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26 januari t/m 31 januari: Kruisingsvlak Kronenburg
dicht, verkeer kan omrijden via Zonnestein
In deze week worden onder andere de zijkanten van de
brugdekken afgewerkt door het plaatsen van randelementen en
gaasramen en passen we de infrastructuur aan ter voorbereiding
op de volgende verkeerssituaties.
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1 en 2 februari: Hele Beneluxbaan dicht tussen
Uilenstede en Kronenburg
In dit weekend sluiten we de nieuwe Beneluxbaan aan op de
bestaande, ten noorden van de tankstations. Ook maken we ter
hoogte van de oversteek bij Biesbosch tijdelijke aansluitingen voor de
volgende verkeerssituaties. Gevolgen:
■	Van vrijdagavond 31 jan. 20.00 uur t/m maandagochtend 3 feb.
5.00 uur is de Beneluxbaan in beide richtingen afgesloten tussen
Uilenstede en Kronenburg. Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid,
doorgaand verkeer via Amstelveenseweg – Keizer Karelweg.
■	Ook is er vanaf vrijdag 31 januari 20.00 uur in beide richtingen tussen
Kronenburg en Zonnestein één rijstrook op de Beneluxbaan dicht.
■	De tankstations zijn gedurende dit weekend niet bereikbaar.
■	Bus 55 rijdt vanaf vrijdagavond 20.00 uur ingekort tot Amstelveen
busstation en niet naar station Zuid. Ter ondersteuning van tram 5
wordt tram 6 ingezet.
■	Nachtbus N84 rijdt om via Van Nijenrodeweg – Amstelveenseweg –
Keizer Karelweg – Laan van Walcheren – Rembrandtweg en vice versa.
■	Verkeersregelaars bij de oversteek Biesbosch.
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3 t/m 14 februari: Saskia van Uylenburgweg tussen
Beneluxbaan en Eleanor Rooseveltlaan dicht
In deze twee weken sluiten we de Saskia van Uylenburgweg aan
op de nieuwe rotonde en wordt er aan de brugdekken gewerkt.
Verkeer van of naar bedrijventerrein Kronenburg wordt via
Zonnestein omgeleid. Het doorgaande verkeer rijdt voor het
eerst door de verdiepte bak van Kronenburg. Op straatniveau
(maaiveld) blijft er een rijstrook voor het lokale verkeer.
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15 en 16 februari
Maaiveld Verdiept Maaiveld

15 en 16 februari: Diverse afsluitingen bij
Kronenburg oostzijde
In dit weekend sluiten we de rotonde aan de kant van de Saskia
van Uylenburgweg aan op de nieuwe Beneluxbaan. Ook wordt er
gewerkt aan de brugdekken. Van zaterdag 15 februari 1.00 uur t/m
maandag 17 februari 5.00 uur is bij Kronenburg het kruisingsvlak
dicht, is de Saskia van Uylenburgweg tussen Beneluxbaan en
Eleanor Rooseveltlaan nog dicht en is alleen de rijstrook voor
doorgaand verkeer richting Amsterdam via de bak van Kronenburg
open. Het tankstation is hierdoor niet bereikbaar. Na dit weekend
is deze kant van de rotonde gereed voor autoverkeer.
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17 t/m 21 februari: Diverse afsluitingen bij
Kronenburg westzijde
In deze week sluiten we de rotonde aan de kant van de
Rembrandtweg aan op de nieuwe Beneluxbaan, daarom is de
Rembrandtweg tussen Beneluxbaan en Van Heuven Goedhartlaan
dicht en de rijbaan van de Beneluxbaan op maaiveld. Ook is het
kruisingvlak Kronenburg dicht. Lokaal verkeer wordt omgeleid via
Zonnestein. Al het verkeer op de Beneluxbaan richting het zuiden
gaat door de verdiepte bak van Kronenburg. Het tankstation is
hierdoor niet bereikbaar.

Randwijk

Kronenburg

Rembrandtweg

T

Straat van Messina
Elsrijk

Kostverlorenhof

Verkeerssituatie
22 februari Definitieve
t/m 9 maart
situatie

Tijdelijke situatie

Trambaan

Maaiveld Verdiept Maaiveld

22 februari t/m 9 maart: Rembrandtweg tussen
Beneluxbaan en Van Heuven Goedhartlaan dicht
In deze twee weken leggen we de laatste hand aan de rotonde
Kronenburg voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Zo sluiten
we de Rembrandtweg aan op de rotonde en komt er onder de
Rembrandtweg nog een nieuwe duiker om de sloten met elkaar
te verbinden. Lokaal verkeer wordt omgeleid via Zonnestein.
Op 9 maart gaat kruispunt Kronenburg dan helemaal open voor
al het verkeer en kunnen OV-reizigers gebruikmaken van de
nieuwe halte Kronenburg. Ook de (nacht)bushalte is verplaatst
naar Kronenburg. De tijdelijke halte/oversteek Biesbosch gaat
dicht op deze datum.
Fietsers kunnen gebruikmaken van de oversteek bij Kronenburg
of Onderuit. Voor voetgangers komt er bij Zonnestein een
tijdelijk pendelbusje tussen Zonnestein en winkelcentrum
Kostverlorenhof.
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14 en 15 maart
Maaiveld Verdiept Maaiveld

