Nieuws

DECEMBER 2018

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

10-1 Nieuwe informatieavond
Kronenburg en Zonnestein

Start grootschalige werk
zaamheden bij Sportlaan

Information also available in English

Information also available in English

Hoofdaannemer VITAL realiseert op dit moment
meer werkruimte bij de kruispunten Beneluxbaan/
Rembrandtweg en Beneluxbaan/Zonnestein door
onder andere de Beneluxbaan naar buiten toe te
verleggen. Welke werkzaamheden kunt u komende
periode verwachten? U bent ook uitgenodigd voor
onze nieuwe informatieavond op 10 januari.

Hoofdaannemer VITAL start op maandag 7 januari
met het creëren van werkruimte bij de kruising
Beneluxbaan/Sportlaan. Om het wegverkeer in stand
te houden tijdens het realiseren van de ongelijk
vloerse kruising wordt de Beneluxbaan tijdelijk naar
buiten toe verlegd. Lees wat dit voor u betekent.
Lees meer

Lees meer

Start werkzaamheden
‘retourbemaling’
De bouwers van de Amstelveenlijn realiseren in
2019 bij de kruisingen Kronenburg, Zonnestein en
Sportlaan ongelijkvloerse kruispunten. Om dit veilig
te kunnen uitvoeren en het grondwaterniveau gelijk
te houden, wordt vrijgekomen grondwater op de
bouwlocatie teruggepompt in de bodem. Begin
januari starten de werkzaamheden voor de aanleg
van de ‘retourbemaling’ installaties.
Lees meer

Langs de Lijn: Gert Jan
Koppelman
Omwonenden en bedrijven willen weten wat
de vernieuwing van de Amstelveenlijn voor
hen betekent. BLVC-coördinator Gert Jan
Koppelman neemt ons mee in de BLVC-wereld
van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en
Communicatie. “Uiteindelijk denk ik dat we voor de
hele vernieuwing zo’n twintig plannen nodig hebben
die de verschillende onderdelen en bouwfasen
beschrijven”.
Lees meer
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Het project in beeld
In deze rubriek laten we iedere keer een impressie zien van onze werkzaamheden. Dit keer de asfaltering van
de tijdelijke Beneluxbaan bij Kronenburg en Zonnestein, de bomenkap in Buitenveldert en de voortgang op het
opstelterrein.

Asfalteringswerkzaamheden op de tijdelijke Beneluxbaan

Nachlijke bomenkap en werkzaamheden in Buitenveldert
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Er wordt nog druk gewerkt op het opstelterrein.
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Wat u vraagt!
Via de website, per e-mail, telefoon en twitter, 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!

Klopt het dat bus 55 niet naar eindpunt
Westwijk rijdt?
Tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn wordt
sneltram 51 vervangen door bus 55. Deze bus
rijdt tot 12x per uur in de spits tussen Amstelveen
halte Sacharovlaan naar Station Zuid. Deze
buslijn wordt aangevuld met een pendelbus die
rijdt tussen eindhalte Amstelveen Westwijk en
ziekenhuis Amstelland. Onderweg stopt hij op de
haltes Westwijkplein en halte Seine. De pendelbus
krijgt nummer 551 en zorgt ervoor dat reizigers
die niet naar verder weg gelegen haltes kunnen
lopen/fietsen, vanuit het zuidelijke deel van
Amstelveen Westwijk tijdens de Ombouw van de
Amstelveenlijn, ontsloten worden met een buslijn
tot de vernieuwing van de Amstelveenlijn klaar is.

blijven eveneens bovengronds met toegangen
(trappen en een lift) naar de verdiept liggende halte;
• de kruispunten zelf veranderen ook: we vervangen
de huidige kruisingen met verkeerslichten door
ovaalvormige rotondes.

Hoeveel rijbanen krijgt de tijdelijke
Beneluxbaan?
Bij Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan wordt
de Beneluxbaan tijdelijk naar buiten toe verlegd.
Deze tijdelijke Beneluxbaan bestaat uit 2 x 2 rijbanen.

