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Betreft

Werkzaamheden Amstelveen Stadshart
aanpassen boog en
weekendwerkzaamheden in april

Beste bewoners, ondernemers,
Als onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn wordt bij halte Amstelveen Stadshart de enkele
boog vervangen door een nieuwe dubbele boog. Hierdoor is halte Amstelveen Stadshart in de toekomst ook
bereikbaar vanuit het zuiden. In april start aannemer VITAL met deze aanpassingen en gaat de aannemer ook
twee weekenden in april (13/14 april en het paasweekend 20/21/22 april) non-stop werken wat zorgt voor
geluidsoverlast, ook in de nachten. In deze brief leest u wat deze werkzaamheden inhouden, en wat u ervan
merkt. De actuele stand van zaken houden we bij op onze website.
Maandag 8 tot vrijdag 19 april
VITAL gaat in deze periode tussen de van Heuven Goedhartlaan en de Beneluxbaan de grond tussen de
sporen ontgraven, de hier aanwezige betonplaat voorprikken in voorbereiding op sloop, en
werkzaamheden uitvoeren voor het aanbrengen van mantelbuizen onder de Beneluxbaan. De trambaan
ten zuiden van de Handelsweg wordt hiervoor als werkgebied ingericht. De aannemer werkt in deze
periode van maandag t/m vrijdag 07.00 uur tot 19.00 uur.
Gevolgen en hinder van deze werkzaamheden:
- Voor autoverkeer vanaf de Handelsweg richting het zuiden is de opstelstrook voor rechts afslaand
verkeer ingekort.
- Tot en met 12 april is er op deze locatie hinder voor weg- en fietsverkeer vanwege de sloop van
halte Amstelveen Centrum. Voor wegverkeer is de linksafstrook vanaf de Beneluxbaan richting
de Handelsweg ingekort, links afslaan blijft wel mogelijk.
- Voor fietsers is de fiets- en voetgangerstunnel afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de
onderdoorgang onder halte Oranjebaan. Voor voetgangers blijft de tunnel wel toegankelijk.
Vrijdag 12 april 19.00 uur tot maandag 15 april 7.00 uur (non-stop werkzaamheden)
VITAL gebruikt dit weekend om de bovenleidingspalen te vervangen. Dit houdt in dat er nieuwe palen
inclusief funderingen worden aangelegd, vervolgens worden de oude palen verwijderd. Daarnaast vinden
er spoorwerkzaamheden plaats, zoals het vernieuwen van ballast. Deze werkzaamheden kunnen alleen
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uitgevoerd worden wanneer tram 5 niet rijdt. VITAL start op vrijdag 12 april om 19.00 uur en werkt
vervolgens non-stop door tot maandag 15 april 7.00 uur.
Gevolgen en hinder van deze werkzaamheden:
- Deze werkzaamheden zullen zorgen voor veel geluidsoverlast, ook in de nacht.
- Op zaterdag 13 en zondag 14 april rijdt er geen tram 5 tussen Station Zuid en Amstelveen
Stadshart. Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen.
Op maandagochtend 15 april om 5.35 uur moet tram 5 weer conform dienstregeling gaan rijden.
- Voor autoverkeer vanaf de Handelsweg richting het zuiden is de opstelstrook ingekort voor rechts
afslaand verkeer. Op de Beneluxbaan richting het zuiden is slechts 1 rijstrook beschikbaar over
een lengte van circa 150 meter en geldt er een snelheidsbeperking van 30km/u.
- Het fietspad ten zuiden van de Handelsweg is afgesloten, fietsers worden omgeleid via de
fietstunnel naar de andere zijde van de Beneluxbaan. Ook wordt het fietspad ten westen van de
Beneluxbaan afgesloten, fietsers worden omgeleid over de van Heuven Goedhartlaan.
Vrijdag 19 april 19.00 uur tot dinsdag 23 april 7.00 uur (non-stop werkzaamheden)
VITAL gebruikt dit paasweekend om het spoor en de betonplaatfundering te verwijderen, nieuwe
fundering aan te brengen, nieuw spoor en wissel, en de overweg van het kruisingsvlak te vernieuwen, en
de spoorligging voor de toekomstige situatie bij kruising Beneluxbaan/Handelsweg te verhogen. VITAL
start op vrijdag 19 april om 19.00 uur en werkt vervolgens non-stop door tot dinsdag 23 april 7.00 uur.
Gevolgen en hinder van deze werkzaamheden:
- Deze werkzaamheden zullen zorgen voor veel geluidsoverlast, ook in de nacht.
- Op zaterdag 20, zondag 21 en maandag 22 april rijdt er geen tram 5 tussen Station Zuid en
Amstelveen Stadshart. Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen Station Zuid en Busstation
Amstelveen. Op dinsdagochtend 23 april om 5.35 uur moet tram 5 weer conform dienstregeling
gaan rijden.
- Voor wegverkeer is de volledige Handelsweg (tussen de van Heuven Goedhartlaan en de
Beneluxbaan) en de Beneluxbaan in zuidelijke richting (tussen de afrit Oranjebaan en de toerit bij
Ouderkerkerlaan) afgesloten.
- Autoverkeer naar het zuiden van Amstelveen wordt omgeleid vanaf de Beneluxbaan via de
Oranjebaan, Burgermeester Boersweg en Groenelaan.
- Autoverkeer vanuit het Stadshart richting de Beneluxbaan wordt omgeleid via de van Heuven
Goedhartlaan, de Meander en Keerpuntweg.