14 en 15 maart: Geen tram 5 maar bus 45,
kruisingsvlak Zonnestein dicht
Zaterdag 14 en zondag 15 maart wordt tram 5 vervangen door bus
45. In dit weekend verwijderen we onder andere halte Biesbosch
en slopen we bij Kronenburg de tijdelijke Beneluxbaan. Bij
Zonnestein wordt er aan de brugdekken gewerkt en hangen we de
randelementen op. Lokaal verkeer richting Kostverlorenhof wordt
omgeleid via Kronenburg.
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4 en 5 april: Hele Beneluxbaan dicht tussen
Zonnestein en Oranjebaan

Randwijk

In dit weekend sluiten we de nieuwe Beneluxbaan ten zuiden van
Zonnestein aan op de bestaande. Gevolgen:
■	Van vrijdag 3 april 20.00 uur t/m maandag 6 april 5.00 uur is de
Beneluxbaan in beide richtingen afgesloten tussen Zonnestein
en Oranjebaan. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
■	Ook is er vanaf vrijdag 3 april 20.00 uur in beide richtingen tussen
Kronenburg en Zonnestein één rijstrook op de Beneluxbaan dicht.
■	Bus 55 rijdt vanaf vrijdagavond 20.00 uur ingekort tot Amstelveen
busstation en niet naar station Zuid. Ter ondersteuning van tram 5
wordt tram 6 ingezet.
■	Nachtbus N84 rijdt om via Zonnestein – Van Heuven Goedhartlaan
en vice versa.
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6 t/m 17 april: Straat van Messina tussen
Beneluxbaan en Eleanor Rooseveltlaan dicht
In deze twee weken sluiten we de Straat van Messina aan op de
nieuwe rotonde en wordt er aan de brugdekken gewerkt. Verkeer
van of naar Kostverlorenhof wordt ter plaatse omgeleid via
Kronenburg. Het doorgaande verkeer rijdt voor het eerst door
de verdiepte bak van Zonnestein. Op straatniveau blijft er een
rijstrook voor het lokale verkeer.
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18 t/m 20 april
Maaiveld Verdiept Maaiveld

18 t/m 20 april: Diverse afsluitingen bij
Zonnestein oostzijde
In dit weekend sluiten we de rotonde aan de kant van de Straat
van Messina aan op de nieuwe Beneluxbaan. Ook wordt er
gewerkt aan de brugdekken. Van zaterdag 18 april 1.00 uur t/m
maandag 20 april 5.00 uur is bij Zonnestein het kruisingsvlak
dicht, is de Straat van Messina tussen Beneluxbaan en Eleanor
Rooseveltlaan nog dicht en is alleen de rijstrook voor doorgaand
verkeer richting Amsterdam via de verdiepte bakken van
Zonnestein en Kronenburg open. Na dit weekend is deze kant
van de rotonde gereed voor autoverkeer.
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20 t/m 24 april: Diverse afsluitingen
bij Zonnestein westzijde
In deze week sluiten we de rotonde aan de kant van Zonnestein
aan op de nieuwe Beneluxbaan, daarom is Zonnestein tussen
Beneluxbaan en Van Heuven Goedhartlaan dicht en is ook het
kruisingsvlak Zonnestein dicht. Lokaal verkeer wordt omgeleid via
Kronenburg.
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25 april t/m 4 mei: Zonnestein tussen Beneluxbaan
en Van Heuven Goedhartlaan dicht
In deze periode leggen we de laatste hand aan de rotonde Zonnestein
voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. We sluiten Zonnestein
aan op de rotonde en richten de brugdekken definitief in. Hierdoor
is Zonnestein tussen Beneluxbaan en Van Heuven Goedhartlaan
nog dicht evenals één rijstrook van de Beneluxbaan. Lokaal verkeer
wordt omgeleid via Kronenburg. Op 4 mei gaat kruispunt Zonnestein
dan helemaal open voor al het verkeer en kunnen OV-reizigers
gebruikmaken van de nieuwe halte Zonnestein.
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In de periode 4 mei t/m 23 juni worden tot slot de tijdelijke
Beneluxbaan ter hoogte van Zonnestein gesloopt, herstellen we de
fietspaden langs de Beneluxbaan en graven we de sloten.
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Uitgave: Projectteam Amstelveenlijn van Metro en Tram, gemeente Amsterdam, januari 2020. Wijzigingen in planning & ontwerp en onvoorziene
omstandigheden voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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