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Beste bewoners, ondernemers,
In onze brief van 14 mei 2020 met kenmerk CAVL/OVG/10856 hebben wij u geïnformeerd over het
ombouwen van de verkeerssituatie van kruispunt Sportlaan. Inmiddels zijn er twee zaken gewijzigd
waarover we u graag willen informeren.
Opening kruispunt Sportlaan wordt vrijdag 31 juli
In plaats van zaterdag 25 juli gaat het nieuwe kruispunt Sportlaan naar verwachting open op vrijdag 31
juli. Er is helaas sprake geweest van interne miscommunicatie over de totale duur van de werkzaamheden
en daarmee over de openingsdatum van het kruispunt. Dit betekent ook dat de afsluiting van Sportlaanwest t/m 31 juli duurt.
Afsluiting Sportlaan-west tot Dr. Alphons Ariënsstraat (i.p.v. tot Maarten Lutherweg) 3 t/m 31 juli
De tweede wijziging betreft de afsluiting van Sportlaan-west. Deze weg wordt afgesloten tot de Dr.
Alphons Ariënsstraat in plaats van tot de Maarten Lutherweg. Dit betekent dat de kruisingen Maarten
Lutherweg/Sportlaan en Christoph Blumhardtstraat/Sportlaan vier weken dicht zijn. Onze excuses voor
deze extra hinder. De reden voor deze afsluiting is het maken van een goede aansluiting van de nieuwe
verkeerssituatie op de bestaande weg.
De volgende omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven:

Voetgangers kunnen via Dr. Alphons Ariënsstraat naar de voetgangersdoorsteek bij Christoph
Blumhardtstraat. Vanaf hier kunt u oversteken naar de Maarten Lutherweg en dan via de
parkeerplaats naar de voetgangersoversteek op de Beneluxbaan.

Voor fietsers naar Maarten Lutherweg is er een omleidingsroute via Dr. Alphons Ariënsstraat,
William Boothlaan, Lindenlaan, Fransiscus van Assisiëlaan. U kunt met de fiets aan de hand
ook gebruik maken van de omleiding voor voetgangers.

Autoverkeer naar de Maarten Lutherweg kan omrijden via Van der Hooplaan, Lindenlaan en
Fransiscus van Assisiëlaan.

De Amstelveenlijn is onderdeel van de Amsteltram.
De vernieuwing van de Amstelveenlijn wordt
gerealiseerd door de afdeling Metro en Tram van de
gemeente Amsterdam in opdracht van de
Vervoerregio Amsterdam.

Heeft u nog vragen?
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 13.00 tot 17.00 uur
in het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek).
Met vriendelijke groet,

Danielle Opdam
Communicatieadviseur Amstelveenlijn
Deze brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van Sportlaan-west en staat ook op onze website.

