
De Amstelveenlijn wordt vernieuwd. Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over actuele 
ontwikkelingen en nieuwe artikelen en interviews op onze website.

Nieuws
JULI 2019

2 weken achter de rug,
hoe gaat het?   
De zomeroperatie is nog in volle gang. Inmiddels zijn
we iets meer dan twee weken bezig. Hoe zijn deze 
weken vergaan? En de hamvraag: lopen we nog op 
schema? Ja en nee, maar 26 augustus tram 5 en 6 
weer in dienst is nog steeds de koers. We lopen de 
werkzaamheden tussen Cannenburg in Buitenveldert
en Amstelveen Stadshart even langs. 

 Lees meer

Webcams bij bouwterreinen 
Kronenburg en Sportlaan 
Sinds kort staan er webcams boven op de bouwketen 
van VITAL bij de kruispunten Kronenburg en Sportlaan. 
Hierdoor zijn de bouwwerkzaamheden live te volgen. 
De webcams maken ieder uur ook foto’s op de dagen en 
tijden dat er gewerkt wordt. Kijkt u met ons mee?

 Lees meer

Ondertussen bij de Sportlaan  
Niet alleen tussen Buitenveldert en Stadshart wordt 
er hard gewerkt. Ook bij de Sportlaan vinden grootse 
activiteiten plaats. De betonnen liggers van het nieuwe 
zuidelijke wegdek zijn namelijk op hun plek gelegd.  We 
mochten bij een bewoner in de buurt het balkon op om 
mooie foto’s te maken van dit karwei. 

 Lees meer 

Uitvoerder Tim Reeves:
Ik ben de olie in de machine 
deze zomer  
De vernieuwing van de Amstelveenlijn zit momenteel in 
een ware piek. Uitvoerder Tim Reeves van VITAL werkt 
hieraan mee en vertelt wat dat allemaal betekent.
Een persoonlijk kijkje achter de schermen. 

 Lees meer
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https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/2-weken-achter-de-rug-hoe-gaat-het/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/webcams-bij-bouwterreinen-kronenburg-en-sportlaan/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/ondertussen-bij-de-sportlaan/ 
https://amstelveenlijn.nl/interview/2019/uitvoerder-tim-reeves/
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De zomeroperatie in beeld  
Sinds zondag 14 juli staan de werkzaamheden aan 
de Amstelveenlijn in de hoogste versnelling. Iedere 
dag wordt er bijna het klokje rond gewerkt van 
Buitenveldert t/m het Stadshart. In beeld een impressie 
van de werkzaamheden van de afgelopen dagen.

 Lees meer

Nieuwe tevredenheidsmonitor: 
waardering, kritiek en 
suggesties
Een nieuwe tevredenheidsmonitor, waarin we vroegen 
om uw mening over de werkzaamheden, leverde ruim 
250 reacties op. De respons op het werk loopt zeer 
uiteen. Waar de één alles prima vindt verlopen, is de 
ander juist ontevreden, soms op precies hetzelfde punt. 
Hoe de vlag ook hangt, het is nuttige informatie voor 
het project. En het (tijdelijke) openbaar vervoer is – 
mede in vervolg op de monitor – aangescherpt.

 Lees meer 

Plaatsen van lift halte Meent 
in 2 minuten    
In de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 juli heeft 
VITAL bij halte Meent de nieuwe lift in één keer 
geplaatst. Een secuur klusje met al dat glas, maar 
gelukkig ging het goed. Een hele nacht werk in 2 
minuutjes samengevat, bekijk het in dit filmpje
van Gé Dubbelman. 

 Lees meer

Ritprijs bus 55 aangepast; 
extra gemaakte kosten 
vergoed
Per 5 augustus passen Vervoerregio Amsterdam en
GVB het tarief voor bus 55 tussen Westwijk en Station 
Amsterdam Zuid aan. Daarnaast krijgen reizigers die op 
saldo en vol tarief reisden, het verschil met het nieuwe 
tarief, dat zij sinds 3 maart 2019 hebben betaald, 
vergoed. Dit bedrag kan tussen 1 september en
1 december 2019 opgehaald worden bij een 
kaartautomaat van GVB.

 Lees meer

Uw mening telt!
Wat u ook van ons vindt.
Meld u aan voor onze tevredenheidsmonitor.
ga naar www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt

Het project in beeld
Dit keer even een andere foto-impressie dan gebruikelijk. Bij Kronenburg en Sportlaan staan webcams die ook ieder 
uur een foto maken van de werkzaamheden. Klik op onderstaande foto’s om het meest recente beeld te bekijken.

Webcam Kronenburg Webcam Sportlaan

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/de-zomeroperatie-in-beeld/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/nieuwe-tevredenheidsmonitor-waardering-kritiek-en-suggesties/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/plaatsen-van-lift-halte-meent-in-2-minuten/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/ritprijs-bus-55-aangepast-extra-gemaakte-kosten-vergoed/
https://images.webcam.nl/kronenburg01uur-test.jpg
https://images.webcam.nl/sportlaan01uur-test.jpg
http://www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt
http://www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt
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Wat u vindt of vraagt!
Via de website, per e-mail, telefoon, facebook en 
twitter laat u ons ook weten wat u momenteel van 
de zomerwerkzaamheden vindt. Een bloemlezing uit 
de vele reacties die er zijn binnengekomen over de 
Amstelveenlijn.

