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

Verlegging persleiding bij 
Kronenburg en Zonnestein
Er zijn al de nodige kabels en leidingen verlegd bij 
de kruispunten Kronenburg en Zonnestein, maar 
een deel moet nog waaronder de persleiding van 
de gemeente Amstelveen. Die leiding wordt tussen 
25 juni en 12 oktober verlegd. Wat houden deze 
werkzaamheden in en wat betekent dit voor u?  

  Lees meer 

Verleggen kabels en leidingen 
J.C. van Hattumweg 
De vernieuwing van de Amstelveenlijn en in het 
bijzonder de komst van een opstelterrein in de 
Legmeerpolder zorgt ervoor dat er ook bij de J.C. 
van Hattumweg kabels en leidingen verlegd moeten 
worden in de periode 18 juni t/m 20 juli. Het gaat 
om elektra- en telecommunicatiekabels, een 
persriool en een drinkwaterleiding van PWN.  

  Lees meer

Succesvolle eerste Dag
van de Bouw!
Zelfs zonder een daadwerkelijke bouwplaats deed 
de Amstelveenlijn op 2 juni dit jaar voor het eerst 
mee met de Dag van de Bouw. En wat een geslaagde 
dag was dit! Met belevingscentrum Amstelveen 
InZicht als kloppend hart van deze dag hebben ruim 
500 geïnteresseerden een bezoek gebracht aan de 
Dag van de Bouw in Amstelveen.

 Lees meer

Omleiding voor fietsers tussen 
Uilenstede en Oranjebaan (fase 2)

Het fietspad aan de westzijde van de Beneluxbaan 
tussen de haltes Uilenstede en Oranjebaan gaat vanaf 
18 juni langdurig dicht in verband met werk zaam-
heden voor de Amstelveenlijn. Dit betekent dat er 
vanaf dan een omleiding voor (brom-)fietsers geldt.

 Lees meer

Langs de Lijn: Carl Riechelman
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 procesmanager bouw 
en infra Carl Riechelman: “Vernieuwing straks 
geslaagd als iedereen er begrip voor heeft.”

 Lees meer
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In 3D zelf over de nieuwe 
trambaan rijden?  
Kom dan a.s. woensdagmiddag 20 juni tussen 
12.00 en 17.00 uur naar Amstelveen InZicht om 
een ritje te maken in het 3D model van 
hoofdaannemer VITAL en ervaar alvast hoe de 
nieuwe Amstelveenlijn en de ongelijkvloerse 
kruispunten eruit komen te zien! Het is die 
middag extra feestelijk, want Amstelveen InZicht 
bestaat dan één jaar. Kijk voor meer informatie 
over het programma van deze middag op
www.amstelveeninzicht.nl. Amstelveen

InZicht bestaat
één jaar!
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Het project in beeld
In deze rubriek laten we iedere keer een impressie zien van onze werkzaamheden, behalve nu. Dit keer even geen 
werkzaamheden, maar een impressie van de Dag van de Bouw op zaterdag 2 juni.

Even een rondje maken langs de projecthotspots viel in goede aarde.

3D street art: nog steeds te bewonderen op het Stadsplein. 



Het waar-staat-mijn-huis-zoekspel is een favoriete bezigheid bij de grote vloerplattegrond. 

De dames van InZicht: zien we u volgend jaar weer? De ijsjes waren populair bij jong en oud. 



Wat u vraagt!
Via de website, per e-mail, telefoon en twitter, er komen regel matig 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!

Nuon Warmte is klaar. Wat gebeurt er met 
de terreinen waar ze gewerkt hebben?
De werkzaamheden van Nuon Warmte zijn eind mei 
in hun geheel afgerond. Inmiddels vinden her en 
der langs het verleggingsgebied de komende weken 
opruim- en herstelwerkzaamheden plaats. Zo 
worden onder meer de grasvelden waar gewerkt is 
schoongemaakt en opnieuw ingezaaid. Ook worden 
de parkeerplaatsen bij de Eleanor Rooseveltlaan 
hersteld en daar waar het kan zal de gemeente 
Amstelveen weer heesters en groen aanplanten.

Hoe staat het met het compenseren van de 
waterberging bij Kronenburg en Zonnestein?
Eerder hebben we aangegeven dat het grasveld 
gelegen tussen de Eleanor Rooseveltlaan 87 – 113 
en de Rembrandtweg en het grasveld tussen de 
Beneluxbaan en de Biesbosch 79a – 217 aangewezen 
zijn als locaties voor het compenseren van te 
dempen water. Het proces om te komen tot een 
ontwerp van de waterberging duurt helaas veel 
langer dan verwacht. Zodra er een ontwerp is, 
leggen we dit aan omwonenden voor tijdens een 
informatiebijeenkomst. Zij ontvangen hiervoor 
tijdig een uitnodiging. Het realiseren van de 
watercompensatie staat nog steeds gepland in het 
vierde kwartaal van dit jaar. 

Uitgave Projectteam Amstelveenlijn, juni 2018. Wijzigingen in planning & ontwerp en onvoorziene omstandigheden voorbehouden. 
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Bezoek ons in:

Leest u de nieuwsbrief van 
Rijkswaterstaat over de verbreding 
van de A9 al?
Abonneren op deze nieuwsbrief kan via de 
website van SAA (Schiphol – Amsterdam – 
Almere), onderaan de homepage. Kies bij 
Afzender voor Rijkswaterstaat > Thema: 
Bouwen, wonen en leefomgeving > Verfijn, en 
selecteer de nieuwsbrieven waarvoor u zich 
wilt aanmelden: Nieuwsbrief Rijkswaterstaat 
SAA: A9 Badhoevedorp – Holendrecht.

Actuele planning op hoofdlijnen
•  Heel 2018: Voorbereidende werkzaamheden 

bij Kronenburg, Zonnestein, Sportlaan en 
J.C. van Hattumweg

•  3 september 2018: start werkzaamheden 
voor realisatie opstelterrein 

•  3 maart 2019: Sneltram 51 stopt definitief 
met rijden, start tijdelijk OV 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: 
Weekendbuitendienststellingen tram 5

•  14 juli t/m 26 augustus 2019: 
Zomerbuitendienststelling tram 5 

•  2e t/m 4e kwartaal 2020: Extra tijd voor uitloop 
bouwwerkzaamheden en testfase  

•  Eind 2020: Ingebruikname vernieuwde 
Amstelveenlijn
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