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Aan de bewoners, ondernemers en/of gebruikers van dit pand 

Update werkzaamheden Sportlaan 

 
 

 

Datum 28 februari 2019 Ons kenmerk CAVL/OVG/05603  

Behandeld door Els De Cannière Betreft Update werkzaamheden Sportlaan 

 

Beste bewoners, ondernemers,  

 

Sinds begin dit jaar is hoofdaannemer VITAL bij de Sportlaan aan het werk voor het ombouwen van de 

Amstelveenlijn (sneltram 51). In december hebben wij u over deze werkzaamheden geïnformeerd. 

Inmiddels is er een aantal zaken gewijzigd waarover wij u graag informeren.  

 

Wijzigingen in planning en wegafsluitingen 

Bij de Sportlaan wordt momenteel de Beneluxbaan verlegd. Soortgelijk werk heeft in de afgelopen tijd 

plaatsgevonden bij Kronenburg en Zonnestein. De ervaring daar leert dat de fasering van de 

werkzaamheden net iets anders ingericht moet worden. Ook duurde het aansluiten van de verlegde 

Beneluxbaan op de zijwegen en het aanpassen van de kruisingsvlakken langer dan voorzien. Dit heeft 

gevolgen voor de huidige werkzaamheden bij de Sportlaan. De nieuwe planning voor het aansluiten van 

de verlegde Beneluxbaan op de Sportlaan en het aanpassen van het kruisingsvlak Beneluxbaan/Sportlaan 

is nu maandag 4 t/m zondag 24 maart (in plaats van tussen 3 en 14 maart).  

 

Voor de geplande wegafsluitingen betekent dit het volgende: 

• De Sportlaan tussen de Maarten Lutherweg en de Alpen Rondweg inclusief de kruising met de 

Beneluxbaan is dicht voor al het verkeer. Doorgaand noord/zuid verkeer Beneluxbaan is wel mogelijk. 

Dit duurt van 4 t/m 24 maart. Er gelden omleidingsroutes via de wijken.  

• De op- en afrit van de Beneluxbaan van/naar de Sportlaan westzijde is vanaf maandag 11 maart wel 

weer open.   

• De fiets- en voetgangersoversteek bij de halte Sportlaan wordt per 4 maart opgeheven. Fietsers 

kunnen omfietsen via het tunneltje bij Marne. Voor voetgangers rijdt er van 4 t/m 24 maart een 

tijdelijke pendelbus. Ook is er van 8 t/m 24 maart een tijdelijke voetgangersoversteek over de 

Beneluxbaan ter hoogte van de Spurgeonlaan 22 – 152 en de fietsdoorsteek bij de Mont Blanc.  

• Na 24 maart is er op de kruising weer een voetgangersoversteek. Voor fietsers blijft de omleiding via 

het tunneltje bij Marne gelden t/m 1
e
 kwartaal 2020.  

 

 

 

 

This information is available in 

English at www.amstelveenlijn.nl 



 

Details pendelbus Sportlaan 

Van 4 t/m 24 maart rijdt er een pendelbus die zorgt voor een verbinding tussen Sportlaan oost en west. 

Deze pendelbus is een achtpersoons busje en rijdt dagelijks van 6.00 uur tot 24.00 uur. Er is geen precieze 

dienstregeling, maar circa iedere 15 minuten rijdt deze bus. Er zijn twee haltes: eentje bij de kruising 

Sportlaan/Maarten Lutherweg en één bij de pinautomaat bij Groenhof. De locatie van de bus is 

herkenbaar met een bord waarop staat ‘Pendelbus richting Maarten Lutherweg’ en ‘Pendelbus richting 

Groenhof’. Kinderwagens en rollators kunnen mee in de bus, rolstoelen en scootmobielen helaas niet.  

 

Details tijdelijke voetgangersoversteek 

Van 8 t/m 24 maart is er een tijdelijke voetgangersoversteek over de Beneluxbaan ter hoogte van de 

Spurgeonlaan 22 – 152 en de tijdelijke fietsdoorsteek bij de Mont Blanc. Aan de westzijde wordt hiervoor 

een tijdelijke brug over het water geplaatst en bij de Beneluxbaan komen verkeerslichten te staan. Na 24 

maart wordt deze voetgangersoversteek weer verwijderd.  

 

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 12.00 tot 17.00 uur 

aanwezig in het belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2
e
 verdieping in de bibliotheek).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Els De Cannière 

Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 

Deze brief is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van halte Sportlaan en staat ook op onze website.  


