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

Werkzaamheden verlengen calamiteitenbushalte Van 
Boshuizenstraat 
 
 

 

Datum 24 februari 2020 Ons kenmerk CAVL/OVG/09413 

Behandeld door Danielle Opdam Betreft Werkzaamheden verlengen 

calamiteitenbushalte Van 

Boshuizenstraat  

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Om eind dit jaar tram 25 van Station Zuid naar Amstelveen Westwijk te laten rijden, zijn er dit jaar nog twee 

weekenden waarin tram 5 niet rijdt en VITAL non-stop aan het werk is. Dit betreft het weekend van 14 en 15 

maart en 25 en 26 juli 2020. Tram 5 wordt dan vervangen door bus 45.  

Bij tramhalte Van Boshuizenstraat worden deze twee weekenden de huidige bushaltes Van Boshuizenstraat  

gebruikt voor bus 45. Aan de oostzijde (noordelijke rijrichting) is dit een calamiteitenbushalte die normaliter 

nooit gebruikt wordt voor reguliere lijnbussen. Deze halte ligt te dicht op de kruising (met verkeerslichten) 

Buitenveldertselaan. Om die reden verlengt Van Wijk Aannemersbedrijf deze bushalte met 15 meter, zodat 

de bussen een stukje zuidelijker kunnen halteren en gemakkelijker kunnen invoegen. In deze brief leest u wat 

deze werkzaamheden inhouden en wat u ervan merkt.  

 

Werkzaamheden maandag 2 en dinsdag 3 maart tussen 9.30 en 16.00 uur 

De huidige calamiteitenbushalte aan de oostzijde van de Buitenveldertselaan wordt 15 meter in zuidelijke 

richting verlengd. De werkzaamheden vinden plaats op maandag 2 en dinsdag 3 maart tussen 9.30 en 16.00 

uur. Mogelijk wordt op woensdag 4 maart tussen 9.30 en 16.00 uur gewerkt.  
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Gevolgen en hinder van deze werkzaamheden:  

- Voor auto’s wordt de rechterrijstrook ingekort.  

- Het fietspad blijft volledig toegankelijk. Het werkvak wordt afgezet.  

- Voor snorfietsers wordt de invoegstrook van fietspad naar rijbaan ingekort.  

- U kunt mogelijk enige geluidhinder verwachten van de 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).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Danielle Opdam  

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

 

Deze brief is huis-aan-huis verspreid bij Neerkanne 4 t/m 62 en Van Boshuizenstraat 699. 


