
 

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 
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Aan de bewoners, ondernemers en/of gebruikers van dit pand 
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bij Kronenburg en Zonnestein 
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Behandeld door Wendy van der Meulen Betreft Start werkzaamheden Amstelveenlijn 

bij Kronenburg en Zonnestein  

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

De werkzaamheden voor het ombouwen van de Amstelveenlijn (sneltram 51) gaan van start. 

Hoofdaannemer VITAL begint volgende week met het creëren van werkruimte bij de kruispunten 

Beneluxbaan/Rembrandtweg en Beneluxbaan/Zonnestein. Met deze brief informeren wij u graag 

over de werkzaamheden die daarbij komen kijken en wat dit voor u betekent. Op bijgevoegd 

overzicht is te zien waar wat plaatsvindt en wat de planning en de te verwachten hinder is.  

 

Verwijderen groen: 24 t/m 28 september 

VITAL start op maandag 24 september met het verwijderen van groen. Langs de Beneluxbaan, Saskia 

van Uylenburgweg, Rembrandtweg, Zonnestein en Straat van Messina worden circa 160 bomen 

gekapt en 5.500 m
2
 struikgewas verwijderd. Welk groen het precies betreft is te zien op onze 

website. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en duren naar verwachting tot en met 28 

september. Aansluitend op deze werkzaamheden worden de fiets- en voetpaden bij de Straat van 

Messina en Zonnestein aangepast tot tweerichtings paden.  

 

Aanleggen waterberging: 1 t/m 26 oktober 

Op 1 oktober begint VITAL met het aanleggen van de waterberging, het dempen van bestaande en 

de aanleg van nieuwe watergangen. Als eerste doen ze dit aan de oostzijde van de Beneluxbaan met 

de aanleg van een nieuwe duiker onder de Saskia van Uylenburgweg. Dit zorgt voor verkeershinder: 

• Van 1 t/m 5 oktober is de Saskia van Uylenburgweg vanaf de Beneluxbaan richting de Eleanor 

Rooseveltlaan dicht.  

• Van 8 t/m 19 oktober is de Saskia van Uylenburgweg vanaf de Eleanor Rooseveltlaan richting de 

Beneluxbaan dicht.  

Het ontwerp van de definitieve situatie en het bijbehorende groene karakter van de waterberging 

vindt u op onze website.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Verleggen Beneluxbaan en aanleg tijdelijke tram- en bushalte: 1 oktober t/m 31 januari 

Ter hoogte van de kruispunten wordt de Beneluxbaan tijdelijk naar buiten toe verlegd, zodat het 

wegverkeer met 2 x 2 volwaardige rijbanen in stand gehouden kan worden tijdens het realiseren van 

de ongelijkvloerse kruispunten. Ook wordt er tussen de huidige haltes Kronenburg en Zonnestein in 

(ter hoogte van Biesbosch 1 – Eleanor Rooseveltlaan 113)  een tijdelijke tram- en bushalte inclusief 

fiets- en voetgangersoversteek met verkeerslichten gerealiseerd, ter vervanging van de huidige halte 

Kronenburg begin januari (en vanaf 3 maart ook ter vervanging van halte Zonnestein).   

 

Inbrengen damwanden bij Zonnestein: 1 t/m 16 oktober  

Om de Beneluxbaan bij Zonnestein te kunnen verleggen moeten er daar op twee locaties 

damwanden worden ingebracht. Per locatie bestaan de werkzaamheden uit het opbouwen van de 

installatie, het daadwerkelijk intrillen van de damwanden en daarna de afbouw van de installatie. Het 

intrillen van de damwanden geeft veel geluidshinder, wat helaas niet te voorkomen is.  

 

Heeft u nog vragen? 

Op onze website kunt u meer informatie vinden over deze werkzaamheden. Alle kaarten en 

informatie van onze informatieavond op 13 september staan op onze website en hangen ook in 

bezoekerscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2
e
 verdieping in de bibliotheek). Hier zijn wij 

iedere woensdagmiddag aanwezig  van 12.00 tot 17.00 uur. U kunt u ons bereiken via 

www.amstelveenlijn.nl, info@amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 - 470 4070 (24 uur per dag/7 

dagen per week bereikbaar). 

 

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, 

 

 

 

 

 

Wendy van der Meulen 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

 

 

Deze brief is huis-aan-huis verspreid bij de Eleanor Rooseveltlaan 31 – 255, Biesbosch 1 – 217A, 2 – 38, 

Puttensestraat 1 – 17 en 2 – 18, Westelijk Halfrond 107 – 217, 243 – 487, Van Heuven Goedhartlaan 729 – 929, 

935 – 951 en Tiengemeten 1, 5 – 215.  

  


