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Beste bewoners, ondernemers,
Als onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn (tram 25) werken we hard door aan de nieuwe
ongelijkvloerse kruising bij Sportlaan. In deze brief geven we u graag een update over de komende
werkzaamheden. Op onze website vindt u altijd de meest actuele stand van zaken.
Afronden ruwbouw halte
Tot en met eind maart is VITAL bezig met de ruwbouw van de verdiepte halte. Onderdeel van deze
werkzaamheden is ook het aanbrengen van hekwerk, randelementen en gaasramen op de bovenliggende
brugdekken. Hiervoor is het nodig om het kruisingsvlak Sportlaan/Beneluxbaan van maandag 16 tot en
met vrijdag 27 maart af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Oost-west verkeer is hierdoor niet
mogelijk. Rechts afslaande bewegingen zijn wel mogelijk, evenals het doorgaande noord/zuid verkeer op
de Beneluxbaan. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de
hand kunnen de kruising wel oversteken.
Aanleg van het spoor in de bak
Vanaf maandag 6 april start VITAL met de aanleg van de spoorinfrastructuur in de bak. Ballast, spoor,
dwarsliggers en bovenleiding worden dan in de bak aangebracht. De aanvoer van materieel kan af en toe
voor verkeershinder zorgen.
Verwijderen van de retourbemalingsinstallatie
De vloer en de waterkelder (voor de opvang van hemelwater) in de bak zijn inmiddels gebouwd. De
komende maand wordt toegewerkt naar het uit kunnen schakelen van de retourbemaling. Daarna kunnen
de retourbemalingsinstallaties verwijderd worden. Wanneer dit precies gebeurt, daarover informeren we
de betreffende omgeving tijdig met een aparte brief.

De Amstelveenlijn is onderdeel van de Amsteltram.
De vernieuwing van de Amstelveenlijn wordt
gerealiseerd door de afdeling Metro en Tram van de
gemeente Amsterdam in opdracht van de
Vervoerregio Amsterdam.

Ombouwen verkeerssituatie kruispunt Sportlaan
Het kruispunt Sportlaan opent naar verwachting eind juli 2020. Om dat te realiseren, start VITAL in 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. U ontvangt tijdig meer informatie hierover inclusief een uitnodiging voor een
informatieavond, waarschijnlijk in mei.
Volgt u de werkzaamheden ook via onze webcam?

Een knop naar onze webcam vindt u onderaan de homepage van www.amstelveenlijn.nl
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 vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur aanwezig in het bezoekerscentrum
Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek).
Met vriendelijke groet,

Danielle Opdam
Communicatieadviseur Amstelveenlijn
De brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van de halte Sportlaan en staat ook op onze website.

