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

Nachtelijke spoorwerkzaamheden  

Kronenburg tot Stadshart 

 

Datum 10 september 2019 Ons kenmerk CAVL/OVG/07403 

Behandeld door Els De Cannière Betreft Nachtelijke spoorwerkzaamheden  

16 – 21 september 2019     

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Zoals u weet is de grote zomeroperatie goed verlopen en geslaagd. Hoewel nog niet alles af is, rijden 

trams 5 en 6 weer over het vernieuwde spoor en langs de vernieuwde haltes. Hoofdaannemer VITAL heeft 

hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Komende weken worden de restpunten van de zomeroperatie 

afgewerkt, onder meer aan het spoor tussen Kronenburg en Stadshart. Deze werkzaamheden kunnen 

alleen in de nacht plaatsvinden als de trams niet rijden. Graag informeer ik u met deze brief wat deze 

werkzaamheden inhouden en wat dit voor u betekent.  

 

Slijpen spoorstaven bij Stadshart  

Van maandag 16 tot en met zaterdag 21 september worden bij halte Stadshart de spoorstaven geslepen. 

Hiervoor wordt een slijptram ingezet die over het spoor rijdt.  Deze werkzaamheden vinden elke nacht 

van 1.00 tot 5.00 uur plaats.  

 

Uitrijden ballast bij Kronenburg en Zonnestein  

In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 september wordt het ballast bij haltes Kronenburg en 

Zonnestein uitgereden met twee spoorkranen. Er wordt gewerkt tussen 1.00 en 5.00 uur.  

 

Aanleggen noodpaden tussen haltes Oranjebaan en Kronenburg  

Bij de haltes gelegen tussen Oranjebaan en Kronenburg worden er noodpaden aangelegd. Deze  paden 

zijn nodig om reizigers te laten uitstappen indien de tram een noodstop moet maken. Het aanleggen van 

deze paden wordt uitgevoerd met een spoorkraan, elke nacht van 16 tot en met 21 september van 1.00 – 

5.00 uur. Wel wijzigt de locatie elke nacht.  
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Hinder is helaas onvermijdelijk 

De werkzaamheden die we zojuist hebben beschreven, zorgen helaas (en onvermijdelijk) voor overlast.  

 

Geluid 

- Slijpen spoorstaven  

- Uitrijden ballast met 2 spoorkranen  

- Aanleggen noodpaden met een spoorkraan  

- Werktijden van 1.00 tot 5.00 uur  

Licht  

- Aangezien de werkzaamheden ’s  nachts plaatsvinden, is er extra verlichting nodig. Hiervoor 

worden maatregelen genomen dat deze alleen richting de bouwplaats worden gezet.  

 

Heeft u nog vragen? 

Op onze website kunt u meer informatie vinden 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 (Stadsplein 103, 2
e
 verdieping in de bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

 


