
Uitslag verkiezing 
naam van de tramlijn: 
Amsteltram
De Uithoornlijn vormt straks samen met de 
Amstelveenlijn (de huidige lijn 51) de eerste regionale 
tramlijn in onze regio. De Amstelveenlijn wordt eerst 
omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding 
tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk.
Het project Uithoornlijn sluit daarop aan door de 
trambaan door te trekken naar het centrum van 
Uithoorn. Deze tramlijn, die straks het centrum van 
Uithoorn in 30 minuten verbindt met Amsterdam Zuid, 
verdient een mooie naam. Daarom is in maart een 
verkiezing uitgeschreven voor de naam van de 
nieuwe tramlijn. 

Ruim 2500 mensen hebben gestemd op de vijf 
mogelijke namen. Amsteltram is hierbij als winnaar uit 
de bus gekomen. Amsteltram is straks de naam van 

de tramverbinding voor het gehele traject. Tot die tijd 
gebruiken we tijdens de verschillende (ver-)bouwfases 
de bestaande projectnamen Ombouw Amstelveenlijn 
en Realisatie Uithoornlijn.

Onder de deelnemers aan de verkiezing zijn vijf 
cadeaubonnen én een uitnodiging voor de feestelijke 
start van de tramlijn verloot. De gelukkige winnaars 
waren op 25 april aanwezig bij de bekendmaking van
de nieuwe naam.
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De Uithoornlijn en de Amstelveenlijn vormen straks samen één tramlijn.
Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.
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Eén lijn, één gezamenlijke
uitstraling 
De nieuwe naam Amsteltram is de naam van de tramlijn
die straks vanaf Amsterdam-Zuid helemaal tot Uithoorn 
rijdt. Om die eenheid te onderstrepen, willen we de 
huisstijl, oftewel de uitstraling van de verschillende 
projecten op elkaar aan laten sluiten. Dat betekent 
dat de huisstijl van het project Realisatie Uithoornlijn 
en de huisstijl van de Amsteltram aansluiten bij 
de al bestaande huisstijl van het project Ombouw 
Amstelveenlijn. Zo vormen de projecten die samen de 
Amsteltram vormen in alle opzichten één geheel.

Beantwoording vragen
themabijeenkomst 
november 2017
In onze nieuwsbrief van december 2017 hebben wij een 
terugkoppeling gegeven van de themabijeenkomst over 
groene inpassing van de Uithoornlijn en de bouwfase. 
Bij deze bijeenkomst zijn veel vragen gesteld. Het 
project is nu zo ver gevorderd dat we op de meeste 
vragen een antwoord hebben kunnen formuleren. 
Deze antwoorden zijn opgenomen in een verslag dat is 
toegestuurd aan de aanwezigen op deze bijeenkomst. 
Voor andere geïnteresseerden is het verslag te vinden 
via de website www.vervoerregio.nl/uithoornlijn.

Stand van zaken 
bestemmings plannen
Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Uithoorn 
het bestemmingsplan voor de aanleg van de Uithoornlijn 
vastgesteld. In de periode van 22 maart tot en met
2 mei 2018 heeft het bestemmings plan ter inzage 
gelegen voor beroep. In deze periode was het onder 
voorwaarden mogelijk beroep in te stellen tegen het 
besluit van de gemeenteraad bij de Raad van State.
De beroepstermijn is inmiddels verstreken. De komende 
tijd behandelt de Raad van State de ingediende 
beroepschriften, waarbij de gemeente zal reageren op 
de beroepschriften.
In Amstelveen is ook een wijziging van het bestemmings-
plan nodig. Deze procedure loopt op dit moment. 
Vaststelling van het bestemmingsplan door de 
gemeenteraad van Amstelveen staat gepland voor 
begin 2019.

Nieuwe privacywet AVG
(Algemene Verordening
Gegevensbescherming)
Op 25 mei is de nieuwe Europese privacywet van 
kracht geworden. Deze privacywet schrijft onder 
andere voor dat organisaties duidelijk maken waar 
persoonsgegevens voor gebruikt worden. Uw 
e-mailadres gebruiken wij alleen voor het versturen van 
de nieuwsbrief over het project Realisatie Uithoornlijn 
waarvoor u zich in het verleden heeft ingeschreven. 
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan 
een mailtje naar uithoornlijn@vervoerregio.nl met als 
onderwerp ‘uitschrijven nieuwsbrief’.

Planning
•  Medio 2018 – eind 2018 / begin 2019: 

aanbestedingsprocedure project ‘Realisatie 
Uithoornlijn’

•  Medio 2019: start uitvoering project 
‘Realisatie Uithoornlijn’

•  Eind 2022 / begin 2023: indienststelling 
Amsteltram
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Van Uithoorn naar station Amsterdam Zuid
binnen dertig minuten.
Het wordt steeds drukker in onze regio. Het
aantal gebruikers van het openbaar vervoer 
neemt verder toe en tegelijkertijd ook het aantal 
weggebruikers. De reistijd per bus is daardoor 
steeds minder voorspelbaar, verkeer staat regelmatig 
vast. Met de verbouwing van station Amsterdam 
Zuid en de realisatie van de Noord/Zuidlijn verandert 
de openbaar vervoersituatie in de regio: station 
Amsterdam Zuid wordt hét overstap- en opstappunt. 
De uitdaging in de regio is om de grotere behoefte 
aan openbaar vervoer in te vullen met minder budget.

Voor een betere aansluiting op het regionale openbare 
vervoersnet is gekozen voor de verlenging van de 
Amstelveenlijn die komende jaren omgebouwd wordt 
naar een volwaardige tramlijn naar Uithoorn. Er komen 
drie nieuwe haltes (Aan de Zoom, Uithoorn Station en 
Uithoorn Centrum) waardoor vanuit Uithoorn met de 
tram snel, comfortabel en betrouwbaar van en naar 
Amsterdam Zuid gereisd kan worden.

De Uithoornlijn zal de huidige directe busverbindingen 
uit Uithoorn naar Amstelveen en Amsterdam 
vervangen. Uitzondering hierop is de busverbinding 
tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum. Deze 
zal blijven bestaan, net als de buslijnen in andere 
richtingen. Ook blijven binnen Uithoorn bussen rijden 
om de tram te kunnen bereiken.

Voor het tracé van de tramlijn is de voorkeursvariant 
vastgesteld. Bovendien heeft de regioraad van de 
vervoerregio inmiddels het uitvoeringsbesluit genomen. 
In 2018 wordt een aannemer gezocht worden voor de 
realisatie van de plannen. 

Nu het bestemmingsplan in Uithoorn is vastgesteld 
en als alles volgens planning verloopt, kan vanaf 
eind 2022 / begin 2023 gebruik worden gemaakt van
de nieuwe verbinding.

Amsterdam Zuid

Amstelveen

Uithoorn

Vragen?
Voor vragen over het project Realistie Uithoornlijn en aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u contact opnemen

met het projectsecretariaat: per mail uithoornlijn@vervoerregio.nl of telefonisch op +31 (0)6 - 23 99 71 45.
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