
Beste bewoners, ondernemers,

De Stadsregio Amsterdam vernieuwt samen met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen de Amstelveenlijn 

(lijn 51). Deze vernieuwing houdt in dat de huidige lijn 51 tussen Amstelveen Westwijk en station Amsterdam 

CS wordt omgebouwd naar een veilige en betrouwbare tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en

station Amsterdam Zuid. Recentelijk is ook besloten om de haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat samen

te voegen tot één halte op een nieuwe locatie. Als nabije omwonende van deze haltes informeren we u hier 

graag over. 

Eén halte voor De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat 

De gezamenlijke halte De Boelelaan/VU - A.J. Ernststraat

komt in de nieuwe situatie tegen de noordkant van het 

kruispunt A.J. Ernststraat/Buitenveldertselaan aan te liggen. 

De huidige haltes komen hiermee in de toekomst te vervallen. 

Wat eventueel de nieuwe naam wordt van de halte is nog

niet bekend. Op onderstaand kaartje ziet u de nieuwe locatie 

van de halte. 

Wanneer wordt dit aangepast?

We zijn op dit moment nog in overleg met belanghebbenden 

(zoals de VU) over wanneer precies de halte De Boelelaan/

VU - A.J. Ernststraat gerealiseerd moet worden. De 

werkzaamheden voor het ombouwen van de Amstelveenlijn 

staan gepland in 2018 t/m 2020. De halte A.J. Ernststraat 

blijft minimaal tot zomer 2020 in gebruik. Tijdens de 

werkzaamheden zullen beide haltes in ieder geval niet 

tegelijkertijd buiten gebruik zijn (met uitzondering van

algehele buitendienststellingen). Als het zover is, zullen 

we u tijdig informeren over de werkzaamheden. 
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Datum 22 september 2016

Betreft	 Samenvoegen haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat 

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

Nieuws over de Amstelveenlijn!

Nieuwe	locatie



Nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u ons bereiken via www.amstelveenlijn.nl, info@

amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 - 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar). 

Met vriendelijke groet,

Wendy van der Meulen

Communicatieadviseur Amstelveenlijn

Deze brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van de haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat.
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