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

Langs de Lijn:
Richard Molemaker 
Aan de vernieuwing van de Amstelveenlijn werken 
heel veel mensen, in de buitenlucht en achter de 
schermen. Onze serie ‘Langs de lijn’ geeft die harde 
werkers een gezicht. Wie zijn zij? Wat beweegt 
hen? En wat doen zij buiten werktijd? Deze keer 
coördinator kabels en leidingen derden Richard 
Molemaker: “Topdrukte bij verleggen kabels en 
leidingen.”  

  Lees meer

Factsheet in het Japans
We hadden al een factsheet over het project in het 
Engels, handig voor een expat-stad als Amstelveen 
is. En sinds kort is er ook een Japanse versie van 
de factsheet! Japanners vormen namelijk één van 
de grootste buitenlandse gemeenschappen in 
Amstelveen. Naast een digitale versie liggen er in 
belevingscentrum Amstelveen InZicht ook gedrukte 
exemplaren.

 Lees meer

Vanaf september meer werkzaamheden Amstelveenlijn
Vanaf september start hoofdaannemer VITAL met diverse werkzaamheden die nodig zijn voor het ombouwen 
van metro/sneltram 51 tot een hoogwaardige tramverbinding tussen Westwijk en station Amsterdam Zuid.
Tot op heden is VITAL vooral bezig geweest met het uitwerken van het ontwerp van de nieuwe Amstelveenlijn
en het uitvoeren van een aantal kabel- en leidingverleggingen. Wat gaat VITAL doen?
•  Begin september starten ze met het bouwrijp maken van het opstelterrein in de Legmeerpolder.
•  Eind september wordt groen rondom de te realiseren ongelijkvloerse kruispunten bij de haltes Kronenburg, 

Zonnestein en de Sportlaan verwijderd.
•  In oktober begint VITAL met het aanleggen van de watercompensatie en de tijdelijke wegen bij de kruisingen 

Beneluxbaan/Rembrandtweg en Beneluxbaan/Zonnestein.
De werkzaamheden vanaf september betekenen helaas ook dat de hinder voor omwonenden, wegverkeer
en OV-reizigers start.  

  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 verlegging van de 
persleiding bij Kronenburg en Zonnestein en verleggingswerkzaamheden bij de J.C. van Hattumweg. 

Inbrengen van damwanden voor de tijdelijke perskuip van waaruit de persleiding onder de Beneluxbaan
door ingebracht wordt. 



Nu nog weiland, in de toekomst een opstelterrein. 



Amstelveen InZicht 1 jaar open
Op woensdag 20 juni heeft Amstelveen InZicht haar 
1e verjaardag gevierd. Amstelveen InZicht was deze 
dag het toneel voor de prijswinnaars van de speciale 
kleurplatenwedstrijd van de Dag van de Bouw. Uit 
ruim 350 inzendingen selecteerde de jury, in drie 
categorieën, de winnaars. Zij werden door 
wethouder verkeer en vervoer Rob Ellermeijer 
(gemeente Amstelveen) gehuldigd en flink in het 
zonnetje gezet. Samen met hun ouders maakten de 
winnaars een tour door het belevingscentrum.

 Lees meer

Aangepaste openingstijden
zomervakantie InZicht
Belevingscentrum Amstelveen InZicht is tijdens de 
zomervakantie van 23 juli t/m 31 augustus geopend: 
woensdag t/m vrijdag van 12.00 – 17.00 uur. Alsook 
de 1e en 3e zaterdag van de maand.

Feestelijke opening Noord/Zuidlijn: 21 juli 
2018 van 14.00 tot 21.00 uur 
De Noord/Zuidlijn, oftewel metro 52, gaat zondag 
22 juli 2018 rijden. Om dat te vieren is het op 
zaterdag 21 juli van 14.00 tot 21.00 uur feest én 
kunt u gratis de Noord/Zuidlijn uitproberen! Er is 
van alles te doen en te beleven op en rondom de 
lijn. Inschrijven voor de opening is verplicht, waarbij 
u kunt kiezen voor één of meer van de gewenste 
tijdsblok(ken) tussen 14.00 en 21.00 uur. Viert u dit 
feestje mee?

  Lees meer 

Werkzaamheden en planning
•  20 augustus t/m 12 oktober 2018: Verlegging 

persleiding bij Kronenburg en Zonnestein 
•  September – oktober 2018: Kabel- en 

leidingwerkzaamheden van Stedin bij de Sportlaan
•  3 september 2018: Start werkzaamheden bouwrijp 

maken opstelterrein in de Noorder Legmeerpolder
•  Eind september 2018: Verwijderen groen bij 

Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan
•  Oktober 2018 t/m januari 2019: Aanleggen 

watercompensatie en tijdelijke Beneluxbaan bij 
Kronenburg en Zonnestein

•  Begin januari 2019: halte Kronenburg vervalt, 
tijdelijke halte Kronenburg/Zonnestein (voor tram 5) 
in gebruik

•  3 maart 2019: Sneltram 51 stopt definitief met 
rijden, start tijdelijk OV-plan met bus 55

•  9 t/m 11 maart, 13 t/m 15 april en 20 
t/m 23 april en 15 t/m 17 juni 2019: 
Grootschalige werkzaamheden tijdens 
weekendbuitendienststellingen tram 5

•  14 juli t/m 26 augustus 2019: Grootschalige 
werkzaamheden tijdens zomerbuitendienststelling 
tram 5

  Lees meer
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Bezoek ons in:

‘Wij wensen u een hele fijne zomer!
Na de zomer gaan we beginnen met bouwen.’
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