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

Nieuws
NOVEMBER 2019

Wat kunt u in 2020 verwachten?   
Eind 2019 komt in zicht en daarmee zijn we nog een 
jaar verwijderd van de oplevering van de vernieuwde 
Amstelveenlijn. Kunt u het zich voorstellen? Geen 
bus 55 meer maar een spiksplinternieuwe tramlijn 
25! Voor aftellen is het nog wat vroeg want er wordt 
nog volop gewerkt, ook in 2020. Dit betekent helaas 
ook dat u nog flink wat hinder kunt verwachten. We 
nemen u  graag alvast mee naar 2020. 

 Lees meer

Nieuwe websites 
Amsteltramfamilie
De Amsteltram is een nieuwe hoogwaardige 
tramverbinding van Amsterdam Zuid naar Uithoorn. 
Deze wordt uitgevoerd in twee projecten. De 
Amstelveenlijn en de Uithoornlijn. Wanneer deze 
projecten zijn afgerond is de Amsteltram gereed!
De nieuwe sites van de Amsteltram en de Uithoornlijn 
zijn sinds kort in de lucht. En ook de site van de 
Amstelveenlijn heeft een nieuw jasje. 

Smikkelen bij Sportlaan
en wat zien we bij 
Ouderkerkerlaan?  
Vorige week zijn de omwonenden bij de Sportlaan en de 
werkmannen van VITAL getrakteerd op een hot dog. 
Even stil staan bij wat we tot nu toe bij dit kruispunt 
bereikt hebben. Bij de Ouderkerkerlaan worden de 
contouren van de liftschacht en trapopgang zichtbaar. 
Kijkt u met ons mee naar de vorderingen? 

 Lees meer 

Wat gebeurt er van 
Kronenburg tot opstelterrein?
Bij Kronenburg en Zonnestein wordt er gewerkt aan 
het wegdek van de nieuwe Beneluxbaanbaan. Na het 
graafwerk bij de Sportlaan wordt nu het vlechtwerk 
gemaakt, zodat het beton gestort kan worden.
En heeft u de nieuwe abri’s bij Poortwachter, 
Sacharovlaan en Westwijk al gezien?   

 Lees meer

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/wat-kunt-u-in-2020-verwachten/
https://amsteltram.nl
https://uithoornlijn.nl
https://amstelveenlijn.nl
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/smikkelen-bij-sportlaan-en-wat-zien-we-bij-ouderkerkerlaan/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/wat-gebeurt-er-van-kronenburg-tot-opstelterrein/


2

Nieuwste Amstelveen InZicht 
magazine is uit 
Half november viel de nieuwste editie van Amstelveen 
InZicht magazine bij inwoners van Amstelveen en 
Buiten veldert op de mat. Met dit keer onder meer 
aandacht voor de komst van de Pathé bioscoop, 
een interview met ecoloog Erik van Langen van 
Rijkswaterstaat en wethouder Herbert Raat in 
gesprek met twee bewoners van de Meander.  

 Lees meer 

Was dit ook uw
favoriete foto?
De foto- en filmexpositie ‘Met man en macht’ in 
Amstelveen InZicht over onze zomeroperatie zit 
er alweer even op. Tijdens deze expositie konden 
bezoekers hun stem uitbrengen op één van de 48 foto’s. 
Wat waren de foto’s met de meeste stemmen?

 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
In deze rubriek laten we iedere keer een impressie zien van onze werkzaamheden. Dit keer van het aanbrengen van de 
geluidsabsorberende wandbekleding in de bak van Kronenburg en de voortgang en hot dogs eten bij de Sportlaan.   

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/nieuwste-amstelveen-inzicht-magazine-is-uit/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/was-dit-ook-uw-favoriete-foto/
http://www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt
http://www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt
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Inbrengen van funderingsankers bij de Sportlaan

Aanbrengen van het nieuwe asfalt bij Kronenburg
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Smikkelen geblazen bij de Sportlaan 

Wat u vraagt!
Via de website, per e-mail, telefoon, twitter en informatiebijeenkomsten, er komen regelmatig vragen binnen 
over de Amstelveenlijn. Wat leeft er? Wat vindt u belangrijk? We lichten er een aantal uit. En heeft u een 
suggestie voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten!

