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De officiële opening van lijn 25 is op zondag 
13 december van 16.30 tot 17.30 uur. 
Bent u er ook online bij? Amstelvener en 
presentator Humberto Tan is uw gastheer. 

Vier de opening online 
met ons mee!

Bekijk het programma en volg het  
via amstelveenlijn.nl/lijn25iser

http://amstelveenlijn.nl/lijn25iser
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Maak kans op oude halte-
naamborden tijdens de  
opening op 13 december
Altijd al een bord willen hebben van de Amstelveenlijn? 
Dan is dit uw kans! Op zondag 13 december verloten wij 
tijdens de officiële opening van lijn 25 oude 
haltenaamborden van de Amstelveenlijn.

 Lees meer

Proefbedrijf in aantocht:  
generale repetitie voor lijn 25
Met de herlancering van de Amstelveenlijn in zicht is de 
OTO-fase in volle gang. Tijdens dit ‘Opleiden, Trainen en 
Oefenen’ leidt GVB de bestuurders op om op lijn 25 te 
kunnen werken – inclusief een laatste generale repetitie. 
Deze is gestart op maandag 30 november.

 Lees meer

Dubbelop de Amstelveenlijn op
Als lijn 25 in gebruik gaat, maken ook de gloednieuwe 
15G trams hun debuut. En hóe: elke tram krijgt twee 
voertuigen. Dit ‘gekoppeld rijden’ is bijzonder in de 
Amsterdamse regio. In september al startte op de 
Amstelveenlijn het testen van het rijden met deze 
dubbellange trams.

  Lees meer 

In de spotlight:  
Van Boshuizenstraat
Nog even zetten we met de fotoserie ‘In de spotlight’  
de nieuwe haltes van de Amstelveenlijn in het zonnetje. 
Iedere keer een andere halte, iedere keer een andere 
sfeer. Dit keer de Van Boshuizenstraat met bladeren van 
goud op een mooie herfstdag.

  Lees meer

Opleiding en instructie voor 
15G: met z’n allen pionieren
De opleiding en instructie van bestuurders en 
monteurs, om op de Amstelveenlijn met de nieuwe  
15G trams te kunnen werken, verloopt goed. Het is 
echt een pioniersverhaal: iedereen die erbij betrokken 
is, doet op zijn of haar manier baanbrekend werk – met 
nieuw materieel, op een vernieuwde lijn, en met een 
nieuwe manier van rijden.

 Lees meer 

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/maak-kans-op-oude-haltenaamborden-tijdens-de-opening-op-13-december/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/proefbedrijf-in-aantocht-generale-repetitie-voor-lijn-25/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/dubbelop-de-amstelveenlijn-op/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/in-de-spotlight-van-boshuizenstraat/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/opleiding-en-instructie-voor-15g-met-zn-allen-pionieren/
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Route lijn 25

“ Zo’n nieuwe lijn en nieuwe 
trams… dat zijn de krenten  
in de pap”
Vernieuwde lijn, nieuwe trams: het is bijna zover in 
Amstelveen. Ook het Communicatiecentrum Vervoer 
van GVB, ofwel de verkeersleiding, is aan het aftellen. 
Het houdt vanaf 13 december lijn 25 en de 15G trams 
draaiend, veilig en punctueel. Teammanager René 
Hondeveld vertelt wat daar zoal bij komt kijken.

 Lees meer

In de spotlight:  
Zonnestein  
in de avonduren
Ook kruispunt en halte Zonnestein is in november in de 
spotlight gezet. In de avonduren, zodat de verlichting 
extra goed te zien is.

 Lees meer

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/zon-nieuwe-lijn-en-nieuwe-trams-dat-zijn-de-krenten-in-de-pap/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/in-de-spotlight-zonnestein-in-de-avonduren/
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 Lijn 25 in 5 vragen

Wat wordt de dienstregeling van lijn 25?
U vindt de dienstregeling op amstelveenlijn.nl/
lijn25iser. Ook kunt u nu al uw reis inplannen met 
lijn 25 via 9292.nl of gvb.nl. Wel even de datum 
aanpassen naar 13 december of later.

