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Werkzaamheden spooroverwegen  
in de wijk Middenhoven 
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Behandeld door Danielle Opdam Betreft Werkzaamheden spooroverwegen in de 

wijk Middenhoven 

 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Als onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn (nieuw lijnnummer 25) wordt in de wijk 

Middenhoven het huidige spoor vervangen door een groene trambaan met gras, het zogenaamde ‘Rheda 

City Green’ systeem. Dit zorgt voor minder geluidshinder en is visueel aantrekkelijker dan een spoorbaan 

gelegen in ballast. Daar waar de trambaan de weg of een fietspad kruist, komt uiteraard geen grasbaan. 

Wel worden ook deze spooroverwegen vernieuwd. Hiermee gaat  hoofdaannemer VITAL aan de slag 

vanaf maandag 28 oktober t/m eind december. In deze brief leest u hier meer over. De actuele stand van 

zaken kunt u op onze website volgen.  

 

Werkzaamheden aan zes spooroverwegen  

Bij de overwegen Scherpenhof, Brink oost- en westzijde, Melkweg, Noorderkroon en Weegschaal worden 

spoorwerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt zowel aan het spoor als aan het beton van de wegfundering 

gewerkt. Hieronder staat in een overzicht per locatie wanneer er gewerkt wordt en de tijden.  

 

 
 



 

 

 

Om de gevolgen voor de doorstroming van het verkeer vanwege de afsluiting van de overweg zo kort 

mogelijk te houden, gaat VITAL op de hieronder genoemde dagen en avonden tot 23.00 uur werken. Er is 

hiervoor ontheffing verleend door de gemeente Amstelveen.  

 

Locatie Datum Dag Werktijden 

Spooroverweg bij Brink 

oostzijde 

28 oktober – 2 

november  

Maandag tot en met 

zaterdag 

7.00 – 23.00 uur 

Spooroverweg bij 

Melkweg 

4 – 10 november Maandag tot en met 

zondag 

7.00 – 23.00 uur 

Spooroverweg bij Brink 

westzijde 

11 – 17 november Maandag tot en met 

zondag 

7.00 – 23.00 uur 

Spooroverweg bij 

Weegschaal 

2 – 7 december  Maandag tot en met 

zaterdag 

7.00 – 23.00 uur 

Spooroverweg bij 

Noorderkroon 

9 – 14 december Maandag tot en met 

zaterdag 

7.00 – 23.00 uur 

 

Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden aan de spooroverweg bij Scherpenhof 

plaatsvinden. Zodra deze informatie bekend is, informeren we de directe omgeving van de spooroverweg 

Scherpenhof per brief hierover. Ook plaatsen we dit op onze website.  

 

Wat gaat u ervan merken?  
 De straten en omliggende buurten zijn altijd bereikbaar.  
 Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs het werk. 
 Vuil en stof: indien nodig neemt VITAL maatregelen om de weg schoon te houden. 
 
Spooroverweg Brink oostzijde 
Deze overweg wordt afgesloten voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Autoverkeer vanuit beide 
richtingen van de Dr. Willem Dreesweg met bestemming Melkweg wordt omgeleid via de spooroverweg 
bij Melkweg. Autoverkeer vanuit beide richtingen van de Dr. Willem Dreesweg met bestemming Brink 
wordt omgeleid via de spooroverweg ten westen van de halte Brink. Voetgangers en fietsers worden 
omgeleid via de overweg aan de westzijde van halte Brink. Zowel aan de kant van de Dr. Willem Dreesweg 
als aan de kant van Melkweg is de stoep afgesloten. Ten westen van het werkterrein wordt een aantal 
parkeerplaatsen opgeheven. Tevens is de parkeerplaats ter hoogte van Melkweg 52 – 58 deze week niet 
bereikbaar.   
 
Spooroverweg Melkweg 
Deze overweg wordt afgesloten voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Autoverkeer op de Dr. Willem 
Dreesweg en fietsers en voetgangers worden omgeleid via de overweg aan de oostzijde van halte Brink. 
De parkeerplaats aan de Melkweg blijft via deze omleiding bereikbaar. Autoverkeer vanaf de Melkweg en 
de parkeerplaats wordt omgeleid via de overweg aan de westzijde van halte Brink.  

 

Spooroverweg Brink westzijde 
De overweg ten westen van halte Brink word afgesloten voor zowel autoverkeer, fietsers en voetgangers. 
Autoverkeer, fietsers en voetgangers worden omgeleid via de overweg ten oosten van halte Brink. Tijdens 
deze werkzaamheden wordt het éénrichtingsverkeer op de Brink (ten noorden van de halte) opgeheven. 
Het parkeerterrein ten zuiden van het spoor aan de westzijde van de flat Dr. Willem Dreesweg 277 - 409 
wordt afgesloten voor het werkterrein.  
 



 

Spooroverweg Weegschaal 
Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de spoorovergang bij Gondel.  
 
Spooroverweg Noorderkroon 
Noorderkroon wordt afgesloten tussen Gondel en de t-splitsingen met de zijtak Voerman. Autoverkeer 
vanuit het noorden op Gondel wordt omgeleid via de eerstvolgende overweg bij Melkweg. Vanuit het 
zuiden en de woonwijk rondom Noorderkroon wordt het verkeer omgeleid via de Beneluxbaan en 
Poortwachter.  
 

Heeft u nog vragen? 
Op onze website vindt u meer informatie over onze 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. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Danielle Opdam 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 
 

De brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van Scherpenhof, halte Brink, Noorderkroon en 

Weegschaal en staat ook op onze website.  

 


