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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
FEBRUARI 2020

Weekendwerkzaamheden op 14 
en 15 maart (also English info)  
In het weekend van 14 en 15 maart gaan we non-stop aan 
de slag tussen De Boelelaan/VU en Amstelveen Stadshart. 
Geluids- en verkeerhinder is helaas niet te vermijden.  
Ook wordt tram 5 tussen Station Zuid en Amstelveen 
Stadshart vervangen door pendelbus 45 tussen Station 
Zuid en Busstation Amstelveen. Wat houden deze 
werkzaamheden in en wat merkt u ervan?

 Lees meer

Tijdelijke pendelbus tussen 
Zonnestein en Kostverlorenhof
Als op maandag 9 maart halte Kronenburg open gaat, 
vervalt halte Biesbosch evenals de bijbehorende  
fiets- en voetgangersoversteek. Totdat halte Zonnestein 
op maandag 4 mei open gaat komt er voor voetgangers 
bij Zonnestein een tijdelijk pendelbusje. Dit busje rijdt 
een vaste route tussen Zonnestein en winkelcentrum 
Kostverlorenhof met een tussenstop bij Kronenburg op 
de Professor J.H. Bavincklaan. 

 Lees meer

Een nat en winderig weekend
In het weekend van 15 en 16 februari waren we non-stop 
aan het werk nabij het Stadshart en bij Kronenburg. 
Het was nat en winderig, maar de vaklui van VITAL zijn 
inmiddels wel wat gewend en dus werd het werk 
grotendeels volgens planning uitgevoerd. Kijkt u mee 
naar hoe de rotonde bij Kronenburg vormt krijgt en 
waarvoor is die nieuwe spoorboog bij het Stadshart? 

 Lees meer 

Wat gebeurt er allemaal bij  
de Ouderkerkerlaan?
De aannemers BAM en VITAL zijn hard aan het werk 
bij het viaduct Ouderkerkerlaan. VITAL bouwt daar de 
nieuwe halte Ouderkerkerlaan en BAM verbreedt onder 
andere het viaduct. Wat doen ze daar allemaal en wat 
kunt u de komende maanden verwachten?

 Lees meer 

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/weekendwerkzaamheden-op-14-en-15-maart-also-english-info/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/tijdelijke-pendelbus-tussen-zonnestein-en-kostverlorenhof/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/een-nat-en-winderig-weekend/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/wat-gebeurt-er-allemaal-bij-de-ouderkerkerlaan/
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Mijn Amstelveenlijn: buurtbewoner Bram Dekker
De vernieuwing van de Amstelveenlijn gaat stap voor stap richting de eindstreep. In de nieuwe 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? Het woord is deze keer aan Bram Dekker.

 Lees meer 

Werkzaamheden vol vuur, staal en asfalt  
Vuur op het opstelterrein, bergen staal bij de Sportlaan en lagen asfalt bij Kronenburg, kijkt u mee naar onze 
werkzaamheden in beeld?

 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.

Een deel van de rotonde bij Kronenburg is al in gebruik

https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/mijn-amstelveenlijn-buurtbewoner-bram-dekker/
https://amstelveenlijn.nl/nieuws/2020/werkzaamheden-vol-vuur-staal-en-asfalt/
http://www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt
https://www.amstelveenlijn.nl/uwmeningtelt/
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Werkzaamheden bij de Ouderkerkerlaan
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Wanneer begint VITAL met de aanleg  
van het spoor tussen Poortwachter  
en Scherpenhof?
 VITAL start maandag 16 maart met de aanleg van het 
spoor tussen Poortwachter en Scherpenhof.

Waarvoor is de nieuwe spoorboog  
nabij Stadshart?
De nieuwe spoorboog richting het zuiden van 
Amstelveen is voor GVB handig om de dienstregeling 
van tram 5 makkelijker op te kunnen starten vanaf het 
nieuwe opstelterrein. Ook kan bij een calamiteit op 
het noordelijke traject tram 25 tijdelijk rijden tussen 
Westwijk en Stadshart.

Hoeveel sporen komen er op het 
opstelterrein?
Er komen 8 sporen op het opstelterrein. Ten westen 
van het opstelterrein is ruimte gereserveerd voor het 
doortrekken van de twee hoofdsporen richting Uithoorn.

Komt er in de nieuwe trams ook WiFi? 
Er komt geen WiFi in de nieuwe tram 25 (of andere 
trams van GVB). Als vervoerder faciliteren zij dit niet 
omdat uitgegaan wordt van veelal korte ritten.

Wordt de opening van Kronenburg op 9 
maart nog gevierd?
Tipje van de sluier: komt u vooral die dag tussen 7.00 en 
ca. 15.00 uur een kijkje nemen op de nieuwe rotonde.   

Nieuw spoor richting het opstelterrein

Volg ook ons project in beeld op:

Flickr Webcam Sportlaan

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!

https://www.flickr.com/photos/146101678@N05/
https://webcam.nl/bouw/amstelveen/sportlaan/
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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. Planning onder voorbehoud van wijzigingen.

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

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

3 februari 2020: De eerste auto's door de bak van Kronenburg. 

Bezoek ons in:info@amstelveenlijn.nl

020-470 4070 (24/7)

Twitter: @Amstelveenlijn

Facebook.com/amstelveenlijn

www.amstelveenlijn.nl

https://amstelveenlijn.nl/werkzaamheden-en-planning/
https://amstelveenlijn.nl/werkzaamheden-en-planning/
https://amstelveeninzicht.nl/
https://amsteltram.nl/
http://info@amstelveenlijn.nl
https://twitter.com/amstelveenlijn
http://Facebook.com/amstelveenlijn
http://www.amstelveenlijn.nl

