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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
AUGUSTUS 2020

Opening tram 25 op  
zondag 13 december 2020
Het aftellen kan beginnen: over 104 dagen start  
tram 25 met rijden op zondag 13 december 2020!  
Dat is vandaag bekend gemaakt tijdens een bestuurlijk 
werkbezoek aan de Amstelveenlijn. Een bezoek dat het 
einde van de grootschalige werkzaamheden markeerde 
en de start van de test- en oefenperiode inluidde met 
een testrit tussen Stadshart en het opstelterrein. 

 Lees meer

De Amstelveenlijn  
vanuit de lucht
Na bijna 2 jaar bouwen zijn de grote bouw werkzaam-
heden aan de Amstelveenlijn klaar. In de komende 
periode vinden er nog diverse ‘kleinere’ werk zaamheden 
zoals het plaatsen van verkeerslichten plaats.  
De komende weken laten we u het vernieuwde traject 
vanuit de lucht zien. We starten met Station Zuid tot 
en met Uilenstede. Volgende keer is Kronenburg tot en 
met Stadshart aan de beurt. 

  Lees meer

Test- en oefenperiode  
kan van start
Op maandagochtend 17 augustus heeft VITAL 
de traminfrastructuur weer overgedragen aan de 
projectorganisatie van de Amstelveenlijn.  
Hierdoor kan de test- en oefenperiode formeel 
van start. En dat is een mooie stap op weg naar de 
ingebruikname van tram 25 in december 2020. 

 Lees meer

Hoera!  
Kruispunt Sportlaan is open
Op vrijdag 7 augustus ging de rotonde van het ver-
nieuwde kruispunt Sportlaan open voor het verkeer. 
En wat later gingen ook alle omliggende fietspaden en 
de Maarten Lutherweg open. De Beneluxbaan in de 
verdiepte bak voor het doorgaande verkeer is al sinds  
6 juli voor beide richtingen toegankelijk. Deze grootse 
klus hebben we samengevat in een filmpje van  
2,5 minuut. Kijkt u met ons mee?

 Lees meer

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/opening-tram-25-op-zondag-13-december-2020/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/de-amstelveenlijn-vanuit-de-lucht/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/test-en-oefenperiode-kan-van-start/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/hoera-kruispunt-sportlaan-is-open/
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Werkzaamheden in beeld
De Amstelveense burgemeester Tjapko Poppens  
op bezoek, de laatste grote werkzaamheden bij de 
Sportlaan en wat zien we daar op het opstelterrein?

 Lees meer 

Het project in beeld
In deze rubriek laten we iedere keer een impressie zien van onze werkzaamheden.

De komende maanden rijden er 
testtrams op de Amstelveenlijn.

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/werkzaamheden-in-beeld-3/
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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!

Moet je in de nieuwe trams op de stopknop 
drukken als je eruit wil of stopt de tram 
automatisch op alle haltes zoals de oude  
lijn 51 dat deed?
De tram stopt alleen op een halte als er op de stop-
knop is gedrukt of als er iemand op het perron staat 
die mee wil. Dat is dus anders dan bij de oude 51.  
Bij alle tramlijnen in de stad moet u in principe op de 
stopknop drukken als u eruit wil, maar bij sommige 
lijnen merkt u dat bijna niet omdat er bij elke haltes  
wel instappers zijn.

Waarom worden de sporen steeds geslepen?
Gloednieuwe spoorstaven kunnen gemakkelijk golf-
slijtage ontwikkelen doordat de toplaag een andere  

 
metaalstructuur heeft (afgezien van de roest).  
Door ze te slijpen voordat het spoor in gebruik wordt 
genomen, wordt deze ontwikkeling tegengegaan.  
Het slijpen van het spoor is een middel om het 
railprofiel en het loopvlak op de kop van de spoor-
staaf te onderhouden. De railruwheid wordt door 
slijpen verlaagd, zodat ook het geluid van het rail-
verkeer afneemt. Ook wordt er geslepen om de 
conditie van de spoorstaaf te herstellen.

Volg ook ons project in beeld op:

Flickr

Werkzaamheden en planning

Na bijna 2 jaar bouwen zijn de grote bouwwerkzaamheden aan de Amstelveenlijn klaar.  
De komende periode vinden er nog diverse ‘kleinere’ werkzaamheden plaats zoals het vernieuwen van verkeers-
lichten en het opknappen van diverse tunneltjes. Een overzicht van de werkzaamheden per locatie vindt u op onze 
website bij het onderdeel Werkzaamheden en planning.

info@amstelveenlijn.nl

020 – 470 4070 (24/7)

Twitter: @Amstelveenlijn

Facebook.com/amstelveenlijn

www.amstelveenlijn.nl

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

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Foto’s: Gé Dubbelman en Nina Albada Jelgersma Photography. 

https://www.flickr.com/photos/146101678@N05
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

