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Behandeld door Danielle Opdam Betreft Update werkzaamheden halte 

Poortwachter 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Als onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn (de voormalige sneltram 51) wordt halte 

Poortwachter vernieuwd. In onze brief van 25 februari met kenmerk CAVL/OVG/05582 hebben wij u 

geïnformeerd over de planning en werkzaamheden bij halte Poortwachter. Onze aannemer VITAL heeft in 

de tussentijd de planning voor de nieuwbouw van de halte verbeterd, zodat de werkzaamheden voor 

nieuwbouw aansluiten op de werkzaamheden voor verwijderen halte. De werkzaamheden voor 

nieuwbouw vinden nu plaats vanaf half mei in plaats van in het najaar. In deze brief leest u meer over de 

aangepaste planning en de werkzaamheden. De actuele stand van zaken kunt u op onze website volgen.  

 

Planning onder voorbehoud 

 29 april t/m half mei: verwijderen halte 

 Half mei t/m begin juni: nieuwbouw halte 

 3 juni t/m 12 juli: aanpassen kruising 

 12 t/m 26 juni: omleiding bus 

 November: inrichten van de halte (denk aan het plaatsen van abri’s en reisinformatieborden) 

 

Bijzonderheden 

Naast dat halte Poortwachter wordt vernieuwd, krijgen ook de fietsenstallingen een andere plek, wordt 

de bocht van de busbaan nabij de kruising verbreed om de bussen beter te kunnen geleiden, en wordt de 

kruising vernieuwd.  

 

Voor het verkeer zijn er twee fases met omleidingen. De 1e  fase is van 12 tot en met 26 juni. In deze 

periode is de spoorovergang/kruising Poortwachter afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer met 

bestemming Poortwachter of De Uitvlugt wordt omgeleid via de Doctor Willem Dreesweg, Gondel en 

Beneluxbaan, of via de Doctor Willem Dreesweg, Bovenkerkerweg en de Beneluxbaan. Ook is de stoep 

tussen het spoor en de busbaan afgezet. Voor voetgangers en fietsers zijn er verschillende 

omleidingsroutes. Deze lopen via de stoep aan de andere kant van de busbaan, via de 

Bovenkerkerweg/Chirurgijn en via De Uitvlugt/Scherpenhof.  



 

In deze fase is ook de busbaan ten zuiden van de halte gestremd en is bushalte Poortwachter tijdelijk 

buiten gebruik. De bus rijdt dan een alternatieve route via de Bovenkerkerweg en de Beneluxbaan, en 

stopt op de oude halte aan de Bovenkerkerweg. Omdat de ruimte bij de halte beperkt is, worden er 

tussen De Uitvlugt en Schanshoek twee keet- en/of opslagterreinen ingericht met hoge bouwhekken er 

omheen. 

 

In de 2e  fase vanaf 13 juli zijn de busbaan, de stoepen en de spoorovergang Poortwachter weer open. 

Wel zijn er dan nog straatwerkzaamheden tussen de Poortwachter en een deel van het vrij liggende fiets- 

en voetpad richting Brink. Fietsers en voetgangers worden dan voor een korte periode omgeleid via 

Poortwachter, De Uitvlugt, Scherpenhof en vice versa. 

  

Activiteiten buiten reguliere werktijden 

Er wordt in principe gewerkt op de reguliere uren van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur. Om de 

impact op de verkeersdoorstroming (afsluiting van de weg en busbaan) zo kort mogelijk te houden, gaat 

VITAL op de hieronder genoemde dagen en avonden tot 23.00 uur werken aan de bouw van de halte en 

de spoor- en overwegwerkzaamheden. Er is hiervoor ontheffing verleend door de gemeente Amstelveen.  

 

Dag Datum Werktijden 

Vrijdag 24 mei 7.00 – 23.00 uur 

Zaterdag 25 mei 7.00 – 23.00 uur 

Zondag  26 mei 7.00 – 23.00 uur 

Vrijdag 31 mei 7.00 – 23.00 uur 

Zaterdag 1 juni 7.00 – 23.00 uur 

Zondag 2 juni 7.00 – 23.00 uur 

Vrijdag 7 juni 7.00 – 23.00 uur 

Zaterdag 8 juni 7.00 – 23.00 uur 

Zondag 9 juni 7.00 – 23.00 uur 

Donderdag  13 juni 7.00 – 23.00 uur 

Vrijdag 14 juni 7.00 – 23.00 uur 

Zaterdag 15 juni 7.00 – 23.00 uur 

Zondag  16 juni 7.00 – 23.00 uur 

 

Heeft u nog vragen? 

Op onze website vindt u meer informatie over onze 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,  

 

 

 

 

Danielle Opdam  

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

Deze brief  is huis-aan-huis verspreid in de omgeving  van halte Poortwachter  en staat ook op onze 

website.  


