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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. Van 13
t/m 21 december verricht VITAL een aantal werkzaamheden die deels ook in de nachtelijke uren
plaats vinden. Graag informeren wij u hierover.
Aanleg tijdelijke halte Biesbosch en oversteekplaats
Op donderdag 13 t/m vrijdag 21 december realiseert VITAL de tijdelijke halte Biesbosch en
oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk overdag
uitgevoerd van 7.00 tot 16.00 uur. De werkzaamheden die in de veiligheidszone van de (snel)tram
plaatsvinden worden veiligheidshalve ‘s nachts uitgevoerd, omdat er dan geen tram rijdt en de
bovenleiding uitgeschakeld kan worden. Er wordt van zondag 16 december om 1.00 uur t/m
donderdag 20 december 5.00 uur iedere nacht gewerkt tussen 1.00 en 5.00 uur.
Lokaliseren 10kV kabel en aanbrengen mantelbuizen
In dezelfde periode waarin ook de tijdelijke halte wordt gerealiseerd gaat VITAL bij de haltes
Kronenburg en Zonnestein ook mantelbuizen aanbrengen en de 10kV kabel lokaliseren. Dit is nodig
ter voorbereiding op de funderingswerkzaamheden van de ongelijkvloerse kruispunten in 2019. Ook
deze werkzaamheden bevinden zich in de veiligheidszone van de (sneltram) en vinden ’s nachts
plaats. Er wordt van donderdag 13 december om 1.00 uur t/m donderdag 20 december 5.15 uur
iedere nacht gewerkt tussen 1.30 en 5.15 uur.

De Amstelveenlijn is onderdeel van de Amsteltram.
De vernieuwing van de Amstelveenlijn wordt
gerealiseerd door de afdeling Metro en Tram van de
gemeente Amsterdam in opdracht van de
Vervoerregio Amsterdam.

Hinder van deze werkzaamheden
Tijdens deze werkzaamheden is er sprake van geluidshinder, onder andere vanwege de inzet van
zwaar materieel en het verwijderen van ballast in het spoorbed (daar waar mantelbuizen ingebracht
moeten worden). Ook is er extra verlichting nodig vanwege de uitvoering in de nachtelijke uren, wat
kan zorgen voor lichthinder.
Heeft u nog vragen?
Op onze website kunt u meer informatie vinden over deze 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 woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur aanwezig
in het bezoekerscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek).
Uw mening telt!
Tot slot nog een nabrander. Wij zijn benieuwd naar uw mening over hoe wij de ombouw van de
Amstelveenlijn aanpakken. Of deze nu positief of negatief is, uw mening is voor ons belangrijk en
vormt een belangrijke basis voor ons handelen. Zou u zich aan willen melden voor onze
tevredenheidsmonitor? Dit kan via www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt. Zo maken we samen van
de Amstelveenlijn een beter project.
Met vriendelijke groet,

Els De Cannière
Communicatieadviseur Amstelveenlijn
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