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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 2020

Mijn Amstelveenlijn:  
tramliefhebber Martijn Roos
In de serie ‘Mijn Amstelveenlijn’ blikken we terug en 
vooruit, met onder meer bewoners, ondernemers 
en projectmedewerkers. Het woord is deze keer aan 
tramliefhebber Martijn Roos.

 Lees meer

Test- en oefenperiode  
start half augustus
Geleidelijk werken we toe naar de ingebruikname  
van de vernieuwde Amstelveenlijn eind dit jaar. 
Daarvoor hebben we een indienststellingsteam 
gevormd, met medewerkers van de Amstelveenlijn, 
GVB, de Vervoerregio Amsterdam en Metro en Tram. 
Deze zomer moet vrijwel al het bouwwerk klaar zijn, 
zodat we half augustus kunnen starten met de test-  
en oefenperiode. Wat houdt deze fase in en wat merkt 
u ervan?

  Lees meer

Een kijkje bij Sportlaan  
en opstelterrein
Er wordt flink doorgewerkt bij de Sportlaan.  
Het opstelterrein is bijna klaar voor de trams, de 
komende maand worden de puntjes op de i gezet.  
Kijkt u met ons mee?

 Lees meer

 
De puntjes op de i  
voor het spoor
De komende weken zet VITAL de puntjes op de i wat  
het spoor betreft tussen de halte De Boelelaan/VU  
en het opstelterrein. Zo is er nog een laatste weekend  
(25 – 26 juli) waarin tram 5 niet rijdt in Amstelveen en  
er non-stop gewerkt wordt. Wat merkt u van dit 
tramvrije weekend?

 Lees meer

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/mijn-amstelveenlijn-tramliefhebber-martijn-roos/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/mijn-amstelveenlijn-tramliefhebber-martijn-roos/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/test-en-oefenperiode-start-half-augustus/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/een-kijkje-bij-sportlaan-en-opstelterrein/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/de-puntjes-op-de-i-voor-het-spoor/
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Diverse werkzaamheden  
in Buitenveldert
Onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn 
is het in gebruik nemen van de nieuwe halte A.J. Ernst-
straat op maandag 20 juli en het slopen van de lage 
haltes De Boelelaan/ VU en A.J. Ernststraat. Om dit te 
realiseren vindt er in de komende weken een aantal 
werkzaamheden in Buitenveldert plaats.

 Lees meer 

Online informatieavond 
Sportlaan terugkijken
Onze eerste online informatieavond op 28 
mei 2020 via onze Facebookpagina is een feit. 

Omgevingsmanagers Harold Topper en Rob Gordijn 
legden kort en bondig uit wat er de komende periode 
te verwachten is aan werkzaamheden en hinder bij  
de Sportlaan. U kunt de video terugkijken. 

 Lees meer 

Einde oefening  
voor webcam Sportlaan
Laten we maar gelijk sorry zeggen. Sorry voor het 
feit dat het sinds half juni einde oefening is voor de 
webcam Sportlaan. 

 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 Sportlaan en 
opstelterrein.

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/diverse-werkzaamheden-in-buitenveldert-also-english-info/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/online-informatieavond-sportlaan-terugkijken/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/eind-in-zicht-voor-webcam-sportlaan/
http://www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt
http://www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt
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Het hekwerk langs het opstelterrein wordt geplaatst.

Het boren van een 43 meter diep gat op het opstelterrein. Hier kan de brandweer straks bij een calamiteit water 
uit onttrekken. 

Hier komen straks de parkeerplaatsen voor onder 
andere de trambestuurders.

Halte Sportlaan is bijna af.

De ovaalrotonde bij Sportlaan krijgt al vorm.
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Wat u vindt!
Via de website, per e-mail, telefoon, facebook en twitter ontvangen wij regelmatig vragen 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!

Komen er bushokjes bij de nachtbushalte  
bij Zonnestein?
Er komen geen bushokjes bij de nachtbushalte. 

Hebben de testen met de nieuwe 15G 
trams ook consequenties voor de reguliere 
dienstregeling van tram 5?
Deze testen hebben geen consequenties voor de 
reguliere dienstregeling van tram 5. De testen vinden 
plaats op het hele traject van Amsterdam Zuid tot 
Amstelveen Westwijk.

Blijft bus 55 rijden op het moment dat tram 
25 rijdt?
Als tram 25 rijdt dan stopt bus 55 met rijden.  
Meer informatie hierover volgt later dit jaar.

Volg ook ons project in beeld op:

Flickr

https://www.flickr.com/photos/146101678@N05
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Werkzaamheden en planning

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

info@amstelveenlijn.nl

020 – 470 4070 (24/7)

Twitter: @Amstelveenlijn

Facebook.com/amstelveenlijn

www.amstelveenlijn.nl

Projectteam Amstelveenlijn, juni 2020. Wijzigingen in planning & ontwerp en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.  

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.Foto’s: Gé Dubbelman. 

Planning onder voorbehoud van wijzigingen.

https://amstelveenlijn.nl/werkzaamheden-en-planning/
https://amstelveenlijn.nl/werkzaamheden-en-planning/
http://www.amsteltram.nl
mailto:info%40amstelveenlijn.nl%0D?subject=
https://twitter.com/Amstelveenlijn
https://www.facebook.com/Amstelveenlijn/?__tn__=kC-R&eid=ARAeuOD3GmoaHGdeMZgjVfjsZoYy9M9oSzoJxsiRImpUqslglCQmajkFRznhnAFUBAxXkivjSXyjXmPf&hc_ref=ARQiK7RnXpq6JQ-xP_zVM_znKgSr9W-Y-eBl_elVHrcFa6JqmPgBaRAm9aI-ZMJpFwU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAurymFmLC1PU5xVEqIs6_IzWq5yHOVxrtZpmxQ5qLn1U3KfCDCH3lgd945yDlJglAsRh2TCfAGOongpWaqdjUxF42x_NS2DaSK8ELZruQi_CqWnuPLUFaZS_78BgpAHqotuC2B5P6zp2vggxTYfl3LoW4Xzr_vUz5OHr2a8_YpFnBmy6n_iFfqmqeqI9fTPWPURw0D0Ibu8NOc3T9-3IkyB6riGnR_A-DKvAFuJq4IER3JU6s8JEeFQJD_YKuXoPaxhOAJEJggnHz4TFyO3uoJr-z6RaREkVbE4SXgt-5it_tq7qNpnB8XAjQWjflVYAzkoNyC-LxLpBlZ3g90d2PSWj7JVKoPa7E6lXOkskKoCF1Z7JEGk5N547OlQw
http://www.amstelveenlijn.nl

