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Zomerwerkzaamheden Amstelveenlijn  

14 juli t/m 25 augustus 2019 
 

Datum 1 juli 2019 Ons kenmerk CAVL/OVG/06562 

Behandeld door Els De Cannière Betreft Zomerwerkzaamheden Amstelveenlijn   

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Deze zomer voert hoofdaannemer VITAL van 14 juli tot en met 25 augustus een gigantische zomeroperatie 

uit. In zes weken tijd worden twee ongelijkvloerse kruisingen bij Kronenburg en Zonnestein aangelegd, en 

worden alle haltes en spoorinfrastructuur van Buitenveldert tot en met het Stadshart vernieuwd. In deze 

periode rijden tram 5 en 6 niet, bus 45 rijdt dan tussen station Amsterdam Zuid en Busstation 

Amstelveen. In deze brief leest u wat de werkzaamheden zijn in Buitenveldert, wanneer dit plaatsvindt (al is 

de planning altijd onder voorbehoud van wijzigingen), en wat u ervan merkt.  

 

Vernieuwen halte Van Boshuizenstraat en spoorvernieuwing Cannenburg – Uilenstede  

Van zondag 14 juli t/m zondag 25 augustus worden tram 5 en 6 vervangen door bus 45. De aannemer heeft 

zo alle ruimte om in de zes zomerweken ongehinderd door te kunnen werken, zeven dagen per week, tussen 

7.00 uur en 23.00 uur. In deze periode vernieuwen we in Buitenveldert de halte Van Boshuizenstraat. Net als 

bij de andere haltes langs dit gedeelte van de Amstelveenlijn halen we het hoge/lage perron weg en 

vervangen we deze door een laag perron. De sloopwerkzaamheden van de huidige halte Van Boshuizenstraat 

vinden plaats tussen  14 en 22 juli en de nieuwbouw van de halte tussen 30 juli en 19 augustus. 

 

In de laatste week van juli vernieuwen we het spoor tussen Cannenburg en Uilenstede. Naast het 

aanbrengen van nieuwe spoorstaven wordt het ballastbed gereinigd en vernieuwd. Veel ballast wordt 

hergebruikt. Het hergebruiken van de ballast gebeurt met een speciale spoor- en onderhoudsmachine, een 

zogenaamde kettinghor.  De inzet van de kettinghor voor lokaal spoor is uniek, omdat deze machines meestal 

worden ingezet voor landelijk treinspoor.  

 

Hinder is helaas onvermijdelijk 

Gedurende deze zomerwerkzaamheden merkt u dat we bezig zijn met de Amstelveenlijn. Er zal onder 

andere sprake zijn van lawaai, stof, trams die vervangen worden door bussen, verkeersomleidingen en 

bouwverkeer. Waar mogelijk proberen we de hinder te beperken, door bijvoorbeeld de werkzaamheden 

met het meeste lawaai zoveel mogelijk overdag uit te voeren. De zomeroperatie die VITAL in zes weken 

gaat uitvoeren is echter naar Nederlandse begrippen een gigantische operatie.  

 

 



 

Openbaar vervoer  

- Van 14 juli tot en met 25 augustus rijden tram 5 en 6 niet, bus 45 rijdt tussen station Amsterdam Zuid en 

Busstation Amstelveen. In de bijlage vindt u de factsheet over de zomerwerkzaamheden inclusief een 

plattegrond met route bus 45.  

 

Autoverkeer  

- Om ruimte te maken voor een bouwterrein ten behoeve van de werkzaamheden aan de halte Van 

Boshuizenstraat wordt op de Buitenveldertselaan, tussen de Kastelenstraat en de Van Boshuizenstraat, 

de linkerrijstrook van 14 juli tot en met 25 augustus afgesloten. Deze linkerrijstrook is tijdens de sloop in 

beide richtingen afgesloten en tijdens de nieuwbouw alleen in de richting Amsterdam.  

- Van 14 tot en met 23 juli kan auto- en vrachtverkeer op de Buitenveldertselaan richting het zuiden niet 

linksaf slaan, de Van Boshuizenstraat in. Er is een omleiding via de ventweg.  

- Auto-en vrachtverkeer op de Buitenveldertselaan blijft gewoon mogelijk, wel is elke dag in de laatste 

week van juli één rijstrook op een gedeelte van de Buitenveldertselaan tussen Cannenburg en 

Uilenstede afgesloten. 

 

Fietsers en voetgangers  

- Fietsers en voetgangers kunnen de Buitenveldertselaan tijdens de werkzaamheden blijven oversteken 

door het werkgebied heen, met inzet van verkeersregelaars. Er zijn enkele uitzonderingen in de periode 

van 14 t/m 29 juli.   

- Vanwege de sloop van de halte van Boshuizenstraat is van 14 t/m 23 juli de oversteek 

Zwaansvliet/Kastelenstraat aan de noordkant van de halte van Boshuizenstraat afgesloten en de 

oversteek Buitenveldertselaan/van Boshuizenstraat aan de zuidkant van de halte van Boshuizenstraat.  

- Tijdens de spoorvernieuwing van Cannenburg tot Uilenstede is de oversteek bij De Cuserstraat 

afgesloten van 14 t/m 29 juli.  

 

In de bijlage vindt u de factsheet over de zomerwerkzaamheden en een plattegrond met alle tijdelijke 

buslijnen. Op de website vindt u een kaart met alle afsluitingen van fiets- en voetgangersoversteken in 

Buitenveldert.  

 

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). Ook zijn wij iedere woensdag- en vrijdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur aanwezig in het 

bezoekerscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

Bijlage: factsheet zomerwerkzaamheden Amstelveenlijn 


