OPENBAAR VERVOER NAAR DE ANDRIESKERK
PER 3 MAART 2019
Sneltram/metro 51 rijdt vanaf zondag 3 maart 2019 niet
meer naar Amstelveen en komt niet meer op de halte
A.J. Ernststraat wegens werkzaamheden
Tijdelijk openbaar vervoer tijdens werkzaamheden
Sneltram 51 wordt vanaf 3 maart 2019 tot eind 2020 vanaf Station Zuid vervangen door bus
55 en pendelbus 551.
Tram 5 rijdt gedurende de gehele bouwperiode, met uitzondering van de zomervakantie in
2019 en vijf weekenden verdeeld over 2019 en 2020; in die periodes wordt tram 5 vervangen
door bus 45.

Bus 55 en bus 551
Vanaf 3 maart 2019 stopt sneltram 51 met rijden tussen station Amsterdam Zuid en
Amstelveen Westwijk. Vanaf dan rijdt bus 55 tussen de haltes Sacharovlaan en Station Zuid.
Omdat tram 5 blijft rijden stopt bus 55 niet bij de haltes die gelegen zijn tussen de haltes
Oranjebaan en De Boelelaan/VU. Buslijn 55 wordt aangevuld met pendelbus 551, die rijdt
tussen eindhalte Amstelveen Westwijk en ziekenhuis Amstelland. Onderweg stopt hij ook op
de haltes Westwijkplein en halte Seine.

Overstappen op bus 55, ook met R-netlijnen Uithoorn en Aalsmeer
U kunt met bus 551 op halte Seine overstappen op bus 55. Naast de pendelbus is er ook een
overstapmogelijkheid bijgekomen voor de R-net lijnen uit Uithoorn en Aalsmeer (347 en 348)
op buslijn 55. Deze extra stop komt in de buurt van de halte Zagerij waar de R-net buslijnen
347 en 348 (van/naar Uithoorn) stoppen. Lijn 55 stopt hier om de hoek, op de dr. Willem
Dreesweg. Zo ontstaat een compacte overstap als alternatief voor halte Poortwachter die per
3 maart vervalt.

Tijdelijke halte Biesbosch voor tram 5
Voor tram 5 worden de haltes Kronenburg en Zonnestein tijdelijk samengevoegd tot één
gemeenschappelijke halte Biesbosch vanwege de werkzaamheden bij deze twee kruispunten.
Vanaf 7 januari is halte Kronenburg vervallen (inclusief fiets- en voetgangersoversteek) en is
de tijdelijke halte Biesbosch in gebruik genomen. Bij halte Biesbosch is ook een fiets- en
voetgangersoversteek, en kun u de fiets stallen in de tijdelijke fietsenstalling. Deze halte geldt
niet voor sneltram 51, deze stopt hier niet. De dichtstbij gelegen halte van lijn 51 is halte
Uilenstede (750m). Halte Zonnestein is nog tot 3 maart in gebruik.
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Er blijft een metro 51
Vanaf 3 maart rijdt er nog steeds een metro 51, maar dan van Isolatorweg naar Amsterdam CS
via Amsterdam Zuid en Amstel (tussen Zuid en CS is de route dus gelijk aan die van de
huidige lijn 51).

Bus 45 voor als tram 5 niet rijdt tussen Zuid en Stadhart
Tram 5 blijft gedurende de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn gewoon rijden, behalve in
2019 op de volgende momenten:
-

Zaterdag 9 en zondag 10 maart
Zaterdag 13 en zondag 14 april
Zaterdag 20 t/m maandag 22 april
Zaterdag 15 en zondag 16 juni
Zondag 14 juli t/m zondag 25 augustus

Dan wordt tram 5 vervangen door bus 45 vanaf Station Zuid. In 2020 is er nog één
weekend in juli dat tram 5 niet rijdt.

Alternatief vervoer vanuit Amsterdam
Vanaf Centraal Station: tramlijn 2 of 12 en overstappen op Leidseplein op tram 5 (zelfde
halte). Deze overstap kan ook bij de halte Stedelijk Museum (zelfde halte), het
Museumplein of Roelof Hartplein plaatsvinden (beide alleen lijn 12).
Metrolijnen 51 en 52 vanaf Centraal Station overstappen bij Station Zuid naar tramlijn 5 of
bus 45 of 55 (is een eind lopen)
Vanaf Amstelstation: tramlijn 12 richting Centraal Station en overstappen op lijn 5 op halte
Roelof Hartplein of Museumplein.
Vanaf Weesperplein of Amsterdam West: Op het Leidseplein stoppen ook tram 7 en 19,
maar dan is het een eindje lopen naar tram 5. Met lijn 1 stop je wel op dezelfde halte als tram
5.

Voor nadere informatie: Robert de Klerk, telefoon 06-41674402 of
robertdeklerk2@hotmail.com

