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

Werkzaamheden aan rotonde Sportlaan  
 
 

Datum 2 maart 2021 Ons kenmerk CAVL/OVG/13131 

Behandeld door Wendy van der Meulen Betreft Werkzaamheden aan rotonde Sportlaan 

 
 
Beste bewoners, ondernemers,  
 
De nieuwe lijn 25 is sinds 13 december 2020 in gebruik, maar dit betekent niet dat alle werkzaamheden van 
het project helemaal klaar zijn. Met deze brief informeren wij u graag over werkzaamheden in uw omgeving. 
 
Herstelwerkzaamheden aan rotonde Sportlaan 
De huidige betonnen rand van de rotonde Sportlaan is niet toekomstbestendig genoeg. Aannemer VITAL gaat 
deze losse betonelementen vervangen door een rand van gestort beton. Deze werkzaamheden vinden plaats 
van maandag 15 t/m zondag 21 maart.  
 
Wat houden de werkzaamheden in? 
Voordat er gestart wordt met de werkzaamheden sluiten we de gehele rotonde af voor autoverkeer. Daarna 
wordt de huidige rand verwijderd en de ruimte die vrijkomt klaar gemaakt voor betonstort ter plaatse. Dat 
gebeurt op de manier zoals afgebeeld op de twee foto’s. Vervolgens moet het beton 4 dagen uitharden. Op 
dag 7, op de zondag, wordt de rotonde weer opengesteld voor autoverkeer.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Wat merkt u ervan? 
We verwachten geen tot zeer beperkte geluidshinder. Wel is er hinder voor het autoverkeer. 
 Van maandag 15 t/m zondag 21 maart is rotonde Sportlaan dicht voor al het autoverkeer. Dit betekent 

dat: 
o autoverkeer aan de westzijde van de Beneluxbaan wordt omgeleid via Van der Hooplaan; 
o autoverkeer aan de oostzijde van de Beneluxbaan wordt omgeleid via Groenelaan. 

 Doorgaand autoverkeer via de verdiepte bak blijft mogelijk.  
 Voor fietsers en voetgangers blijft de rotonde toegankelijk.   
   
Heeft u nog vragen? 

U kunt ons bereiken via info@amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 - 470 4070 (op werkdagen tijdens 
kantooruren bereikbaar).  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 

Wendy van der Meulen 
Communicatieadviseur Amstelveenlijn 

 


