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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
SEPTEMBER 2020

Paar jaar terug nog polder  
nu opstelterrein
Het bouwgeweld van de ongelijkvloerse kruispunten 
mocht dan vaak de aandacht opeisen, in de afgelopen 
twee jaar voltrok zich een metamorfose in de 
Legmeerpolder. Daar ligt nu een opstelterrein van 
circa 5,5 voetbalvelden groot. Omdat dit echt een 
heel nieuw onderdeel van de Amstelveenlijn is, speelt 
het opstelterrein een belangrijke rol in de test- en 
oefenperiode. Hoog tijd om u mee te nemen in de 
bijzonderheden van dit terrein!

 Lees meer

Amstelveen InZicht gesloten 
tot en met 20 oktober
Belevingscentrum Amstelveen InZicht sluit vanwege de 
aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus terug te dringen tijdelijk haar deuren. Tot en 
met dinsdag 20 oktober is het niet mogelijk om voor vragen 
over de projecten A9, Amstelveenlijn en Stadshart langs te 
komen in het centrum gevestigd aan Stadsplein 103. 

  Lees meer

De Amstelveenlijn vanuit  
de lucht – laatste deel
De afgelopen weken hebben we u het vernieuwde 
traject vanuit de lucht laten zien. Dit keer de laatste 
vlucht over Ouderkerkerlaan tot en met opstelterrein. 
Kijkt u met ons mee?

 Lees meer

Mijn Amstelveenlijn:  
manager Jack Rouwendaal
De vernieuwing van de Amstelveenlijn gaat nu hard 
richting de eindstreep. In de serie ‘Mijn Amstelveenlijn’ 
blikken we terug en vooruit, met onder meer bewoners, 
ondernemers en projectmedewerkers. Hoe verliepen de 
afgelopen jaren? En wat verwachten we van de (nabije) 
toekomst? Deze keer: Jack Rouwendaal. Hij stuurt  
de uitvoering en het team aan dat verantwoordelijk  
is voor de indienststelling van de vernieuwde lijn op  
13 december.

 Lees meer

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/paar-jaar-terug-nog-polder-nu-opstelterrein/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/amstelveen-inzicht-gesloten-tot-en-met-20-oktober/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/de-amstelveenlijn-vanuit-de-lucht-laatste-deel/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/mijn-amstelveenlijn-manager-jack-rouwendaal/
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Aanplant groen  
langs Amstelveenlijn  
komende winter
De gemeentelijke plannen voor het planten van groen 
langs de vernieuwde Amstelveenlijn zijn bijna gereed. 
Als alles volgens planning verloopt start de gemeente 
deze winter met het voorbereidend grondwerk en de 
beplanting bij de kruispunten Kronenburg, Zonnestein 
en Sportlaan.

 Lees meer 

De Amstelveenlijn vanuit  
de lucht – deel 2
In deel 2 van het vernieuwde traject vanuit de  
lucht maken we een vlucht over Kronenburg tot  
en met Oranjebaan. 

 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/aanplant-groen-langs-amstelveenlijn-komende-winter/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/de-amstelveenlijn-vanuit-de-lucht-deel-2/
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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!

Wanneer komt het groen langs de 
Beneluxbaan weer terug?
Als alles volgens planning verloopt start de 
gemeente Amstelveen deze winter met het 
voorbereidend grondwerk en de beplanting bij de 
kruispunten Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan.

Hoe lang duurt de reis van Westwijk naar 
station Amsterdam Zuid en hoe lang straks 
vanaf busstation Uithoorn?
Van Westwijk naar station Amsterdam Zuid en vice 
versa duurt de rit met Lijn 25 circa 21 minuten.  
Vanaf het busstation Uithoorn duurt de reis circa  
27 minuten.

Volg ook ons project in beeld op:

Flickr

Werkzaamheden en planning

Na bijna 2 jaar bouwen zijn de grote bouwwerkzaamheden aan de Amstelveenlijn klaar. In de komende periode  
vinden er nog diverse ‘kleinere’ werkzaamheden zoals het plaatsen van verkeerslichten plaats. Deze vindt u per  
locatie 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, september 2020. Wijzigingen in planning & ontwerp en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.  

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

Nu het eind voor het project Amstelveenlijn in zicht komt, staat een ander groot project  
in de startblokken om te beginnen: de verbreding en verdieping van de A9 tussen  
Badhoevedorp en Holendrecht. Dit project kunt u volgen via:

SchipholAmsterdamAlmere

rws_saa

Online bezoekerscentrum Rijkswaterstaat 
 
(Hier kunt u zich ook abonneren op  
de nieuwsbrief van dit project)

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
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/?project=a9-amstelveen#.X0d4y0UzbOE 
https://twitter.com/rws_saa
https://www.facebook.com/SchipholAmsterdamAlmere
https://www.facebook.com/SchipholAmsterdamAlmere
https://twitter.com/rws_saa
http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/
SchipholAmsterdamAlmere/?project=
a9-amstelveen#.X0d4y0UzbOE