Hoe komt de nieuwe kruising van de
Sportlaan er uiteindelijk uit te zien?
Bij de Sportlaan komt de Beneluxbaan bijna
helemaal verdiept te liggen:
• trams en doorgaand wegverkeer rijden straks in
een open tunnelbak onder de kruispunten door. Het
wegverkeer krijgt twee rijstroken per richting;
• bovengronds blijft er één rijstrook per richting
beschikbaar voor afslaand wegverkeer naar de
aangrenzende wijken. De fiets en voetpaden

Weghalen fietsenstallingen
bij halte Kronenburg
Vanaf 7 januari vervalt halte Kronenburg,
inclusief de fiets- en voetgangersoversteken en
wordt de tijdelijke halte Biesbosch in gebruik
genomen. De fietsenstallingen bij Kronenburg en
Zonnestein worden op 6 januari verplaatst naar
de tijdelijke halte Biesbosch. Fietsen die er op 6
januari nog staan, worden verwijderd.

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

4

Werkzaamheden en planning
Bij Kronenburg en Zonnestein
• 7 t/m 13 jan. Rembrandtweg en Saskia van
Uylenburgweg vanaf rotonde tot Beneluxbaan aan
beide kanten dicht voor al het verkeer
• 14 t/m 21 jan. en 18 t/m 25 febr. Kruisingsvlak
Beneluxbaan/Rembrandtweg/Saskia van
Uylenburgweg dicht voor al het verkeer
• 21 t/m 27 jan. Straat van Messina vanaf rotonde
tot Beneluxbaan aan beide kanten dicht voor autoen fietsverkeer. De fietsoversteek blijft t/m eind 1e
kwartaal 2020 dicht
• 28 jan. t/m 11 febr. Kruisingsvlak Beneluxbaan/
Straat van Messina dicht voor auto- en fietsverkeer
Bij Sportlaan
• t/m medio februari: Kabel- en
leidingwerkzaamheden van o.a. Stedin
• 7 januari t/m 25 februari: Instellen
fietsomleidingen, intrillen damwanden bij
Alpen Rondweg en Maarten Lutherweg,
grondwerkzaamheden, aanbrengen wegfundering,
asfalt, verlichting e.d. voor verleggen Beneluxbaan
• 25 februari t/m 1 maart: Afsluiten fietspad langs de
Sportlaan op de hoek bij de Internationale School, en
intrillen damwanden nabij Internationale School
• 3 t/m 9 mrt: Aansluiten verlegde Beneluxbaan op
Sportlaan
• 10 t/m 14 mrt: Omzetten verkeer naar verlegde
Beneluxbaan, intrillen damwanden op het
kruisingsvlak, en aanpassen kruisingsvlak
Bij Opstelterrein
• t/m augustus: Bouwrijp maken grond
Overig
• 3 maart: Sneltram 51 stopt definitief met rijden,
start tijdelijk OV-plan met bus 55 en pendelbus 551

• 9
 t/m 11 maart: 24/7 grootschalige werkzaamheden
tijdens weekendbuitendienststelling tram 5 op 9 en
10 maart
• 13 t/m 15 april: 24/7 grootschalige werkzaamheden
tijdens weekendbuitendienststelling tram 5 op 13 en
14 april
• 20 t/m 23 april: 24/7 grootschalige werkzaamheden
tijdens weekendbuitendienststelling tram 5 op 20, 21
en 22 april
• 15 t/m 17 juni: 24/7 grootschalige werkzaamheden
tijdens weekendbuitendienststelling tram 5 op 15 en
16 juni
• 14 juli t/m 26 augustus: Grootschalige
werkzaamheden tijdens zomerbuitendienststelling
tram 5
Planning onder voorbehoud van wijzigingen.
Lees meer

Fijne feestdagen
Het projectteam Amstelveenlijn wenst u fijne
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Het communicatieteam van de Amstelveenlijn
is van 24 december tot 2 januari niet aanwezig.
Voor urgente vragen en/of calamiteiten kun u
24/7 bellen naar 020 - 470 40 70.

info@amstelveenlijn.nl

Bezoek ons in:

020 – 470 4070 (24/7)
Twitter: @Amstelveenlijn
Facebook.com/amstelveenlijn
www.amstelveenlijn.nl

Uitgave Projectteam Amstelveenlijn, november 2018. Wijzigingen in planning & ontwerp en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Foto’s: Gé Dubbelman.
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