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De Oost-West As wordt een

stedelijke straat met een dorps karakter.

De

tramhaltes worden ruimer opgezet. De minimale breedte van een halte

in de heringerichte Oost-West As is 2.40 meter.

wandelboulevard langs de
Weespertrekvaart zodat je kunt genieten van het water
Het verkeerstechnisch ontwerp gaat uit van een

Bomen en trammasten worden in één lijn geplaatst om de

laanstructuur

Er ontstaat een mooie,

groene fietsroute naar het Diemerbos.

De parallelweg langs de Muidertrekvaart wordt een

fietsstraat. Een veilige route

te versterken

richting het Diemerbos. Op de Oranjelaan in het centrum kun je zo’n fietsstraat zien.

Er is gekozen voor een

duurzame boomstructuur. Een laan opgebouwd uit meerdere
boomsoorten.

Bij het Tolhek komt een

veel bomen
opgenomen: 168 Op de rest van de Oost-West As komen nog meer bomen
Bestaande bomen worden zoveel mogelijk worden herplant.

Over het werkspoor komen per dag tussen 07.00 en 23.00 gemiddeld

In het voorlopig ontwerp voor deelgebied Plantage de Sniep zijn

veilige oversteek met verkeerslichten naar de nieuwe
school de Kersenboom
negen trams te

rijden.

wensen en ideeën van bewoners zijn verwerkelijkt in het
ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een mooie laan.
Veel

Vier

bruggen over het water zorgen voor een goede verbinding tussen de beide

delen van Plantage de Sniep.
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de
Met een

kano of een bootje kun je straks onder de bruggetjes door een tochtje maken.

Door de nieuwe traminfrastructuur ben je

sneller in de stad. De afstand tussen de

tramhalte´s wordt geoptimaliseerd.

trekken

Muidertrekvaart door te

onder het spoor.

We verwachten van

start te gaan met de werkzaamheden in 2017 bij Plantage

de Sniep. We werken van Oost naar West.

toegankelijk gemaakt voor minder validen. Hierdoor gaat het inen uitstappen een stuk gemakkelijker dan nu.
Alle haltes worden
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