5 t/m 8 juni

Verkeerssituaties
Maaiveld Verdiept Maaiveld

5 t/m 8 juni: Beneluxbaan richting Amsterdam en
Sportlaan-oost dicht
In dit weekend sluiten we de oostzijde van de nieuwe Beneluxbaan
aan op de huidige en starten we met de oostelijke aansluiting
van de rotonde. De Beneluxbaan richting Amsterdam, het
kruisingsvlak en Sportlaan-oost (tot Alpen Rondweg) zijn
dicht. Vanuit Uithoorn richting Amsterdam wordt het verkeer
omgeleid via Gondel en Groenelaan. Lokaal verkeer wordt
ter plaatse omgeleid. Voetgangers en fietsers met de fiets
aan de hand kunnen de kruising wel oversteken. Voor fietsers
blijft de omleiding via Marne gelden. Na dit weekend rijdt het
doorgaande verkeer richting Amsterdam voor het eerst door de
verdiepte bak.

Keizer Karelpark

Groenelaan

T
Sportlaan-west

Sportlaan-oost

8 juni t/m 3 juli
Definitieve
situatie

T

Tijdelijke situatie
Toekomstige tramhalte

Trambaan

Maaiveld Verdiept Maaiveld

Keizer Karelpark

Groenelaan

8 juni t/m 3 juli: Diverse afsluitingen
bij Sportlaan-oost
In deze vier weken werken we aan de oostzijde van de rotonde,
hierdoor zijn de rijstroken van de Beneluxbaan op maaiveld dicht,
evenals Sportlaan-oost (tot Alpen Rondweg) en het kruisingsvlak.
Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Doorgaand verkeer
richting Amsterdam rijdt via de verdiepte bak. Voetgangers en
fietsers met de fiets aan de hand kunnen de kruising wel oversteken.
Voor fietsers blijft de omleiding via Marne gelden.
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3 t/m 6 juli: Beneluxbaan richting Uithoorn en
Sportlaan-west dicht
In dit weekend sluiten we de westzijde van de nieuwe
Beneluxbaan aan op de huidige en starten we met de westelijke
aansluiting van de rotonde. De Beneluxbaan richting Uithoorn,
het kruisingsvlak en Sportlaan-west (tot Dr. Alphons
Ariënsstraat) zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam richting
Uithoorn en lokaal verkeer worden ter plaatse omgeleid.
Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen de
kruising wel oversteken. Voor fietsers blijft de omleiding via
Marne gelden.
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6 t/m 31 juli: Diverse afsluitingen
bij Sportlaan-west
In deze vier weken werken we aan de westzijde van de rotonde,
hierdoor zijn de rijstroken van de Beneluxbaan op maaiveld
dicht, evenals Sportlaan-west (tot Dr. Alphons Ariënsstraat) en
het kruisingsvlak. Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
Doorgaand verkeer richting Uithoorn rijdt voor het eerst via
de verdiepte bak. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de
hand kunnen de kruising wel oversteken. Voor fietsers blijft
de omleiding via Marne gelden. Wel is het fietspad tussen de
Internationale School en de Beneluxbaan dicht. Fietsers worden
omgeleid via de Peter Postbaan.
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Na deze periode herstellen we de fietspaden langs de Beneluxbaan.
Dit is in augustus gereed. De halte Sportlaan gaat eind 2020 open
voor reizigers.

Uitgave: Projectteam Amstelveenlijn van Metro en Tram, gemeente Amsterdam, mei 2020. Wijzigingen in planning & ontwerp en onvoorziene
omstandigheden voorbehouden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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