Hoe lang duurt de reis van Westwijk naar 
Station Zuid?
Van Westwijk naar Station Zuid en vice versa duurt de 
rit met lijn 25 circa 21 minuten.

Blijft tram 5 nog rijden als lijn 25 in gebruik 
wordt genomen?
Ja, tram 5 blijft gewoon rijden. Amstelveen houdt dus 
twee tramlijnen.

Als lijn 25 er is, blijven bus 55 en 551  
dan rijden?
Nee, zodra lijn 25 per 13 december rijdt, stoppen bus 55 
en 551 met rijden. 

Komen er testritten voor publiek?
Begin december weten we hier meer over.  
Houd hiervoor onze website of social media in de gaten.

 Meer vragen over lijn 25

Volg ook ons project in beeld op:

Flickr

info@amstelveenlijn.nl

020 – 470 4070 (24/7)

Twitter: @Amstelveenlijn

Facebook.com/amstelveenlijn

www.amstelveenlijn.nl

Projectteam Amstelveenlijn, november 2020. Wijzigingen in planning & ontwerp en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.  

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Foto’s: Gé Dubbelman en The Odd Shop. 

Resterende werkzaamheden

Ondanks dat lijn 25 er bijna is vinden er nog steeds resterende ‘kleinere’ werkzaamheden plaats. Deze vindt u per 
locatie op onze website bij het onderdeel  Werkzaamheden en planning.

Frequentie lijn 25

weekdagen iedere
start - 07.00 uur 15 min.

07.00 - 09.00 uur 7,5 min.

09.00 - 16.00 uur 10 min.

16.00 - 18.30 uur 7,5 min.

18.30 - 22.00 uur 10 min.

22.00 uur - einde 15 min.

zaterdag en zondag iedere 
start - 09.00 uur 15 min.

9.00 - 22.00 uur 10 min.

22.00 uur - einde 15 min.

https://www.amstelveenlijn.nl/lijn25iser/
https://www.amstelveenlijn.nl/lijn25iser/
https://9292.nl/
https://www.gvb.nl/
https://amstelveenlijn.nl/lijn25iser/?block=lijn-25-in-10-vragen
https://amstelveenlijn.nl/lijn25iser/?block=lijn-25-in-10-vragen
https://www.flickr.com/photos/146101678@N05
http://www.amsteltram.nl
mailto:info%40amstelveenlijn.nl%0D?subject=
https://twitter.com/Amstelveenlijn
https://www.facebook.com/Amstelveenlijn/?__tn__=kC-R&eid=ARAeuOD3GmoaHGdeMZgjVfjsZoYy9M9oSzoJxsiRImpUqslglCQmajkFRznhnAFUBAxXkivjSXyjXmPf&hc_ref=ARQiK7RnXpq6JQ-xP_zVM_znKgSr9W-Y-eBl_elVHrcFa6JqmPgBaRAm9aI-ZMJpFwU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAurymFmLC1PU5xVEqIs6_IzWq5yHOVxrtZpmxQ5qLn1U3KfCDCH3lgd945yDlJglAsRh2TCfAGOongpWaqdjUxF42x_NS2DaSK8ELZruQi_CqWnuPLUFaZS_78BgpAHqotuC2B5P6zp2vggxTYfl3LoW4Xzr_vUz5OHr2a8_YpFnBmy6n_iFfqmqeqI9fTPWPURw0D0Ibu8NOc3T9-3IkyB6riGnR_A-DKvAFuJq4IER3JU6s8JEeFQJD_YKuXoPaxhOAJEJggnHz4TFyO3uoJr-z6RaREkVbE4SXgt-5it_tq7qNpnB8XAjQWjflVYAzkoNyC-LxLpBlZ3g90d2PSWj7JVKoPa7E6lXOkskKoCF1Z7JEGk5N547OlQw
http://www.amstelveenlijn.nl
https://amstelveenlijn.nl/werkzaamheden-en-planning/

