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Dit is een schematische weergave van de werkelijkheid.
Detailkaarten staan op www.amstelveenlijn.nl.

Het creëren van werkruimte:
wat voor hinder geeft dit?

Wat is de planning van de werkzaamheden
van september 2018 t/m januari 2019?

Geluid
• 	Grote hoeveelheid bouwverkeer.
• 	Intrillen van twee damwanden bij Zonnestein. Trillingen
worden gemonitord d.m.v. meters aan de buitengevel.
• 	Autoverkeer komt dichter bij de woningen door
de verlegde Beneluxbaan.

September
24 – 28 sept.	Verwijderen bomen en struikgewas en
aanpassing fiets- en voetpaden Straat van
Messina en Zonnestein.

Stof & vuil
• 	We verwachten geen specifieke hinder.
•	Mocht dit toch voorkomen, dan neemt VITAL maatregelen om
de weg schoon te houden.

Oktober
1 – 16 okt.
Inbrengen van 2 damwanden bij Zonnestein:
		1 – 9 okt. inbrengen damwanden bij het
Westelijk Halfrond.
		10 – 12 okt. inbrengen damwanden bij Van
Heuven Goedhartlaan.

Licht
• 	Extra verlichting door werkzaamheden in de winterperiode.
VITAL neemt maatregelen om de verlichting alleen te richten
op de bouwplaats.

1 – 19 okt. 	Aanbrengen nieuwe duiker Saskia van
Uylenburgweg.
		Graven nieuwe watergangen oostzijde
Beneluxbaan.

Werktijden
• 	Er wordt gewerkt op reguliere uren, van maandag t/m zaterdag
van 7.00 – 19.00 uur.
• 	Op een beperkt aantal momenten wordt er ook gewerkt buiten
de reguliere uren:
	
week 50 en 51 inzichtelijk maken 10KV kabel (5 nachten,
loopt van Kronenburg naar Zonnestein), aanbrengen
overgangsplaten in spoor en realiseren tijdelijke tramhalte
(4 nachten), aanbrengen belijning en aanpassen
verkeersmaatregelen (1 nacht).
	
Twee (weekend)nachten in januari voor aanbrengen belijning
en aanpassen verkeersmaatregelen.

22 – 26 okt.	Graven nieuwe watergangen westzijde
Beneluxbaan.

Parkeren medewerkers
• 	VITAL streeft ernaar om de omgeving zo min mogelijk te
belasten met de auto’s van medewerkers.
• 	Om deze reden wordt er een parkeervoorziening voor
medewerkers ingericht op het werkterrein ter hoogte van de
Biesbosch 79 - 217 en op het werkterrein bij Zonnestein.

December
15 – 21 dec. 	Realiseren tijdelijke tramhalte
Kronenburg/Zonnestein.

Verkeer
• 	Grote hoeveelheid bouwverkeer kan zorgen voor verkeershinder.
• 	Diverse wegafsluitingen. Omleidingen worden ingesteld:
	1 – 5 okt. Saskia van Uylenburgweg vanaf Beneluxbaan richting
Eleanor Rooseveltlaan dicht.
	
8 – 19 okt. Saskia van Uylenburgweg vanaf Eleanor
Rooseveltlaan richting Beneluxbaan dicht.
	
1e helft jan. Rembrandtweg vanaf Beneluxbaan aan beide
kanten dicht.
	
2e helft jan. Straat van Messina vanaf Beneluxbaan aan beide
kanten dicht.
• 	Fietsomleidingsroute tussen Uilenstede en Oranjebaan.
• 	7 jan. Oversteek voor fiets- en voetgangers bij Kronenburg dicht.

1 okt. – 22 nov.	Grondwerkzaamheden, aanbrengen
wegfundering, verlichting e.d. voor verleggen
Beneluxbaan.
November
16 – 22 nov.	Realiseren tijdelijke nachtbushalte
Kronenburg/Zonnestein.
23 nov. – 7 dec. Aanbrengen asfalt verlegde Beneluxbaan.

Januari
7 jan. 	Ingebruikname tijdelijke tram- en nachtbushalte
en bijbehorende fiets- en voetgangersoversteek.
1e helft jan.	Aansluiten verlegde Beneluxbaan op
Rembrandtweg en Saskia van Uylenburgweg.
Medio jan.	Ingebruikname tijdelijke Beneluxbaan bij
Kronenburg.
2e helft jan. 	Aansluiten verlegde Beneluxbaan op Straat van
Messina oost- en westzijde.
Eind jan. 	Ingebruikname tijdelijke Beneluxbaan bij
Zonnestein.
Planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Openbaar vervoer
• 	7 jan. Tram- en nachtbushalte Kronenburg buiten gebruik.

