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Nieuwe dienst regeling van 
22 juli. Wat betekent dat 
voor u als Amstelvener?

Ook na 22 juli blĳ ft de route tussen Amstelveen en het Leidseplein gelĳ k. De bekende plekken 
zoals het Concertgebouw, Van Gogh Museum, het Stedelĳ k Museum, het Rĳ ksmuseum en het 
Leidseplein zĳ n gewoon bereikbaar. Vanaf het Leidseplein rĳ dt de tram via de Marnixstraat 
en Nassaukade naar de Westergasfabriek (een gedeelte van de oude route van tram 10).
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Noord/Zuidlĳ n (metro 52)
In 15 minuten van Noord 
naar Zuid en vice versa
Met metro 52 rĳ dt u in een kwartier van het 
nieuwe Station Noord naar Station Zuid. 
Onderweg komt u nog zes nieuwe metro-
stations tegen: Noorderpark Station aan 
de noordkant van het Ĳ , Centraal Station, 
Rokin, Vĳ zelgracht, De Pĳ p en Europaplein 
aan de zuidkant. En hĳ  rĳ dt vaak: iedere 
zes minuten rĳ dt er een metro, later op de 
avond om de zeven tot acht minuten.

Tram 5 

Amstelveen richting Westergasfabriek

De route tussen Amstelveen en Centraal 
Station blĳ ft gelĳ k tot maart 2019.
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De route tussen Amstelveen en Centraal 
Station blĳ ft gelĳ k tot maart 2019.

Amstelveen richting 
Centraal Station

22 juli gaat de nieuwe dienstregeling in van het openbaar vervoer in de regio 
Amsterdam, dus ook in Amstelveen. Dat heeft te maken met de Noord/Zuidlĳ n 
die rĳ dt van Amsterdam Noord, onder het centrum van Amsterdam, naar Station 
Zuid. Dat betekent nogal wat voor u als u gebruik maakt van het openbaar 
vervoer. In aanvulling op de speciale GVB krant van een aantal weken geleden 
gaan we kort in op het openbaar vervoer in Amstelveen.

* Haltes nieuwe 
route tramlĳ n 5 

Sneller met Noord/Zuidlĳ n naar Centrum Amsterdam 
Als de Noord/Zuidlĳ n rĳ dt, is het voor een groot aantal reizigers sneller om via station Zuid naar het 
centrum van Amsterdam te reizen dan met de huidige buslĳ nen 347 en 357. Dat geldt vooral als je 
bĳ voorbeeld naar de Dam of het Centraal Station reist. 

Meer bussen naar Station Zuid 
Op dit moment rĳ dt er via Amstelveen een spitsbus (lĳ n 242 vanuit Mĳ drecht) naar Station Zuid. 
Die verbinding wordt versterkt met twee extra buslĳ nen: lĳ n 348 vanuit Uithoorn en lĳ n 358 vanuit 
Aalsmeer die via Amstelveen rĳ den. Tegelĳ kertĳ d wordt de frequentie van de bestaande buslĳ nen 
naar Centraal Station - 347 en 357 - verlaagd. Dat kan omdat een deel van de huidige reizigers op 
deze lĳ n 4x per uur gebruik kan maken van de nieuwe buslĳ nen 348 en 358* naar station Zuid en 
de Noord/Zuidlĳ n. Tussen Amstelveen en Station Zuid en tussen Amstelveen en Amsterdam 
Marnixstraat/Elandsgracht rĳ dt dus straks 8x per uur een bus in beide richtingen.

Nachtbussen
Omdat de Noord/Zuidlĳ n vooralsnog niet ’s nachts gaat rĳ den, zullen 
de nachtbussen N47 en N57 van Connexxion wel doorrĳ den naar 
Centraal Station. Deze zullen naar en vanuit de regio elk 2 keer 
per uur rĳ den.

* Tĳ dens zomerdienstregeling 2x per uur

Vanaf 22 juli rijdt lijn 5 niet meer naar het Centraal Station. Dan kunt u gebruik maken 
van de nieuwe Noord/Zuidlijn vanaf Station Zuid. Het is belangrijk dat mensen goed 
geïnformeerd zijn over de veranderingen voordat ze op reis gaan. Naast de informatie-
kanalen van GVB en Connexxion zoomen we daarom nu echt in op Amstelveen.

Wethouder Rob Ellermeijer
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