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Beste bewoners, ondernemers,
Onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn is het verwijderen van de huidige haltes De
Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat. Hoofdaannemer VITAL doet dit in twee delen. De hoge perrons (die niet
meer worden gebruikt) worden in het weekend van 14 en 15 maart gesloopt. In deze brief leest u wat deze
werkzaamheden inhouden, en wat u ervan merkt.
Donderdag 12 en vrijdag 13 maart (werkzaamheden overdag)
Gedurende deze twee dagen worden er overdag al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder
het verwijderen van het haltemeubilair.
Zaterdag 14 maart 1.00 uur tot maandag 16 maart 5.00 uur (non-stop werkzaamheden)
In dit weekend sloopt VITAL onder andere de hoge perrons bij haltes De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat.
Het werk start op zaterdag 14 maart om 1.00 uur en gaat vervolgens non-stop door tot maandag 16 maart
5.00 uur.
Hinder is helaas onvermijdelijk
Deze werkzaamheden zorgen helaas (en onvermijdelijk) voor overlast, ook ‘s nachts. Dit zal vooral het geval
zijn tijdens sloopwerkzaamheden, tijdens werken in donkere uren (het bouwterrein moet worden aangelicht)
en tijdens de aan- en afvoer van bouwafval/-materialen (vrachtwagens). Ook voor het verkeer en de OVreiziger is er hinder.
OV
 Op zaterdag 14 en zondag 15 maart rijdt tram 5 tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart niet.
Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen. De bushaltes
liggen nabij de tramhaltes. Op maandagochtend 16 maart om 5.35 uur rijden tram 5 en 6 weer
conform dienstregeling.

De Amstelveenlijn is onderdeel van de Amsteltram.
De vernieuwing van de Amstelveenlijn wordt
gerealiseerd door de afdeling Metro en Tram van de
gemeente Amsterdam in opdracht van de
Vervoerregio Amsterdam.

Geluid
 In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt gelijk gestart met het slopen van de hoge perrons. Dit gaat
door tot in de nacht van zaterdag op zondag. Het slopen en het inladen en afvoeren van het bouwafval
zorgt onvermijdelijk voor geluidshinder.
 Aan- en afvoer van materiaal vindt deels ook plaats via het spoor. In de vier nachten voor en na het
weekend is er ook sprake van aan- en afvoer van materiaal en eventuele herstelwerkzaamheden aan
het spoor.
Verkeer
 Vanaf donderdag 12 maart 9.30 uur tot en met maandag 16 maart 5.00 uur is er sprake van
verschillende rijstrookafsluitingen in beide richtingen op de Buitenveldertselaan. U kunt echter altijd
van noord naar zuid en vice versa rijden. Er worden ter plaatse alternatieve omleidingsroutes
aangegeven.
 Wanneer u vanuit Amstelveen komt is het op vrijdag 13 maart en op zondag 15 maart 20.00 uur tot
maandag 16 maart 5.00 uur niet mogelijk om vanaf de Buitenveldertselaan linksaf te slaan richting de
A.J. Ernststraat. U wordt ter plaatse omgeleid.
 Gedurende het gehele weekend kunt u komende vanuit Amstelveen op de Buitenveldertselaan niet
linksaf slaan naar De Boelelaan. U wordt ter plaats omgeleid.
 Fietsers en voetgangers kunnen ter hoogte van de A.J. Ernststraat en De Boelelaan de
Buitenveldertselaan oversteken.
 Het fietsverkeer richting de A.J. Ernststraat wordt vanaf het kruispunt De Boelelaan naar de A.J.
Ernststraat omgeleid over het tijdelijke tweerichtingsfietspad aan de oostzijde. Er zijn


verkeersregelaars aanwezig om de fietsers bij het kruispunt te begeleiden bij het oversteken.
In dit weekend wordt er van de halte De Boelelaan/VU tot en met het Stadshart in Amstelveen langs
het spoor gewerkt, waardoor er ook op diverse locaties op de Beneluxbaan in beide richtingen een
rijstrook is afgezet.

Stof & vuil
 Er wordt geen specifieke hinder n.a.v. stof/vuil verwacht. Mocht dit toch voorkomen dan zal VITAL
maatregelen nemen om de weg schoon te houden om de weg schoon te houden door de inzet van
veeg- en zuigwagens.
Licht
 Door het uitvoeren van werkzaamheden in de avonduren en ’s nachts is er extra verlichting nodig.
Hiervoor worden maatregelen genomen deze alleen richting de bouwplaats op te stellen. Hierdoor
wordt er geen specifieke hinder n.a.v. licht verwacht.

Wat kunt u later dit jaar nog meer verwachten?
Verder gaat VITAL in het weekend van 25 en 26 juli wederom non-stop aan het werk om de lage perrons bij
De Boelelaan/VU en A.J. Ernststraat te verwijderen. Na dit weekend wordt de nieuwe halte A.J. Ernststraat in
gebruik genomen. We informeren u op een later tijdstip over deze werkzaamheden.
Heeft u 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 belevingscentrum
Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek). Meer informatie over het openbaar
vervoer vindt u op www.gvb.nl/amstelveenlijn en/of raadpleeg kort voor uw vertrek de OV-reisplanner
www.9292.nl.
Met vriendelijke groet,

Danielle Opdam
Communicatieadviseur Amstelveenlijn

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

