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

Werkzaamheden tijdelijke  
bushaltes Buitenveldertselaan 

 
 

 

Datum 7 februari 2019 Ons kenmerk CAVL/OVG/05454 

Behandeld door Els De Cannière Betreft Werkzaamheden tijdelijke bushaltes 

VU/De Boelelaan, A.J. Ernststraat en 

Van Boshuizenstraat aan de 

Buitenveldertselaan ten behoeve van 

vervangend busvervoer Amstelveenlijn 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Zoals u waarschijnlijk weet, zal vanaf 3 maart a.s. sneltram 51 niet meer van station Amsterdam Zuid naar 

Amstelveen rijden en vervallen de sneltramhaltes. Bovendien zal lijn 5 gedurende een aantal weekenden 

in maart, april en juni en in de zomerperiode niet rijden. Ter vervanging zullen vervangende bussen 

worden ingezet. Buslijn 55 zal sneltram 51 vervangen en zal in Buitenveldert alleen stoppen bij de 

tijdelijke bushalte VU / De Boelelaan. Buslijn 45 zal tram 5 vervangen en zal in Buitenveldert bij alle haltes 

van lijn 5 stoppen. Voor deze buslijnen leggen we tijdelijke bushaltes aan bij de sneltramhaltes VU / De 

Boelelaan, A.J. Ernststraat en Van Boshuizenstraat. 

 

Deze tijdelijke bushaltes  bouwen we aan de Buitenveldertselaan, telkens direct ten zuiden van de 

kruising met de genoemde zijstraten. In sommige gevallen bestaat er al een halte. Deze worden dan 

geschikt gemaakt voor gebruik door de lange (gelede) bussen die voor het vervangend vervoer zorgen. 

Deze haltes moeten voldoende breed zijn en op de juiste hoogte liggen om een gelijkvloerse instap 

mogelijk te maken. 

 

De werkzaamheden aan de haltes starten op maandag 11 februari om 07:00 uur en zijn zaterdag 2 

maart afgerond, rekening houdend met de ochtend- en avondspits. Eventueel kan er ook worden 

gewerkt in de avonduren, na de spitstijden. Mogelijk zal één rijbaan van de Buitenveldertselaan tijdelijk 

worden afgesloten om een veilige aanleg mogelijk te maken. Voetgangers en fietsers ondervinden geen 

hinder en kunnen gewoon langs het werkterrein lopen of fietsen. Wij vragen uw begrip voor de hinder 

tijdens deze werkzaamheden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? 

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 woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur 

aanwezig in het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2
e
 verdieping in de bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 


