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Beste bewoners, ondernemers,  

 

Onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn (sneltram 51) in 2019 is de realisatie van de drie 

ongelijkvloerse kruispunten Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan. Deze kruispunten maakt onze 

aannemer VITAL in een bouwkuip. Om ervoor te zorgen dat die veilig en droog blijft tijdens het werk, 

wordt het grondwater in de bouwkuip onttrokken en buiten de bouwkuip weer in de bodem gepompt. 

Deze ‘verplaatsing van grondwater’ heet ‘retourbemaling’. Door het toepassen van retourbemaling is er 

geen effect op de grondwaterstand.  

 

Nu zit er in een klein gebied verontreinigd grondwater in de bodem. Dit verontreinigde grondwater mag 

niet zomaar verplaatst worden, maar moet met een aparte retourbemalingsinstallatie omhoog gepompt 

worden en via een speciale zuiveringsinstallatie worden gereinigd. Het gezuiverde water moet dan weer 

geloosd worden in het oppervlaktewater. Hiervoor start VITAL op 27 mei met het aanleggen van drie 

aparte retourbemalingsbronnen langs de Beneluxbaan ter hoogte van de Van Heuven Goedhartlaan 789. 

Met deze brief informeren wij u over de inhoud van deze werkzaamheden en wat dit voor u betekent.  

 

Werkterrein Beneluxbaan ter hoogte van Van Heuven Goedhartlaan 789  

Langs de Beneluxbaan ten zuiden van de kruising Zonnestein start VITAL vanaf maandag 27 mei met de 

werkzaamheden. Hiervoor wordt een werkterrein van 100 m
2
 ingericht ter hoogte van de Van Heuven 

Goedhartlaan 789 met rijplaten en big bags. De aanleg van deze bronnen is half juni klaar. De bronnen 

blijven in werking tot begin september. Daarna worden ze weer weggehaald en worden de bermen en 

straten hersteld.  

 

Wat gaat u ervan merken? 

• De straten en omliggende buurten blijven altijd bereikbaar. Hooguit zal er een korte stremming van 

maximaal 15 minuten nodig zijn (met inzet van een verkeersregelaar) voor laden en lossen.  

• Nood- en hulpdiensten kunnen altijd langs het werk. 



 

• Het plaatsen van de installaties en het gebruik ervan brengt geluidshinder met zich mee in de directe 

omgeving. Er wordt geboord, er is vrachtverkeer en er zijn aggregaten voor de elektriciteit. Alleen 

indien nodig blijven deze ook ’s nachts aan.   

 

• De zuiveringsinstallatie, die na het installeren van de bronnen moet blijven staan, komt op het huidige 

ketenterrein van VITAL.  

• Vuil en stof: indien nodig zal VITAL maatregelen nemen om de weg schoon te houden. 

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

 

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). Ook zijn wij iedere woensdag- en vrijdagmiddag van 12.00 tot 

17.00 uur aanwezig in het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2
e
 verdieping in de 

bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

Deze brief is huis-aan-huis verspreid aan de Van Heuven Goedhartlaan 729 - 929 en staat ook op onze 

website.   

Boormachine en materieel voor de aanleg van de retourbemalingsinstallaties 


