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Behandeld door Els De Cannière Betreft Verwijderen retourbemaling en 

werkterrein Frits Mullerlaan 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

De open tunnelbakken bij Kronenburg en Zonnestein zijn gebouwd en trams 5 en 6 rijden er doorheen. 

Komend halfjaar gaat VITAL verder met de afbouw van de ongelijkvloerse kruisingen en haltes. Nu de 

vloeren en de waterkelders van de ongelijkvloerse kruisingen gebouwd zijn, kunnen de 

retourbemalingsinstallaties bij Kronenburg en Zonnestein uitgeschakeld en verwijderd worden. Het 

werkterrein met reservepomp en aggregaat op de kruising met de Frits Mullerlaan en de Olympiadelaan 

wordt vanaf 20 november verwijderd. De retourbemalingsbronnen en het leidingwerk bij de Frits 

Mullerlaan worden vanaf 9 december verwijderd. Met deze brief wil ik u informeren over deze 

werkzaamheden en wat dit voor u betekent.  

 

Verwijderen werkterrein kruising Frits Mullerlaan en Olympiadelaan  

Op de kruising van de Frits Mullerlaan met de Olympiadelaan is een werkterrein ingericht voor een 

reservepomp van de retourbemaling met aggregaat. Deze pomp en aggregaat kunnen nu uitgeschakeld 

en verwijderd worden. VITAL start met deze werkzaamheden op woensdag 20 november en werkt vanaf 

het fietspad aan de oostzijde van de brug. Halverwege december zijn de werkzaamheden klaar.  

 

Verwijderen retourbemalingsinstallatie en leidingwerk Frits Mullerlaan  

Met het verwijderen van 18 retourbronnen en het leidingwerk aan de Frits Mullerlaan start VITAL op 

maandag 9 december. Dagelijks worden er twee bronnen afgebouwd. Voor deze werkzaamheden werkt 

VITAL vanaf een halve rijbaan met een vrachtwagen, mobiele kraan en servicebus voor het laden en 

lossen van materieel. De werklocatie schuift elke dag op. Midden december zijn alle retourbronnen en het 

leidingwerk aan de Frits Mullerlaan verwijderd, inclusief de rijplaten en het hekwerk. De bermen en 

straten worden in oorspronkelijke staat hersteld.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaat u ervan merken? 

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

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

• De straten en omliggende buurten blijven altijd bereikbaar. Er wordt gewerkt vanaf het fietspad, en er 

zal stremming van autoverkeer zijn.  

o Het fietspad van de Frits Mullerlaan aan de oostzijde van de brug is van 20 november tot 

halverwege december afgesloten.  

o Stremming van autoverkeer bij de Piet de Winterlaan en de Riek Blokland-Paterlaan. Op 9 en 

10 december zijn de noordelijke toegangen afgesloten, op 11 en 12 december zijn de 

zuidelijke toegangen afgesloten.  

• 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, 2
e
 

verdieping in de bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

 

Deze brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van de Frits Mullerlaan en staat ook op onze website.   

 


