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Aan de bewoners, ondernemers en/of gebruikers van dit pand 

Spoorwerkzaamheden Poortwachter  
– Scherpenhof (inclusief spooroverweg) 

 

Datum 27 februari  2020 Ons kenmerk CAVL/OVG/09606 

Behandeld door Danielle Opdam Betreft Spoorwerkzaamheden Poortwachter-

Scherpenhof (inclusief spooroverweg) 

 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Als onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn (tram 25) wordt in de wijk Middenhoven het 

huidige spoor vervangen door een groene trambaan met gras, het zogenaamde ‘Rheda City Green’ 

systeem. Dit zorgt voor minder geluidshinder en is visueel aantrekkelijker dan een spoorbaan gelegen in 

ballast. Daar waar de trambaan de weg of een fietspad kruist, komt uiteraard geen grasbaan.  

 

Vanaf maandag 16 maart start VITAL met de aanleg van de groene trambaan tussen Poortwachter en 

Scherpenhof en wordt de spooroverweg bij Scherpenhof vernieuwd. Deze werkzaamheden zijn naar 

verwachting begin juni afgerond. In deze brief leest u hier meer over. De actuele stand van zaken kunt u 

op onze website volgen.  

 

Werkzaamheden aan spooroverweg Scherpenhof 

Bij de overweg Scherpenhof worden spoorwerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt zowel aan het spoor als 

aan het beton van de wegfundering gewerkt. Deze overweg wordt afgesloten voor fietsers en 

voetgangers. Voetgangers en fietsers worden omgeleid via een tijdelijke overweg ter hoogte van 

Kinderrijk. Deze tijdelijke overweg legt VITAL op donderdag 12 maart aan. De planning is dat vanaf 

maandag 25 mei de nieuwe spooroverweg bij Scherpenhof weer open is.  

 

Wat gaat u ervan merken?  

 De werktijden zijn maandag tot en met zaterdag van 7.00 – 19.00 uur. In de periode van maandag 16 

maart tot en met zaterdag 18 april zijn er negen avonden waarop tot 23.00 uur gewerkt wordt. Deze 

avonden zijn nu nog niet bekend.  

 Tussen maandag 16 maart en zaterdag 18 april worden verkeersregelaars op diverse plekken ingezet 

om onder andere het bouwverkeer te begeleiden. De verkeersregelaars zijn van maandag tot en met 

vrijdag van 7.00 – 15.30 uur aanwezig.  

 Om bij het werkgebied te komen, worden 14 parkeerplekken bij de Schanshoek vanaf de 

ondergrondse containers/fietsenstalling tot en met zaterdag 18 april tijdelijk afgesloten.   

 De straten zijn altijd bereikbaar evenals de ondergrondse containers.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Oranje lijn is werkgebied 

Paarse lijn is tijdelijke 

overweg voor fietsers en 

voetgangers 

Blauwe pijl is 14 

parkeerplaatsen bij 

Schanshoek afgesloten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding werkgebied Poortwachter - Scherpenhof 

 

Heeft u nog vragen? 

Op onze website vindt u meer informatie over onze werkzaamheden. U kunt ons bereiken via 

www.amstelveenlijn.nl, info@amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 - 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per 

week bereikbaar). Ook zijn wij iedere vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur aanwezig in het bezoekerscentrum 

Amstelveen InZicht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Danielle Opdam 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

De brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van Poortwachter en Scherpenhof en staat ook op onze 

website.  

 


