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Beste bewoners, ondernemers,
Als onderdeel van de vernieuwing van de Amstelveenlijn (de voormalige sneltram 51) werkt onze
aannemer VITAL op dit moment aan de fundering voor de ongelijkvloerse kruising bij Sportlaan. In onze
brief van 19 maart jl. met kenmerk CAVL/OVG/05745 informeerden wij u over deze
funderingswerkzaamheden. Om de fundering ter hoogte van de wegkruising zonder nacht/weekendwerkzaamheden aan te kunnen brengen is het nodig dat wij van maandag 1 juli tot en met
vrijdag 30 augustus het kruisingsvlak Sportlaan/Beneluxbaan afsluiten. In deze brief leest u hier meer
over. De actuele stand van zaken kunt u op onze website volgen.
Funderingswerkzaamheden tot en met de zomer
VITAL heeft inmiddels alle damwanden de grond ingetrild. Het schroeven van de funderingspalen, het
plaatsen van groutankers en het realiseren van de landhoofden en de wegdekken voor het zuidelijke
viaduct vinden nog tot en met eind augustus plaats. Daarna start VITAL met het noordelijke viaduct en de
verdere ruwbouw van het kruispunt.
Kruisingsvlak Sportlaan/Beneluxbaan dicht van maandag 1 juli t/m vrijdag 30 augustus
Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus is het kruisingsvlak Sportlaan/Beneluxbaan dicht voor
gemotoriseerd verkeer. Oost-west verkeer is hierdoor niet mogelijk. Rechts afslaande bewegingen zijn wel
mogelijk, evenals het doorgaande noord/zuid verkeer op de Beneluxbaan. Het verkeer wordt ter plaatse
omgeleid.
Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen de kruising wel oversteken. Fietsend kan gebruik
worden gemaakt van de tunnel bij Marne. Gedurende deze periode bouwt VITAL het zuidelijke viaduct,
zodat vanaf zaterdag 31 augustus het kruispunt naar het zuiden is verlegd en er ruimte ontstaat voor de
ruwbouw. Het autoverkeer kan vanaf dan weer gebruik maken van het kruisingsvlak. Voor fietsers blijft de
omleiding via Marne gelden tot en met eind 1e kwartaal 2020.
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1 t/m 15 augustus Sportlaan ook dicht
Sportlaan-oost (tot Alpen Rondweg) en Sportlaan-west (tot Maarten Lutherweg) zijn van donderdag 1 t/m
donderdag 15 augustus ook afgesloten. In deze periode gaat VITAL de verkeerslichten afbouwen voor de
volgende verkeerssituatie (het ombouwen naar de zuidelijke kant van het kruispunt). Voetgangers en
fietsers met de fiets aan de hand kunnen in deze twee weken nog steeds gebruik maken van de
oversteek. Autoverkeer voor Sportlaan-oost wordt omgeleid via de Groenelaan. Autoverkeer voor
Sportlaan-west wordt omgeleid via de Van der Hooplaan en de Keizer Karelweg.
Heeft u nog vragen?
Op onze website vindt u meer informatie over onze werkzaamheden. 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 woensdag- en vrijdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur aanwezig in
het bezoekerscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, 2e verdieping in de bibliotheek).
Met vriendelijke groet,

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