Bewoner per e-mail:
“Wij wonen vlakbij Halte Biesbosch en zien dagelijks 
de voortgang. Ik wil graag aangeven dat wij en velen 
die ik spreek onder de indruk zijn van hoe u het 
project uitvoert. Bijzonder snel, effectief en amper 
overlast en steeds weer slimme voorzieningen zoals 
mini rotondes.”

Bewoner per e-mail:
“Verder wil ik niet al te vervelend zijn maar toch 
wel nog even iets anders kwijt over de staat van 
het wegdek. Het is te begrijpen dat rommel en 
viezigheid tijdens al deze werkzaamheden er bij 
horen en als een auto echt schoon moet blijven, 
moet deze in een glazen hok gezet worden. Toch wil 
ik vragen of het echt niet mogelijk is om het wegdek 
zo schoon mogelijk te houden?”

Bewoner uit Mijdrecht aan de telefoon:
“We wonen aan een 60-km-weggetje en er 
rijden momenteel iedere dag van 7 tot 23 uur 
vrachtwagens met zand af en aan. Kunnen ze ook 
wat rustiger rijden?”
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Werkzaamheden en planning

Werkzaamheden per halte
Een overzicht van de werkzaamheden per halte vindt u 
op onze website bij het onderdeel Werkzaamheden en 
planning.

Voor heel de lijn
•  14 juli t/m 26 augustus: Grootschalige 

werkzaamheden tijdens zomerbuitendienststelling 
tram 5 en 6

• Maandag 26 augustus: Tram 5 en 6 weer in dienst.

Waar op te letten de komende weken?
In Amstelveen-Noord
•  Van 12 t/m 22 augustus: op de Beneluxbaan één 

grote rotonde rondom Kronenburg en Zonnestein. 
•  Afsluiting Beneluxbaan in noordelijke rijrichting 

tijdens drie avonden en nachten (tussen 20.00 
en 5.00 uur) voor het inhijsen van de liften bij de 
haltes Onderuit (15-16 augustus), Oranjebaan 
(21-22 augustus) en Uilenstede (22-23 augustus). 
Omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven.  

•  Van 12 t/m 22 augustus: afsluiting oversteek 
Biesbosch. Voor fietsers is er een omleiding vanuit 
het noorden via Uilenstede. Omleiding vanuit 
het zuiden is via de fietstunnel Onderuit. Voor 
voetgangers rijdt er een pendelbus van de westelijke 
bushalte Biesbosch naar de oostelijke bushalte 
Biesbosch en vice versa. Reistijd is circa 2 minuten. 
De pendelbus rijdt van 5.30 tot 1.00 uur en in het 
weekend ook ‘s nachts. Advies voor OV-reizigers: 
maak indien mogelijk zoveel mogelijk gebruik van 
de bushaltes Uilenstede of Onderuit.  

Bij de Sportlaan
Van 1 t/m 15 augustus zijn de Sportlaan-oost (van 
Beneluxbaan tot Alpen Rondweg) en Sportlaan-west 
(van Beneluxbaan tot Maarten Lutherweg) afgesloten.
•  Autoverkeer voor Sportlaan-oost wordt omgeleid via 

de Groenelaan.
•  Autoverkeer voor Sportlaan-west wordt omgeleid via 

de Van der Hooplaan en de Keizer Karelweg.
•  Doorgaande noord/zuid verkeer op de Beneluxbaan 

blijft mogelijk.  
•  Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand 

kunnen de kruising oversteken.
•  Voor fietsers loopt de omleiding via Marne (dit geldt 

tot en met eind 1e kwartaal 2020).
Ook is het kruisingsvlak Sportlaan/Beneluxbaan nog 
steeds dicht. Dit duurt t/m 30 augustus. 

Planning onder voorbehoud van wijzigingen.

Uitgave Projectteam Amstelveenlijn, juli 2019. Wijzigingen in planning & ontwerp en onvoorziene omstandigheden voorbehouden. 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Foto’s: Gé Dubbelman.

info@amstelveenlijn.nl

020 – 470 4070 (24/7)

Twitter: @Amstelveenlijn

Facebook.com/amstelveenlijn

www.amstelveenlijn.nl

Bezoek ons in:

Volg ook ons project in beeld op Flickr

https://amstelveenlijn.nl/werkzaamheden-en-hinder/
https://amstelveenlijn.nl/werkzaamheden-en-hinder/
http://www.amstelveeninzicht.nl
mailto:info%40amstelveenlijn.nl%0D?subject=
https://twitter.com/Amstelveenlijn
https://www.facebook.com/amstelveenlijn
http://www.amstelveenlijn.nl
https://www.flickr.com/photos/146101678@N05

