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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
APRIL 2020

Doe mee aan de “Bouw je  
eigen toren” winactie!
De meivakantie is net begonnen, maar deze is dit jaar 
anders dan anders. De wereld lijkt een beetje stil te staan. 
Maar in de bouw wordt er gewoon doorgewerkt.  
Bouw jij ook mee met de ‘Bouw je eigen toren’ winactie 
van bezoekerscentrum Amstelveen InZicht? 

 Lees meer

Werkzaamheden in beeld
Het werk aan de Amstelveenlijn gaat on -  
verminderd door. Bij Zonnestein wordt nu gewerkt  
aan de ovaalrotonde en de halte. Ook bij het 
opstelterrein zijn de vorderingen goed zichtbaar.  
En heeft u het spoor bij de Sportlaan al gezien?

 Lees meer

 
 
 
 

Nieuwe tevredenheids
monitor: 89% is tevreden
Na de grootschalige non-stop weekendwerkzaamheden 
van 14 en 15 maart hebben wij in de postcodegebieden 
langs de Amstelveenlijn in Buitenveldert en grote delen 
van Amstelveen een nieuwe tevredenheidsmeting 
verstuurd naar 506 omwonenden. Hoe (zeer) tevreden 
of ontevreden is men? En wat waren de aanbevelingen?

 Lees meer

#BlijfThuis met de Amstelveen 
InZicht kleurplaat
Belevingscentrum Amstelveen InZicht is in verband met 
de maatregelen rondom het coronavirus gesloten tot en 
met 19 mei. Maar stil zitten in Amstelveen ho maar.  
Om thuis lekker aan de slag te blijven, hebben we voor  
de kinderen een speciale #BlijfThuis kleurplaat gemaakt.

 Lees meer

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/mijn-amstelveenlijn-ondernemer-atilla-meulenbelt/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/doe-mee-aan-de-bouw-je-eigen-toren-winactie/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/werkzaamheden-in-beeld/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/nieuwe-tevredenheidsmonitor/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/blijfthuis-met-de-amstelveen-inzicht-kleurplaat/
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Mijn Amstelveenlijn: bewoner 
Marjolijn Geirnaert
De vernieuwing van de Amstelveenlijn gaat stap 
voor stap richting de eindstreep. In de serie ‘Mijn 
Amstelveenlijn’ blikken we terug en vooruit, 
met onder meer bewoners, ondernemers en 
projectmedewerkers. Hoe verliepen de afgelopen 
jaren? En wat verwachten we van de (nabije) 
toekomst? Het woord is deze keer aan bewoner 
Marjolijn Geirnaert.

 Lees meer 

Opening Zonnestein op 25 mei 
(also English info)
Vanwege de opgedane leerervaringen tijdens het  
ombouwen van de verkeerssituatie bij Kronenburg 
hebben wij besloten meer tijd te nemen voor de  
ombouw bij Zonnestein. Dit betekent dat halte  
Zonnestein en de definitieve verkeerssituatie op 
maandag 25 mei in gebruik worden genomen in  
plaats van op maandag 4 mei. 

 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. 

Werkzaamheden aan halte Zonnestein

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/mijn-amstelveenlijn-bewoner-marjolijn-geirnaert/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/opening-zonnestein-op-25-mei/
http://www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt
http://www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt
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Nog een blik op het opstelterrein met rechts het 
personeelsverblijf van GVB

De nieuwe rotonde van Kronenburg

Nieuwe fietstenstallingen bij Kronenburg 

Het is rustig op halte Kronenburg Werk aan de aansluiting van de Straat van Messina op 
de nieuwe rotonde Zonnestein

De tijdelijke infrastructuur wordt weer verwijderd

Spoorwerkzaamheden op het opstelterrein
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Wanneer wordt de verkeerssituatie bij de 
Sportlaan omgebouwd? 
Het kruispunt Sportlaan opent naar verwachting eind 
juli 2020. Om dat te realiseren, start VITAL begin 
juni met het ombouwen van de verkeerssituatie: het 
aansluiten van de nieuwe wegen op de bestaande 
wegen. Het ombouwen gaat gepaard met een aantal 
wisselende verkeerssituaties en helaas veel hinder voor 
het verkeer. Meer informatie volgt in mei.

Is er kans op een shuttleservice tussen 
Amstelveen Stadshart en Westwijk omdat 
de halte Amstelveen Centrum verwijderd is? 
Dat ligt niet in de lijn der verwachtingen. Dat zal alleen 
zo zijn als er een calamiteit is op het noordelijke spoor. 
Met de nieuwe zuidelijke spoorboog bij Stadshart kan 
tram 25 dan alsnog blijven rijden tussen Westwijk en 
Stadshart.

Wanneer zijn de werkzaamheden  
klaar in Middenhoven? 
De aanleg van de groene trambaan tussen Poortwachter 
en Scherpenhof en het vernieuwen van de spoor-

overweg bij Scherpenhof zijn naar verwachting begin 
juni afgerond. De werkzaamheden aan de haltes zijn in 
april grotendeels afgerond, waarna de nieuwe haltes 
getest zullen worden. Halte Brink wordt vanaf 1 mei 
getest, halte Poortwachter vanaf 15 mei en halte Meent 
vanaf 1 juni. Verder worden er de komende maanden 
nog op diverse locaties langs de Amstelveenlijn nieuwe 
verkeerslichten geplaatst. Hierover binnenkort meer op 
onze website en in de volgende nieuwsbrief. 

Wanneer wordt de Amstelveenlijn 
doorgetrokken naar Uithoorn?
In de zomer van 2024 wordt de nieuwe tramlijn naar 
verwachting in gebruik genomen. De verwachting is 
dat de bouwwerkzaamheden van 2021 tot en met 
2023 plaatsvinden, gevolgd door een uitgebreide 
testperiode door zowel de aannemer als de vervoerder. 
Voorafgaand aan de bouw vinden voorbereidende 
werkzaamheden plaats. Denk hierbij aan het verleggen 
van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van  
de grond.

De blik richting Uithoorn

Volg ook ons project in beeld op:

Flickr Webcam Sportlaan

Wat u vindt!
Via de website, per e-mail, telefoon, facebook en twitter ontvangen wij regelmatig vragen 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!

https://www.flickr.com/photos/146101678@N05
https://webcam.nl/bouw/amstelveen/sportlaan/
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Werkzaamheden en planning

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

Projectteam Amstelveenlijn, april 2020. 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

Planning onder voorbehoud van wijzigingen.

https://amstelveenlijn.nl/werkzaamheden-en-planning/
https://amstelveenlijn.nl/werkzaamheden-en-planning/
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