Rijdt lijn 25 eind 2020 gelijk 
door naar Uithoorn?
De Uithoornlijn is een apart project en zit momenteel 
in de aanbestedingsfase voor een hoofdaannemer. De 
verwachte ingebruikname van dit nieuwe tramtraject is 
in de loop van 2024. Kijk voor meer informatie op
www.uithoornlijn.nl. 

Wanneer is de oversteek bij de kruising 
Sportlaan/Beneluxbaan weer beschikbaar 
voor fietsers?
Naar verwachting zal dit in juli 2020 zijn. 

Wat gaat er met de halte Parnassusweg 
gebeuren zolang het nieuwe tramstation aan
de Schönberglaan nog niet gerealiseerd is?
Die tramhalte blijft daar, want daar stopt nu tram 5 en 
dat blijft zo zolang het nieuwe tramstation er nog niet is.

Hoe lang worden de perrons van de verdiept 
liggende haltes Kronenburg, Zonnestein en 
de Sportlaan?
Net als de andere haltes op het traject worden deze 
haltes 60 meter lang, zodat er een gekoppelde tram
(2 x 30 meter) kan stoppen.

https://uithoornlijn.nl
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VU

Kruispunten
op de Zuidas

A.J. ERNSTSTRAAT Juli 2020 Nieuwe halte in gebruik

STATION ZUID

MARNE N.t.b. Afwerken tunneltje

AMSTELVEEN CENTRUM N.t.b. Afwerken tunneltje

GONDEL

MEENT Mrt. - apr. 2020 Vernieuwen halte

OUDERKERKERLAAN Mrt. - april 2020 Vernieuwen halte

ORANJEBAAN

UILENSTEDE

ONDERUIT

WESTWIJK Mrt. - apr. 2020 Vernieuwen halte

OPSTELTERREIN
Sept. 2018. - zomer 2020
Realisatie

BRINK Mrt. - apr. 2020 Vernieuwen halte

SPINNERIJ

VAN BOSHUIZENSTRAAT

DE BOELELAAN/VU Juli 2020 Verwijderen halte

A.J. ERNSTSTRAAT Juli 2020 Verwijderen halte

SPORTLAAN Jan. 2019 - juli 2020
Realisatie ongelijkvloers kruispunt/halte

STADSHART

SACHAROVLAAN
Mrt. - apr. 2020
Vernieuwen halte

KRONENBURG Mrt. 2020 Kruispunt/halte in gebruik

ZONNESTEIN Mei 2020 Kruispunt/halte in gebruik

POORTWACHTER Mrt. - apr. 2020 Vernieuwen halte

TIJDELIJK OPENBAAR VERVOER
■  Vanaf 3 maart 2019 wordt sneltram 51 tot 

ingebruikname vernieuwde Amstelveenlijn (lijn 25) 
vervangen door bus 55 die rijdt tussen Zuid en Sacharovlaan. 
Ook rijdt er een pendelbus 551 tussen Westwijk en 
ziekenhuis Amstelland.

■   Tram 5 en 6 tussen Zuid en Stadshart worden vervangen 
door bus 45 op de volgende momenten: 14 en 15 maart 
en 25 en 26 juli 2020.  

TIJDELIJKE HALTE BIESBOSCH Mrt. 2020 Halte vervalt

Werkzaamheden
en planning

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

Hiernaast een nieuwe versie van 
onze planning uitgezet op het 
traject van de Amstelveenlijn.

Planning onder voorbehoud van 
wijzigingen.

Waar op te letten
de komende weken?
Vanwege werkzaamheden aan
de spooroverwegen in de wijk 
Middenhoven zijn er in de maand 
december afwisselende periodes 
van verkeershinder bij de spoor-
overwegen Weegschaal en 
Noorderkroon.  
 

 Lees meer

Uitgave Projectteam Amstelveenlijn, november 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

Webcam Kronenburg

Webcam Sportlaan

https://amstelveenlijn.nl/werkzaamheden-en-planning/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/wat-kunt-u-in-2020-verwachten/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/werkzaamheden-spooroverwegen-in-de-wijk-middenhoven/
http://www.amsteltram.nl
http://www.amstelveeninzicht.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://www.flickr.com/photos/146101678@N05
https://webcam.nl/bouw/amstelveen/kronenburg/
https://webcam.nl/bouw/amstelveen/sportlaan/

