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Onderwerp Volledige afsluiting Keizer Karelweg – Groen van Prinstererlaan 

 

 
Geachte bewoner, ondernemer,  
 
 
Hierbij wil ik u hierbij graag informeren over het volgende: 
maandag 1 oktober aanstaande starten wij met het aanpassen van het kruispunt Keizer Karelweg en Groen 
van Prinstererlaan. Wij gaan deze voorrangskruising ombouwen tot een ‘echte’ rotonde. Daarnaast komt er 
aan de oostkant van de Keizer Karelweg (aan de kant van het Cobramuseum) een tweerichtings-fietspad en 
een voetpad. In het kader van onze werkzaamheden zijn we genoodzaakt vanaf 8 oktober tot en met 16 
november aanstaande de kruising af te sluiten voor doorgaand verkeer over de Keizer Karelweg.  
 
Omleidingen doorgaand verkeer 
Vanaf Amstelveen Zuid wordt het verkeer richting Amsterdam van 8 tot en met 15 oktober omgeleid via de 
Groen van Prinstererlaan, Rembrandtweg en de Graaf Aelbrechtlaan. In deze week zijn er ook 
werkzaamheden aan de Laan Walcheren, waardoor een omleiding via deze weg niet mogelijk 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 wijk voor fietsers te 
bereiken via de Heemraadschapslaan. 
 
Openbaar vervoer 
Van 8 oktober tot en met 16 november krijgen bussen een omleiding via de Graaf Aelbrechtlaan, 
Rembrandtweg en de Groen van Prinstererlaan. De halte Heemraadschapslaan is dan afgesloten.  De halte 
Kruiskerk blijft in gebruik. Voor nadere informatie zie www.connexxion.nl 
 
De werkzaamheden voor deze eerste fase zijn vrijdag 16 november 2018 afgerond. De tweede fase van de 
werkzaamheden aan de Keizer Karelweg start in het eerste kwartaal van 2019. Er wordt dan op de Keizer 
Karelweg een extra linksafvak richting de parkeergarages aangelegd. U ontvangt hierover apart informatie. 
 
  



 

 

 

 

  
 

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.  
Ook zullen wij in belevingscentrum InZicht, boven de bibliotheek aan het Stadsplein, een aparte 
informatiehoek inrichten. InZicht is geopend op woensdag en vrijdagmiddag 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. 
 
 
Met hartelijke groet, 
Ballast Nedam 
 
 
Mevrouw Ted van Dam 
Omgevingsmanager 
Tel.nr 06 – 55 12 85 06 
 

http://www.amstelveen.nl/

