
Een zomer lang bouwen aan de Amstelveenlijn
Zes weken lang, zeven dagen per week, zestien uur per dag aan de slag. Het zijn vast niet de eerste dingen 
waaraan u denkt bij het woord ‘zomervakantie’. Toch is dit precies wat nodig is om de Amstelveenlijn,
de voormalige sneltram 51, te vernieuwen.

Tijdens de zes weken zomervakantie legt hoofd
aannemer VITAL de twee ongelijkvloerse kruispunten 
Kronenburg en Zonnestein zodanig aan, dat na die 
zes weken, tram 5 en 6 door de verdiepte bakken 
kunnen rijden. In diezelfde periode vernieuwen we ook 
meteen de haltes Van Boshuizenstraat t/m Stadshart 
en de spoorinfrastructuur. Het werk hiervoor voeren 
we uit van zondag 14 juli t/m zondag 25 augustus, 
als tram 5 en 6 niet rijden en worden vervangen door 
pendelbus 45. Daarnaast werken we ook gewoon door 
in AmstelveenZuid, zoals bij de Sportlaan. 

De werkzaamheden op hoofdlijnen
■  Bouwen van de twee verdiepte bakken van de 

ongelijkvloerse kruispunten Kronenburg en 
Zonnestein. Het spoor breken we open, de bakken 
ontgraven we en er vinden betonwerkzaamheden 
plaats voor het maken van de vloeren. Als dat klaar 
is, bouwen we het spoor terug zodat tram 5 en 6 op 
maandag 26 augustus weer kunnen rijden. 

■  Vernieuwen van de haltes Van Boshuizenstraat t/m 
Stadshart. De oude haltes slopen we om daarna de 
nieuwe Rnet haltes te bouwen die geschikt zijn voor 
de nieuwe laagvloerse trams. 

■  Vernieuwen van de spoorinfrastructuur tussen 
voormalige spoorovergang Cannenburg en halte 
Stadshart. 

■  Aanleggen van de fundering in het kruisingsvlak 
Sportlaan/Beneluxbaan voor het ongelijkvloerse 
kruispunt Sportlaan. 

■  Starten met afbouwwerkzaamheden van het 
opstelterrein. 

Indicatie van de werktijden
■  In de periode 14 juli t/m 25 augustus werkt 

VITAL in AmstelveenNoord en Buitenveldert van 
maandag tot en met zondag van 7.00 tot 23.00 
uur aan één stuk door plus een aantal nachten. In 
deze periode zijn er ook activiteiten op de opslag/
werkterreinen Ouderkerkerlaan, Gondel/Groenelaan 
en opstelterrein. 

■  In AmstelveenZuid wordt er hoofdzakelijk op 
reguliere tijden gewerkt, van maandag t/m zaterdag 
van 7.00 tot 19.00 uur. 

Veel hinder 
Gedurende deze zomerwerkzaamheden merkt u dat we 
bezig zijn met de Amstelveenlijn. Er zal sprake zijn van 
lawaai, stof, trams die vervangen worden door bussen, 
verkeersomleidingen en dergelijke. Waar mogelijk 
proberen we de hinder te beperken, door bijvoorbeeld 
de werkzaamheden met het meeste lawaai zoveel 
mogelijk overdag uit te voeren. Het is echter een naar 
Nederlandse begrippen gigantische operatie. 
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Meer informatie en de actuele stand van zaken van onze werkzaamheden vindt u op www.amstelveenlijn.nl.
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Bent u van plan op pad te gaan
met het openbaar vervoer?

Check dan voor vertrek altijd 
even een OV-reisplanner,

zoals www.9292.nl.

info@amstelveenlijn.nl
020 – 470 4070 (24/7)

Twitter: @Amstelveenlijn
Facebook.com/amstelveenlijn

www.amstelveenlijn.nl


