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

Werkzaamheden in weekenden april en juni  
 

 

Datum 25 maart 2019 Ons kenmerk CAVL/OVG/05775 

Behandeld door Els De Cannière Betreft Werkzaamheden in weekenden april en 

juni 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

U weet er inmiddels alles van, VITAL is sinds januari bezig met funderingswerkzaamheden ten behoeve 

van de ongelijkvloerse kruispunten Kronenburg en Zonnestein. In maart heeft het eerste weekend 

plaatsgevonden waarin VITAL non-stop werkzaamheden heeft uitgevoerd. Tijdens het eerste weekend zijn 

de sloopwerkzaamheden van de haltes Kronenburg en Zonnestein afgerond, en is het grootste deel van 

de geplande funderingswerkzaamheden in dit weekend uitgevoerd. Vanwege de regenval is het helaas 

niet mogelijk geweest om een deel van de groutankers bij Zonnestein in te brengen. Graag informeren wij 

u over de werkzaamheden die in twee weekenden in april gaan plaatsvinden. Ook dan voert VITAL weer 

non-stop werkzaamheden uit welke zorgen voor veel geluidsoverlast.  

 

Vrijdag 12 april  19.00 uur – maandag 15 april 7.00 uur (non-stop werkzaamheden) 

Tram 5 is op zaterdag 13 en zondag 14 april tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart buiten gebruik. 

Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen. VITAL gebruikt dit 

weekend om bij Kronenburg en Zonnestein funderingswerkzaamheden in het spoorbed en in het 

kruisingsvlak bij Zonnestein (het plaatsen van funderingspalen en ankers die de bak op z’n plaats houden) uit 

te voeren, ondersteuning te bouwen voor de wegdekken van de ovaalrotonde bij Zonnestein, en een stuk 

spoor te vervangen ten noorden van kruising Kronenburg. VITAL start op vrijdag 12 april om 19.00 uur en 

werkt vervolgens non stop door tot maandag 15 april 7.00 uur. Geluidsoverlast is helaas niet te vermijden. 

Ook is er verkeershinder omdat de kruising van Zonnestein gedurende dit weekend voor de uitvoering van 

deze werkzaamheden is afgesloten. De kruising van Kronenburg is dan wel open. Op maandagochtend 15 

april om 5.35 uur moet tram 5 weer conform dienstregeling gaan rijden. Aan- en afvoer van materiaal 

vindt plaats via het spoor en gebeurt in de nachten voor dan wel na het weekend. In de nachten na het 

weekend vinden er eventueel ook onderhoudswerkzaamheden aan het spoor plaats. Ook dit kan ’s nachts 

geluidshinder geven.  
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Vrijdag 19 april  19.00 uur – dinsdag 23 april 7.00 uur (non-stop werkzaamheden) 

Tram 5 is op zaterdag 20, zondag 21 en maandag 22 april (inclusief Paasmaandag) tussen Station Zuid en 

Amstelveen Stadshart buiten gebruik. Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen Station Zuid en 

Busstation Amstelveen. VITAL gebruikt dit weekend om bij Kronenburg en Zonnestein 

funderingswerkzaamheden in het spoorbed en in het kruisingsvlak bij Kronenburg (het plaatsen van 

funderingspalen en ankers die de bak op z’n plaats houden) uit te voeren, de ondersteuning te bouwen voor 

de wegdekken van de ovaalrotonde bij Kronenburg, en een stuk spoor te vervangen ten zuiden van 

kruising Zonnestein. VITAL start op vrijdag 19 april om 19.00 uur en werkt vervolgens non stop door tot 

dinsdag 23 april 7.00 uur. Geluidsoverlast is helaas niet te vermijden. Ook is er verkeershinder omdat de 

kruising van Kronenburg gedurende dit weekend voor de uitvoering van deze werkzaamheden is 

afgesloten. De kruising van Zonnestein is dan wel open. Op dinsdagochtend 23 april om 5.35 uur moet 

tram 5 weer conform dienstregeling gaan rijden. Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats via het spoor 

en gebeurt in de nachten voor dan wel na het weekend. In de nachten na het weekend vinden er 

eventueel ook onderhoudswerkzaamheden aan het spoor plaats. Ook dit kan ’s nachts geluidshinder 

geven.  

 

Vrijdag 14 juni 19.00 uur – maandag 17 juni 7.00 uur (non-stop werkzaamheden) 

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni rijdt er geen tram 5 tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart. 

Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen. VITAL gebruikt dit 

weekend om de waterkelders bij Kronenburg en Zonnestein te ontgraven en voorbereidingen te treffen ten 

behoeve van de zomerbuitendienststelling van tram 5. VITAL start op vrijdag 14 juni om 19.00 uur en werkt 

vervolgens non stop door tot maandag 17 juni 7.00 uur. Geluidsoverlast is helaas niet te vermijden. Ook 

kan er sprake van verkeershinder zijn omdat mogelijk de kruising van Kronenburg of Zonnestein 

afgesloten zal zijn. Op maandagochtend 17 juni om 5.35 uur moet tram 5 weer conform dienstregeling 

gaan rijden. Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats via het spoor en gebeurt in de nachten voor dan 

wel na het weekend. In de nachten na het weekend vinden er eventueel ook onderhoudswerkzaamheden 

aan het spoor plaats. Ook dit kan ’s nachts geluidshinder geven.  

 

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, 2
e
 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 

 

 

De brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van de haltes Kronenburg en Zonnestein en staat ook op 

onze website.  