- Het Stadshart blijft bereikbaar via de Mr. G. Groen van Prinsterenlaan en de van Heuven
Goedhartlaan.
- Voor wegverkeer naar Amsterdam over de Beneluxbaan blijft 1 rijstrook beschikbaar.
- Fietsverkeer ondervindt dezelfde hinder gelijk aan het weekend van 13/14 april.
- Het fietspad ten zuiden van de Handelsweg is afgesloten, fietsers worden omgeleid via de
fietstunnel naar de andere zijde van de Beneluxbaan. Ook wordt het fietspad ten westen van de
Beneluxbaan afgesloten, fietsers worden omgeleid over de van Heuven Goedhartlaan.
Overige werkzaamheden aan het spoor
• 4 maart t/m 5 juli: Aanleg glasvezel en spoorse kabels en leidingen, en het plaatsen van netwerk- en
voedingskasten bij de haltes.
• 24 juni t/m 12 juli: Sloop van het spoor van Amstelveen Centrum tot Poortwachter en vernieuwen van
het spoor tussen Amstelveen Centrum en Gondel.
• 14 juli t/m 26 augustus: Ombouwen halte Amstelveen Stadshart
Daarnaast wordt op een later moment de nieuwe aftakking van het spoor naar het zuiden op de kruising
Handelsweg/Beneluxbaan aangelegd. De precieze planning en bijbehorende hinder moeten nog worden
uitgewerkt en zal aanvullend gecommuniceerd worden.
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Hinder is helaas onvermijdelijk
De werkzaamheden die we zojuist hebben beschreven, zorgen helaas (en onvermijdelijk) voor overlast. Dit
zal vooral het geval zijn tijdens de sloopwerkzaamheden en tijdens de aan- en afvoer van bouwmaterialen. Er
wordt niet geheid.
Geluid
• Grote hoeveelheid bouwverkeer kan voor geluidshinder zorgen.
• Veel geluidshinder door sloopwerkzaamheden, slijpwerkzaamheden van de spoorstaven, het
aanbrengen van het ballastmateriaal, en de werkzaamheden met een stopmachine.
• Geluidshinder in de nacht gedurende een tweetal weekenden wegens non-stop werkzaamheden.
• Aan- en afvoer van materiaal vindt ook plaats via het spoor vanaf het opslag-/overslagterrein aan de
noordkant van halte Ouderkerkerlaan. Dit terrein zal gedurende de nachten in de twee weekenden in
gebruik zijn. In de nachten voor- en na de weekenden is er ook sprake van aan- en afvoer van
materiaal.
Verkeer
• Grote hoeveelheid bouwverkeer kan zorgen voor verkeershinder.
• Tijdelijke rijstrookafzettingen en verlagingen van de maximum snelheid.
• Diverse weg-, en fietspadafsluitingen en bijbehorende omleidingen.
• Waar nodig worden er verkeersregelaars ingezet.
Stof & vuil
• Er wordt geen specifieke hinder n.a.v. stof/vuil verwacht. Mocht dit toch voorkomen dan zal VITAL
maatregelen nemen om de weg schoon te houden om de weg schoon te houden door de inzet van
veeg- en zuigwagens.
Licht
• Door het uitvoeren van werkzaamheden ook in de avonduren zal er extra verlichting nodig zijn.
Hiervoor worden maatregelen genomen deze alleen richting de bouwplaats op te stellen. Hierdoor
wordt er geen specifieke hinder n.a.v. licht verwacht.
OV
• Per 3 maart rijdt er geen sneltram 51 meer in Amstelveen, ter vervanging rijden bus 55 en pendelbus
551 en rijdt tram 5 in een hogere frequentie.
• Op 13 en 14 april, 20, 21 en 22 april (incl. Paasmaandag), 15 en 16 juni en 14 juli t/m 25 augustus rijdt
tram 5 niet tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart. Pendelbus 45 neemt dan de verbinding over
tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen.
Parkeren medewerkers
• VITAL streeft ernaar om de omgeving zo min mogelijk te belasten met de auto’s van medewerkers. Deze
worden op de Beneluxbaan geparkeerd dat onderdeel is van het werkgebied VITAL.
Werktijden
• Er wordt gewerkt op de reguliere uren, van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur. Er wordt echter
ook gewerkt buiten de reguliere uren:
• In het weekend van 13 en 14 april wordt non-stop gewerkt van vrijdag 19.00 uur tot maandag 7.00
uur.
• In het paasweekend van 20 april wordt er non-stop gewerkt, van vrijdag 19.00 uur tot dinsdag 7.00
uur.
• Aan- en afvoer vanuit het opslag-/overslagterrein bij Ouderkerkerlaan vindt ook buiten reguliere uren
plaats. Dit is tijdens de hierboven genoemde weekendbuitendienststellingen van tram 5 (er wordt dan
non-stop doorgewerkt) en in de doordeweekse nachten (8 t/m 26 april) voor en na deze weekenden. Dit
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terrein is ook tijdens de zomerbuitendienststelling (dan wordt er zeven dagen in de week van 7.00 tot
23.00 uur gewerkt) in gebruik.
Heeft u 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). Meer informatie
over de trams en de bussen vindt u op www.gvb.nl/amstelveenlijn en/of raadpleeg de OV-reisplanner
www.9292.nl.
Met vriendelijke groet,

Els De Cannière
Communicatieadviseur Amstelveenlijn

Deze brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van de haltes Amstelveen Centrum en
Ouderkerkerlaan.
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