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

Update werkzaamheden Zonnestein    
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Behandeld door Danielle Opdam  Betreft Update werkzaamheden Zonnestein 

 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Begin dit jaar hebben wij u geïnformeerd over het ombouwen van de verkeerssituaties bij Kronenburg en 

Zonnestein. Wij hebben toen aangegeven dat de nieuwe kruising Zonnestein op 4 mei open zou gaan. 

Vanwege de ervaringen tijdens het ombouwen van de verkeerssituatie bij Kronenburg hebben wij 

besloten meer tijd te nemen voor de ombouw bij Zonnestein. Dit betekent dat halte Zonnestein en de 

definitieve verkeerssituatie op maandag 25 mei in gebruik worden genomen. In deze brief leest u er meer 

over.  

 

Een belangrijke kanttekening in het geheel is de situatie rondom het coronavirus. Op dit moment kan 

VITAL met aanvullende maatregelen nog doorwerken. Wij kunnen niet voorzien welke extra 

belemmeringen in de komende tijd eventueel nog naar voren komen. We doen onze uiterste best om 

deze nieuwe planning waar te maken. 

 

Het ombouwen gaat gepaard met veel wisselende verkeerssituaties en helaas veel hinder voor het 

verkeer. Welke verkeerssituaties kunt u verwachten? We lichten ze in de bijlage allemaal toe.  

 

Tijdelijk pendelbusje voor voetgangers bij Zonnestein 

Totdat halte Zonnestein op 25 mei open gaat kunnen OV-reizigers terecht bij de haltes Kronenburg en 

Onderuit. Doorgaande fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de oversteek bij Kronenburg of 

het fietstunneltje bij Onderuit. Voor voetgangers is er ook een tijdelijk gratis pendelbusje. Dit busje rijdt 

tussen Zonnestein (tijdelijke halte ter hoogte van nummers 101 t/m 129) en winkelcentrum 

Kostverlorenhof (tijdelijke halte vlakbij Albert Heijn) met een extra stop bij halte Kronenburg op de 

Professor J.H. Bavincklaan (vlak voor de hotels Ibis Budget en CityDen). De gratis pendelbus rijdt 7 

dagen per week elke 12 minuten (5 keer per uur) tussen 9.00 en 21.00 uur. Als onderdeel van de 

maatregelen vanwege het coronavirus is de zitplaats van de chauffeur afgeschermd van de rest van het 

busje. Ook worden de busjes regelmatig met desinfecterende vloeistof schoongemaakt.   

 

This information is available in 

English at www.amstelveenlijn.nl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaat u er verder van merken? 

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

gewerkt op zondag 26 april van 7.00 tot 16.00 uur, zondag 3 mei en zondag 24 mei van 7.00 tot 19.00 

uur. Indien noodzakelijk wordt er mogelijk op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) gewerkt. 

 In de nacht van zondag 3 op maandag 4 mei tussen 1.00 en 5.00 uur worden enkele kleine 

werkzaamheden aan de toekomstige tramhalte uitgevoerd.   

 Er is sprake van geluidshinder gedurende de werkzaamheden, met name tijdens het transport van 

prefab onderdelen, frezen van asfalt, het verdichten van grond en wegfunderingen, het aanbrengen 

van asfalt en vanwege de grote hoeveelheid bouwverkeer. 

 Er is verkeershinder (ook voor bus 55) vanwege de vele wisselende verkeerssituaties en mogelijk ook 

door bouwverkeer. Waar nodig zet VITAL verkeersregelaars in.  

 We verwachten geen specifieke hinder wat stof en vuil betreft. Mocht dit toch voorkomen, dan 

neemt VITAL maatregelen om de weg schoon te houden. 

 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).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Danielle Opdam  

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

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

 


