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

Weekendwerkzaamheden in februari  
en maart nabij Amstelveen Stadshart  
 
 

 

Datum 3 februari 2020 Ons kenmerk CAVL/OVG/09196 

Behandeld door Danielle Opdam Betreft Weekendwerkzaamheden in februari en 

maart nabij Amstelveen Stadshart  

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Als onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn komt er nabij halte Amstelveen Stadshart een 

nieuwe, dubbele spoorboog. Hierdoor is halte Amstelveen Stadshart in de toekomst ook bereikbaar vanuit 

het zuiden (voor bijvoorbeeld calamiteiten). In februari start hoofdaannemer VITAL met het maken van de 

zuidelijke spoorboog en gaan ze in de weekenden van 15 en 16 februari en 14 en 15 maart non-stop aan het 

werk. In deze brief leest u wat deze werkzaamheden inhouden, en wat u ervan merkt.  

 

Vrijdag 14 februari 19.00 uur tot dinsdag 18 februari  19.00 uur (non-stop werkzaamheden)  

VITAL gebruikt dit weekend om de zuidelijke spoorboog te maken. Hiervoor verwijderen ze een deel van 

de Handelsweg/Beneluxbaan. Daar storten ze een nieuwe betonnen onderlaag waar het spoor op wordt 

gelegd. Vervolgens worden een tweede betonlaag en asfalt aangebracht. Geluidsoverlast, ook in de nacht,  

is helaas niet te vermijden.  

 

Gevolgen en hinder van deze werkzaamheden:  

 De Beneluxbaan richting Uithoorn is ter hoogte van de Handelsweg dicht. Doorgaand verkeer wordt 

omgeleid via Oranjebaan - Burgemeester Boersweg - Laan van Langerhuize. De afslag richting 

Handelsweg (rechtsaf) is wel open.   

 Op de Beneluxbaan richting Amsterdam  is alleen de afslag richting Handelsweg (linksaf) afgesloten. 

Verkeer richting Stadshart wordt omgeleid via Oranjebaan - Van Heuven Goedhartlaan.  

 In overleg met de gemeente Amstelveen wordt het fietspad tussen Handelsweg en Beneluxbaan 

definitief opgeheven. U kunt nu gebruik maken van de huidige omleidingsroute. En straks als het 

fietspad onder het viaduct Ouderkerkerlaan open is, fietst u onder andere via de Keerpuntweg.  

 Er wordt gebruikt gemaakt van het opslagterrein bij de Beneluxbaan/Gondel. 
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Zaterdag 14 maart 1.00 uur tot maandag 16 maart 5.00 uur (non-stop werkzaamheden)  

In dit weekend legt VITAL de bovenleiding van de dubbele boog aan en maken ze het spoor af. Het werk 

start op zaterdag 14 maart  om 1.00 uur en gaat vervolgens non-stop door tot maandag 16 maart 5.00 

uur. Deze werkzaamheden veroorzaken geluidsoverlast, ook in de nacht.  

 

Gevolgen en hinder van deze werkzaamheden:  

 Op zaterdag 14 en zondag 15 maart rijdt tram 5 tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart niet. 

Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen. De bushaltes 

liggen nabij de tramhaltes. Op maandagochtend 16 maart om 5.35 uur rijden tram 5 en 6 weer 

conform dienstregeling. 

 De Beneluxbaan richting Uithoorn is tussen de afrit Oranjebaan en de toerit bij Ouderkerkerlaan 

afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Oranjebaan - Burgermeester Boersweg - Laan van 

Langerhuize.  

 Op de Beneluxbaan richting Amsterdam wordt één rijstrook afgezet en is linksaf slaan richting 

Handelsweg niet mogelijk. Verkeer richting Stadshart wordt omgeleid via Oranjebaan - Van Heuven 

Goedhartlaan. 

 De Handelsweg is in beide richtingen afgesloten. Verkeer richting de Beneluxbaan wordt omgeleid via 

Van Heuven Goedhartlaan - Oranjebaan - Burgermeester Boersweg - Laan van Langerhuize.  

 In dit weekend wordt er ook van Stadshart tot en met Boelelaan/ VU langs het spoor gewerkt, 

waardoor er op diverse locaties op de Beneluxbaan in beide richtingen een rijstrook is afgezet.  

 

Hinder is helaas onvermijdelijk 

De werkzaamheden die we hierboven hebben beschreven, zorgen helaas (en onvermijdelijk) voor overlast. 

Dit zal vooral het geval zijn tijdens sloopwerkzaamheden, tijdens werken in donkere uren (het bouwterrein 

moeten worden aangelicht) en tijdens de aan- en afvoer van bouwmaterialen (vrachtwagens).  

 

Geluid 

 Grote hoeveelheid bouwverkeer kan voor geluidshinder zorgen. 

 Geluidshinder door de werkzaamheden, ook in de nacht tijdens de twee weekenden.  

 Aan- en afvoer van materiaal vindt deels ook plaats via het spoor. In de vier nachten voor en na het 

weekend in maart is er ook sprake van aan- en afvoer van materiaal.  

Verkeer 

 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 in de avonduren en ’s nachts is er extra verlichting nodig. 

Hiervoor worden maatregelen genomen deze alleen richting de bouwplaats op te stellen. Hierdoor 

wordt er geen specifieke hinder n.a.v. licht verwacht.  

OV 

 Op 14 en 15 maart rijdt tram 5 niet tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart. Pendelbus 45 neemt 

dan de verbinding over tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen.  
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Werktijden 

 Van 14 t/m 18 februari en 14 t/m 16 maart  wordt er non-stop (24/7) gewerkt.  

 Aan- en afvoer vanuit het opslagterrein bij Beneluxbaan/Gondel vindt ook buiten reguliere uren plaats. 

Dit is tijdens de hierboven genoemde weekenden (er wordt dan non-stop doorgewerkt) en in de 

nachten voor en na het weekend in maart.  

 

Heeft u vragen? 

Op onze website vindt u meer informatie over onze 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  en vrijdag van 9.00 tot 

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

bibliotheek). Meer informatie over het openbaar vervoer vindt u op www.gvb.nl/amstelveenlijn en/of 

raadpleeg kort voor uw vertrek de OV-reisplanner www.9292.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Danielle Opdam  

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

 

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

staat ook op onze website.  

http://www.gvb.nl/amstelveenlijn
http://www.9292.nl/

