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Beste bewoners, ondernemers,
Onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn is het aanleggen van een nieuwe oversteek aan de
noordkant van de nieuwe halte A.J. Ernststraat. Om deze oversteek veilig en overzichtelijk te maken, heeft
de Centrale Verkeerscommissie van de gemeente Amsterdam bepaald dat deze voorzien moet worden van
verkeerslichten en dat één boom gekapt moet worden. Bevoegd gezag heeft op basis van deze
argumentatie een kapvergunning verleend. Naast de kap van de boom wordt er ook een mantelbuis voor
onder andere stroomvoorziening voor de verkeerslichten onder de rijbaan van de Buitenveldertselaan
aangebracht. In deze brief leest u wat deze werkzaamheden inhouden, en wat u ervan merkt.

Om nestvorming te voorkomen hangt aannemer Van Gelder op maandag 30 maart (of eventueel
later die week) tussen 9.30 en 16.00 uur schriklinten in de boom. Hiervoor wordt de rechter rijstrook
op de Buitenveldertselaan afgesloten. Fietsers en voetgangers worden door verkeersregelaars om de
werkzaamheden heen geleid.
Bomenkap woensdag 29 april
Planning is nu dat aannemer Van Gelder de bomenkap op 29 april ‘s nachts tussen 1.00 en 5.00 uur
uitvoert, omdat er dan geen tram rijdt en de bovenleiding uitgeschakeld kan worden. De
kapwerkzaamheden vinden plaats vanaf beide westelijke rijstroken van de Buitenveldertselaan.

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
Vervoerregio Amsterdam.

Hinder van deze werkzaamheden
Het wegverkeer zal enige hinder ondervinden. De Buitenveldertselaan richting Amstelveen is
afgesloten tussen de De Boelelaan en de A.J. Ernststraat. Auto’s worden lokaal omgeleid, fietsers en
voetgangers kunnen gebruik maken van het fietspad en voetpad aan de oostzijde van de
Buitenveldertselaan. Ook zetten wij verkeersregelaars in. Tijdens de werkzaamheden kan er geluidsen/of lichthinder ontstaan, vanwege het zagen van de boom en bouwverkeer. Ook is er extra
verlichting nodig vanwege de uitvoering in de nachtelijke uren.
Aanbrengen mantelbuis donderdag 30 april
Voor de nieuwe halte A.J. Ernststraat wordt er ook een mantelbuis voor onder andere de
stroomvoorziening van de verkeerslichten aangebracht. Deze mantelbuis kruist ter hoogte van de te
kappen boom de Buitenveldertselaan en wordt via een boring onder de Buitenveldertselaan
aangelegd. De werkzaamheden staan gepland op donderdag 30 april tussen 1.00 en 5.00 uur. Door
dit werk via een boring in plaats van een open ontgraving uit te voeren is de hinder voor de
omgeving zeer beperkt.
Heeft u nog 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).
Met vriendelijke groet,

Danielle Opdam
Communicatieadviseur Amstelveenlijn

Deze brief is huis-aan-huis verspreid bij Asingaborg 97 -159, Buitenveldertselaan 9 – 87 en Valkhof 1 – 90 en
staat ook op onze website.

