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

Weekendwerkzaamheden in april en juni  
 

 

Datum 2 april 2019 Ons kenmerk CAVL/OVG/05865 

Behandeld door Els De Cannière Betreft Weekendwerkzaamheden in april en juni 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

De Amstelveenlijn is in maart gestart met grootschalige werkzaamheden langs het gehele traject van 

sneltram 51. In Buitenveldert is het spoor tussen De Boelelaan en Cannenburg vernieuwd, en krijgt de 

nieuwe halte A.J. Ernststraat steeds meer vorm. VITAL gaat in het weekend van 13-14 april en het 

paasweekend 20-22 april non stop doorwerken bij Kronenburg, Zonnestein en het Stadshart. In Buitenveldert 

gaat VITAL tijdens deze weekenden overdag aan de slag. Ook rijdt tram 5 tijdens deze weekenden niet en 

wordt pendelbus 45 ingezet. In deze brief leest u wanneer dit werk plaatsvindt, wat het inhoudt en wat u 

ervan merkt.  

 

Zondag 14 april: spoorwerkzaamheden bij nieuwe halte A.J. Ernststraat  

VITAL gaat op zondag 14 april overdag aan de slag bij de nieuwe halte A.J. Ernststraat met het uitvoeren 

van spoorwerkzaamheden, die als doel hebben om in de toekomst het krimpen en uitzetten van het spoor 

bij koude/warmte te voorkomen. Hier zijn onder andere slijpwerkzaamheden voor nodig. VITAL start op 

zondag 14 april om 9.00 uur en werkt door tot 20.00 uur. 

 

Zaterdag 20 – zondag 21 april: afbouw nieuwe halte A.J. Ernststraat 

In het paasweekend van 20-22 april bouwt VITAL de nieuwe halte A.J. Ernststraat verder af. Dit omvat 

onder andere het aanbrengen van bestrating, meubilair en technische installaties. Eventueel worden er ook 

nog spoorwerkzaamheden uitgevoerd. Dit werk gebeurt in het weekend tijdens normale werktijden, van 

7.00 uur tot 19.00 uur.  

 

Gevolgen en hinder van deze werkzaamheden  

• Op zaterdag 13, zondag 14, zaterdag 20, zondag 21 en maandag 22 april rijdt tram 5 niet tussen 

station Zuid en Amstelveen Stadshart. Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen Station Zuid 

en Amstelveen Busstation. Tram 5 rijdt wél tussen Station Zuid en Westergasfabriek. Uw reis kunt u 

plannen via 9292.nl. Op maandagochtend 15 april en dinsdagochtend 23 april om 5.35 uur moet tram 

5 weer conform dienstregeling gaan rijden. Kijk voor alle informatie over de trams en de bussen op 

www.gvb.nl/amstelveenlijn.  



 

• In het weekend van 20-22 april wordt de linkerrijstrook ten noorden van de kruising A.J. Ernststraat 

op de Buitenveldertselaan afgesloten over een lengte van ongeveer 150 meter. Dit zal verkeershinder 

met zich meebrengen, tevens voor de bussen 45 en 55. Voor wegverkeer op de Buitenveldertselaan 

richting het zuiden is het niet mogelijk linksaf te slaan richting de A.J. Ernstraat. Er is een omleiding via 

de van Nijenrodeweg en de van Leijenberghlaan.  

 

15-16 juni: tram 5 rijdt nog een weekend niet  

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni rijdt er geen tram 5 tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart. 

Pendelbus 45 verzorgt dan de verbinding tussen Station Zuid en Busstation Amstelveen. Er vinden dan elders 

langs de lijn werkzaamheden plaats. Er zou in Buitenveldert alleen wat afrondende werkzaamheden en/of 

onderhoud kunnen plaatsvinden.  

 

Hinder is helaas onvermijdelijk 

Naast de gevolgen en hinder, die we zojuist hebben beschreven, zorgt het werk ook op andere manieren 

helaas (en onvermijdelijk) voor overlast.  

 

Heeft u nog vragen? 

Op onze website kunt u meer informatie vinden over deze 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 woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur aanwezig in het 

bezoekerscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2
e
 verdieping in de bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

 

Deze brief is huis-aan-huis verspreid bij Buitenveldertselaan 9 – 87 en staat ook op onze website.  

 

 

 

 


