
WERK IN 
UITVOERING

Vanaf 1 okober starten de werkzaamheden aan de Keizer Karelweg - 
Groen van Prinsterenlaan om te komen tot een volwaardige rotonde. 
De werkzaamheden vormen onderdeel van een pakket maatregelen om
Amstelveense wegen veiliger te maken en de doorstroming te verbeteren.

Werkzaamheden Keizer Karelweg - 
Groen van Prinstererlaan
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Werkzaamheden Keizer Karelweg - 

Periode werkzaamheden
Maandag 1 oktober start  de eerste fase van het 
aanpassen van het kruispunt Keizer Karelweg en 
Groen van Prinstererlaan. Deze voorrangskrui-
sing verandert in een ‘echte’ rotonde. Daarnaast 
komt er aan de oostkant van de Keizer Karelweg 
(aan de kant van het Cobramuseum) een twee-
richtings-fi etspad en een voetpad. Door deze  
werkzaamheden is vanaf 8 oktober tot en met 
16 november aanstaande de kruising afgesloten 
voor doorgaand verkeer over de Keizer Karelweg. 
 
Omleidingen 
doorgaand verkeer
In de week van 1 oktober wordt eerst een extra 
rĳ strook, een zogenaamde bypass, aangelegd 
tussen de Keizer Karelweg en de Groen van 
Prinstererlaan. Verkeer vanuit Amstelveen Zuid 
richting Amsterdam kan dan van 8 tot en met 
15 oktober via de Groen van Prinstererlaan, 
Rembrandtweg en de Graaf Aelbrechtlaan 
omrĳ den. Vanuit Amstelveen Noord wordt het 
verkeer omgeleid via de Graaf Aelbrechtlaan, 
Rembrandtweg en Groen van Prinstererlaan. In 
deze week zĳ n er ook werkzaamheden aan de 
Laan Walcheren, waardoor een omleiding via 
deze weg niet mogelĳ k is. Na 15 oktober kan 
het verkeer ook kiezen voor de route Groen van 
Prinstererlaan, Rembrandtweg en de Laan 
Walcheren. Verkeer vanaf Amstelveen Noord 
wordt in eerste instantie omgeleid via de Graaf 
Aelbrechtlaan, Rembrandtweg en de Groen van 
Prinstererlaan. Omleidingsroutes worden ter 
plekke met bebording aangegeven.

Omwonenden 
Bewoners van de straten ten westen van de 
Keizer Karelweg kunnen via de Thorbeckelaan 
naar de Keizer Karelweg of via de Savornin 
Lohmanlaan, de Thorbeckelaan of de Sam van 
Houtenlaan naar de Heemraadschapslaan of 
Graaf Aelbrechtlaan. De Rembrandtschool is 
vanuit deze wĳ k voor fi etsers te bereiken via de 
Heemraadschapslaan.

Openbaar vervoer
Van 8 oktober tot en met 16 november krĳ gen 
bussen een omleiding via de Graaf Aelbrecht-
laan, Rembrandtweg en de Groen van Prinster-
erlaan. De halte Kruiskerk blĳ ft in gebruik. Voor 
nadere informatie zie www.connexxion.nl

2e Fase
De werkzaamheden voor deze eerste fase zĳ n 
vrĳ dag 16 november 2018 afgerond. We houden 
rekening met de Sinterklaasperiode en daarmee 
de bereikbaarheid van het Stadshart. De tweede 
fase van de werkzaamheden aan de Keizer Karel-
weg start in het eerste kwartaal van 2019. Dan 
vindt de aanleg plaats van een extra linksafvak 
op de Keizer Karelweg richting de parkeergarage. 
Communicatie hierover vindt apart plaats.

Wie voert het uit?
Ballast Nedam voert de werkzaamheden uit in 
opdracht van de gemeente Amstelveen. Voor 
vragen over de werkzaamheden kunt u elke 
donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur terecht 
bĳ  de opzichter van gemeente Amstelveen. 
Die vindt u in de bouwkeet ter plaatse van de 
te realiseren rotonde. 
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Informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunt 
u elke donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur 
terecht bĳ  de opzichter van gemeente 
Amstelveen. Die vindt u in de bouwkeet ter 
plaatse van de te realiseren rotonde. 

In belevingscentrum InZicht, boven de 
bibliotheek aan het Stadsplein, is een aparte 
informatiehoek ingericht. InZicht is geopend 
op woensdag- en vrĳ dagmiddag van 12.00 tot 
17.00 uur, op donderdag van 12.00 tot 19.00 
uur en op de 1e en 3e zaterdag van de maand 
van 12.00 tot 17.00 uur. 

Informatie over de werkzaamheden vindt u ook 
op www.amstelveen.nl/wegwerkzaamheden

Achtergrond
De toe- en afritten van de A9 van en naar 
Holendrecht nabĳ  de Keizer Karelweg zullen in 
2021 worden afgesloten. Voorafgaand hieraan 
start de gemeente met maatregelen om de 
capaciteit van de omliggende wegen te vergro-
ten. Zo is dit voorjaar de Laan van Langerhuize 
aangepast en in 2019 wordt het viaduct 
Ouderkerkerlaan boven de Beneluxbaan aan-
gepast. Op het kruispunt van de Keizer Karelweg 
met de Groen van Prinstererlaan komt een 
rotonde waar langzaam verkeer voorrang krĳ gt. 
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