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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
JUNI 2019

Zomerwerkzaamheden   
Vanaf 14 juli tot en met 25 augustus voert 
hoofdaannemer VITAL een gigantische zomeroperatie 
uit. In zes weken tijd worden de 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. VITAL werkt in deze periode in 
Amstelveen-Noord van maandag tot en met zondag 
van 07:00 tot 23:00 uur aan één stuk door plus een 
aantal nachten. 

 Lees meer

Dag van de Bouw goed bezocht 
Ook dit jaar deed de Amstelveenlijn mee aan de Dag 
van de Bouw. De bouwplaats op de Sportlaan was open 
voor publiek. In belevingscentrum InZicht was het 
gezellig druk. Bezoekers konden een virtueel ritje in de 
nieuwe 15G tram maken en uitstappen bij halte 
Kronenburg om te zien hoe dat er straks uitziet. 

 Lees meer

Leidingwerkzaamheden 
Beneluxbaan  
VITAL bouwt bij Kronenburg en Zonnestein twee 
ongelijkvloerse kruisingen. Er zijn hiervoor al heel 
wat kabels en leidingen verlegd. Ten noorden van 
Kronenburg ligt onder de Beneluxbaan en het spoor 
nog de waterleiding van Waternet. Om deze te laten 
voldoen aan de nieuwe situatie, brengt VITAL in
2 weekenden in juli en augustus een nieuwe
mantelbuis aan.  

 Lees meer 

Weekendwerkzaamheden
15 en 16 juni afgerond  
In het weekend van 15 en 16 juni ging VITAL 24/7
non-stop aan de slag op diverse locaties. De vele 
werkzaamheden verliepen grotendeels zonder 
problemen en de meeste werkzaamheden zijn
volgens planning uitgevoerd. 

 Lees meer

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/start-gigantische-zomeroperatie-noordelijke-trace/
https://www.amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/bouwplaats-sportlaan-druk-bezocht-tijdens-dag-van-de-bouw
https://www.amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/leidingwerkzaamheden-beneluxbaan-in-juli-en-augustus
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/weekendwerkzaamheden-afgerond-op-naar-de-grote-zomeroperatie/
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Spoorwerkzaamheden tussen 
Poortwachter en Amstelveen 
Centrum  
Het ballastbed wordt gereinigd en vernieuwd op het 
traject tussen de haltes Poortwachter – Brink – Meent 
– Gondel – Marne – Sportlaan – Ouderkerkerlaan – 
Amstelveen Centrum. Deze werkzaamheden vinden 
plaats tussen vrijdag 28 juni en zaterdag 13 juli: 7 dagen 
per week van 7.00 – 23.00 uur.

 Lees meer

Extra halte bus 55 bij Onderuit    
Vanaf 15 juni tot 5 september stopt bus 55 extra bij 
halte Onderuit. Dit komt omdat er dan geen lift is bij 
tramhalte Oranjebaan. In deze periode kunnen alle 
reizigers bij halte Onderuit overstappen op bus 55 of 
tram 5 en 6 (of de vervangende bus 45).  

 Lees meer

Langs de lijn: 
veiligheidskundigen
Michael en Peter
WAVE? Zomaar een term waar Michael en Peter 
dagelijks mee te maken hebben. ‘Veilig werken’,
hoe regel je dat?

 Lees meer

Update werkzaamheden 
Sportlaan
VITAL heeft inmiddels alle damwanden bij Sportlaan 
de grond ingetrild. Om de fundering ter hoogte van de 
wegkruising zonder nacht-/weekendwerkzaamheden 
aan te kunnen brengen is het nodig dat VITAL van 
maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus het 
kruisingsvlak Sportlaan/Beneluxbaan afsluit.

 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 de 
weekendwerkzaamheden bij Kronenburg, Oranjebaan en de Dag van de Bouw.

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/spoorwerkzaamheden-tussen-poortwachter-en-amstelveen-centrum/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/extra-halte-bus-55-bij-onderuit/
https://amstelveenlijn.nl/interview/2019/veiligheidskundigen-michael-en-peter
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2019/update-werkzaamheden-sportlaan-also-english-info/
http://www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt
http://www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt
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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!

Vanaf wanneer starten de 
zomerwerkzaamheden?   
Vanaf zondag 14 juli tot en met zondag 25 augustus 
legt VITAL in zes weken tijd de twee ongelijkvloerse 
kruispunten Kronenburg en Zonnestein zodanig  
aan, dat na die zes weken, tram 5 en 6 door de 
verdiepte bakken kunnen rijden. In diezelfde 
periode vernieuwen we ook meteen de haltes 
Van Boshuizenstraat t/m Stadshart en de 
spoorinfrastructuur.

Waarom is het kruisingsvlak Sportlaan/ 
Beneluxbaan  afgesloten?
Om de fundering ter hoogte van de wegkruising 
zonder nacht-/weekendwerkzaamheden aan 
te kunnen brengen is het nodig dat VITAL van 
maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus 
het kruisingsvlak Sportlaan/Beneluxbaan afsluit. 
Sportlaan-oost (tot Alpen Rondweg) en Sportlaan-
west (tot Maarten Lutherweg) zijn van donderdag
1 t/m donderdag 15 augustus ook afgesloten.

Werkzaamheden en planning

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

Voor heel de lijn
•  14 juli t/m 26 augustus: Grootschalige 

werkzaamheden tijdens zomerbuitendienststelling 
tram 5 en 6

Planning onder voorbehoud van wijzigingen.

Uitgave Projectteam Amstelveenlijn, juni 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

https://amstelveenlijn.nl/werkzaamheden-en-hinder/
https://amstelveenlijn.nl/werkzaamheden-en-hinder/
http://www.amstelveeninzicht.nl
mailto:info%40amstelveenlijn.nl%0D?subject=
https://twitter.com/Amstelveenlijn
https://www.facebook.com/
http://www.amstelveenlijn.nl
https://www.flickr.com/photos/146101678@N05

