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Amsterdamseweg afgesloten 
voor aanleg rotonde 
Vanaf 16 juli is de Amsterdamseweg 2 weken afgesloten ter hoogte 
van de Keizer Karelweg. Dit volgt op de werkzaamheden die enkele weken 
geleden gestart zijn. Het is niet mogelijk is om vanuit Amstelveen Zuid 
via de Amsterdamseweg naar Amsterdam te rijden. De omleidingsroute 
gaat via de Beneluxbaan.
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Periode volledige afsluiting 
Van 16 juli t/m 27 juli is de Amsterdamseweg ter 
hoogte van de Keizer Karelweg dicht voor al het 
gemotoriseerd verkeer en fi etsverkeer. Uitgangs-
punt is om 28 juli 2018 de weg weer open te 
stellen. Hier vinden nog enkele kleine 

afrondende werkzaamheden plaats. 
Het verkeer ondervindt hier geen last van.

Veiliger en betere 
doorstroming
De afsluiting is nodig voor de aanleg van 
een rotonde bĳ  de Amsterdamseweg - Keizer 
Karelweg en aanpassingen aan de verkeers-
lichten Amsterdamseweg - Graaf Florislaan. 
De werkzaamheden zĳ n onderdeel van een 
aantal maatregelen om de Amstelveense 
wegen veiliger te maken en de doorstroming 
te verbeteren. 

Rotonde
Het kruispunt verandert in een rotonde. 
Hierdoor kunnen fi etsers en voetgangers met 
voorrang oversteken. 

Verkeersinstallatie
Er komen nieuwe verkeerslichten bĳ  de 
Amsterdamseweg - Graaf Florislaan. Dit is 
noodzakelĳ k omdat de huidige verkeerslichten 
sterk verouderd zĳ n.

Verkeershinder en stremming
Gedurende de volledige afsluiting maakt 
aannemingsbedrĳ f KWS langere werkdagen 
en werkt zo nodig in het weekend door om alle 
werkzaamheden te realiseren. Totale afsluiting: 
kruisingen Amsterdamseweg Keizer Karelweg en 
Amsterdamseweg - Graaf Florislaan: van 16 juli 
t/m 27 juli 2018. Zowel vooraankondiging, 
omleidingsroutes en stremmingen staan 
aangegeven. Op www.amstelveen.nl en door-
linken naar Werk in uitvoering,  staat de laatst 
beschikbare informatie, waaronder de omlei-
dingsroutes. Let op het is niet mogelĳ k om 
vanuit Amstelveen Zuid via de Amsterdamse-
weg naar Amsterdam te rĳ den.

Ook het fi etsverkeer krĳ gt te maken met een 
omleidingsroute. De woningen en bedrĳ ven 
blĳ ven te voet bereikbaar (rekening houdend 
met omleidingsroutes).
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Let op omleiding buslijnen
Gedurende de volledige afsluiting rĳ den de 
bussen van lĳ n 242, 347 (N47), 357 (N57), 
348* en 358* via de Beneluxbaan een 
omleidingsroute. De haltes Graaf Florislaan 
en Kalfjeslaan vervallen. 
Kĳ k voor vervangende haltes en meer 
informatie op www.connexxion.nl

* Nieuwe diensregeling per 22 juli 2018

Winkels
De winkels aan de Amsterdamseweg 
zĳ n open en via een omleiding bereikbaar.

Meer werkzaamheden 
komen er aan!
In het najaar vinden meer 
werkzaam heden plaats in Amstelveen om 
de verkeersveiligheid en doorstroming 
te verbeteren:
•  Dĳ kgravenlaan/Amsterdamseweg 

(Aanpassing kruising)
•  Keizer Karelweg/ Groen van 

Prinsterenlaan (aanleg rotonde)
Hierover binnenkort meer info.
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