij u een update over deze 

werkzaamheden én nodigen we u ook uit voor een nieuwe informatieavond op donderdag 10 januari. 

 

7 Januari: halte Kronenburg vervalt, inclusief de fiets- en voetgangersoversteken  

Vanaf maandag 7 januari 2019 is halte Kronenburg van tram 5 en sneltram 51 niet 

meer in gebruik, evenals de fiets- en voetgangersoversteken van dit kruispunt. Voor tram 5 is dan de 

nieuwe halte Biesbosch inclusief de nieuwe fiets- en voetgangersoversteek in gebruik (t/m eind 1
e
 

kwartaal 2020). Deze halte geldt niet voor sneltram 51, die stopt hier dus niet. Kijk dus goed uit bij het 

oversteken bij Biesbosch of er een tram of metro aankomt!  

 

Wegwerkzaamheden in januari en februari 

In januari en februari moet de verlegde Beneluxbaan bij Kronenburg en Zonnestein aangesloten worden 

op de zijwegen, voordat de nieuwe weg in gebruik genomen kan worden.  Deze werkzaamheden zorgen 

voor diverse wegafsluitingen:  

• 7 t/m 13 jan. Rembrandtweg en Saskia van Uylenburgweg vanaf rotonde tot Beneluxbaan aan beide 

kanten dicht voor al het verkeer. 

• 14 t/m 21 jan. en 18 t/m 25 febr. Kruisingsvlak Beneluxbaan/Rembrandtweg/Saskia van 

Uylenburgweg dicht  voor al het verkeer. 

• 21 t/m 27 jan. Straat van Messina vanaf rotonde tot Beneluxbaan aan beide kanten dicht voor auto- 

en fietsverkeer. De fietsoversteek blijft t/m eind 1
e
 kwartaal 2020 dicht.  

• 28 jan. t/m 11 febr. Kruisingsvlak Beneluxbaan/Straat van Messina dicht voor auto- en fietsverkeer. 

Doorgaand noord/zuid verkeer op de Beneluxbaan blijft altijd mogelijk!  



 

 

 

 

 

 

 

 

Werken buiten reguliere tijden 

Er wordt gewerkt op reguliere uren, van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur. Op een aantal 

momenten wordt er ook gewerkt buiten deze tijden:  

• Op verschillende avonden en nachten worden verkeersmaatregelen klaargezet en belijning aangepast 

op de kruisingen: in de nacht van 13 op 14 januari bij de kruising Beneluxbaan/Rembrandtweg, in de 

nacht van 10 op 11 februari bij de kruising Beneluxbaan/Zonnestein.  

• In de nacht van 31 januari op 1 februari vindt er een proef plaats met het inbrengen van een 

funderingspaal in het spoorbed. Deze paal wordt de grond in geschroefd, maar Amstelveen heeft een 

harde onderlaag dus het kan zijn dat het laatste stukje er met kracht ingebracht moet worden. Ook 

worden er dan monsters genomen van het ballastbed van het spoor tussen Poortwachter en Gondel.  

• Werkzaamheden zoals het afwerken en asfalteren van de kruisingen, en het inbrengen van de 

verkeerslussen, tussen 8.00 en 17.00 uur op de zondagen 13 en 20 januari en 24 februari bij 

Kronenburg, op 27 januari en 10 februari bij Zonnestein.  

 

Start aanleg retourbemalingsbronnen 

Voor aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen gaat VITAL in de zomer van 2019 retourbemaling 

toepassen. Dit is een systeem waarbij (opgepompt) grondwater elders in de bodem weer teruggebracht 

wordt. Voor dit systeem zijn retourbronnen/-pompen nodig en die worden in de eerste helft van 2019 

aangelegd. Dit zijn werkzaamheden die lokaal kunnen zorgen voor hinder:  

• Bij Tulpenburg start begin januari  

• Bij de Saskia van Uylenburgweg oostzijde Beneluxbaan start begin februari 

• Bij de Olympiadelaan start begin april  

Voor meer informatie over wat retourbemaling inhoudt, wat bovengenoemde werkzaamheden voor u 

betekenen en een kaartje met de locaties van de retourbronnen verwijzen we u graag naar 

www.amstelveenlijn.nl.   

 

Start funderingswerkzaamheden 

VITAL start vanaf 14 januari ook met de funderingswerkzaamheden voor de ongelijkvloerse kruispunten. 

Dit betekent het schroeven van vele funderingspalen en het intrillen van damwanden. Dit zijn 

werkzaamheden die zorgen voor hinder en duren tot medio juni.  

 

Uitnodiging informatieavond 10 januari 

Over alle bovengenoemde werkzaamheden praten we u graag bij tijdens een informatiebijeenkomst op 

donderdag 10 januari van 18.30 tot 21.00 uur in wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden  

Wijngaerdt 1, Amstelveen. Het is een inloopavond gecombineerd met korte presentaties om 18.30, 19.30 

en 20.30 uur. U bent van harte welkom!   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

aanwezig in het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2
e
 verdieping in de bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 


