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Projecten en Advies 

 Datum 25 augustus 2022 
 Kenmerk Z22-055072 
  
Betreft Reconstructie fietspaden en realisering rotondes op Oranjebaan in Amstelveen 
  
  
 Beste bewoner en/of ondernemer, 

 
De gemeente Amstelveen investeert al jaren in de verbetering van het wegen- en 
fietsnetwerk in Amstelveen. Daarom voeren we ook in 2022 en 2023 werkzaamheden uit 
in de omgeving van de Oranjebaan (werkgebied gelegen tussen Beneluxbaan - 
Marathonlaan). 
 
 
Welke werkzaamheden worden bij u in de buurt uitgevoerd? 
In opdracht van de gemeente gaat aannemersbedrijf KWS Infra groot onderhoudswerk 
uitvoeren aan de Oranjebaan en aanliggende, fietspaden en trottoirs. De werkzaamheden   
lopen van begin september 2022 tot en met eind december 2023 en zijn verdeeld in 3 
fasen. Hieronder vindt u een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden.  

 
Fase 1: reconstructie fietspaden Oranjebaan tussen Beneluxbaan-Marathonlaan 
(september-december 2022) 

Ten noorden van de Oranjebaan, tussen de Beneluxbaan en Marathonlaan wordt het 
fietspad en het naastgelegen trottoir vernieuwd. Ook de verharding van bushalte wordt 
opgeknapt. De werkzaamheden vinden plaats in 2 verschillende werkvakken. 
 
Werkvak 1: Camera Obscuralaan - Pandora (zie bijlage 1). 
Dit werkvak heeft betrekking op het fietspad en het naastgelegen trottoir tussen de 
Camera Obscuralaan en Pandora. Hierbij worden ook de fiets- en voetpaden naar de 
parkeerplaats Pandora vernieuwd. Op dit moment zijn 2 fietspaden van de Oranjebaan 
richting Pandora aanwezig. Het oostelijk gelegen fietspad vervalt in de nieuwe situatie en 
wordt omgevormd tot gazon. Het fietspad ten westen van Pandora wordt verbreed en 
deels verplaatst. Hiervoor wordt één boom verwijderd maar hier komen twee nieuwe 
bomen voor terug. De fietspaden worden uitgevoerd met een (nieuwe) rode 
asfaltverharding en de trottoirs met nieuwe betontegels. 
  



 

 
 
 
 
 
 
Werkvak 2: Beneluxbaan - Camera Obscuralaan (zie bijlage 1). 
Dit werkvak heeft betrekking op het fietspad dat gelegen is tussen de Beneluxbaan en de 
Camera Obscuralaan. Ook het fietspad vanaf de Oranjebaan richting Klaasje 
Zevensterstraat wordt vernieuwd. De fietspaden worden uitgevoerd met een (nieuwe) rode 
asfaltverharding en een deel met een betonverharding (gestort beton).  
De trottoirs krijgen nieuwe betontegels. In dit werkvak worden drie bomen gekapt, deze 
worden in een latere fase van het project in de omgeving van de Oranjebaan 
gecompenseerd. 
 
Bushalte Bankrashof buiten gebruik. 
In werkvak 2 wordt de bushalte “Bankrashof” ten noorden van de Oranjebaan gedurende 
de werkzaamheden opgeheven. Het betreft dus alleen de bushalte waar bus 171 via het 
Stadshart Amstelveen naar busstation Aalsmeer rijdt. De bushalte waar bus 171 richting 
Bijlmer Arena rijdt blijft gewoon beschikbaar. 
 
Heeft u een beperking bij het verplaatsen en kunt u de nabij gelegen bushalte 
“Oranjebaan” niet bereiken, dan kunt u via de gemeente Wmo-vervoer aanvragen via het 
aanmeldingsformulier Wmo. Dit is te vinden is op www.amstelveen.nl/wmo.  
 
Na de werkzaamheden in werkvak 2 wordt de bushalte weer in gebruik genomen.  
 

Fase 2: realisering rotonde ter hoogte van Camera Obscuralaan-Traviatastraat 
(gepland in 2023, nadere informatie volgt later) 

Ter hoogte van de Camera Obscuralaan en Traviatastraat wordt een rotonde aangelegd 
met een dubbelzijdig fietspad aan de noordzijde en de zuidzijde. 
 
 
Fase 3: realisering ovatonde bij op- en afritten Beneluxbaan (gepland in 2023, 
nadere informatie volgt later) 
Ter hoogte van de op- en afrit van de Beneluxbaan wordt een zogenaamde ovatonde (een 
ovaalvormige rotonde) aangelegd met een dubbelzijdig fietspad aan alle zijdes.  
 
Tijdens fase 2 en 3 wordt de rijbaan die de rotonde en ovatonde verbindt, in beide 
richtingen voorzien van een nieuwe laag asfalt. 
 
 
Planning van de werkzaamheden 
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de te verwachten planning per fase. 

 Fase 1, werkvak 1: 5 september tot 31 oktober 2022; 
 Fase 1, werkvak 2: 5 september tot 31 december 2022; 
  Fase 2: definitieve planning volgt in 2023; 
 Fase 3: definitieve planning volgt in 2023.  

 
  



 

 
 
 
 
 
 
Bereikbaarheid, omleidingsroutes en veiligheid tijdens uitvoering fase 1 
Wij willen de overlast voor u tot een minimum beperken, maar het komt voor dat we een 
straat gedeeltelijk moeten afsluiten om veilig te kunnen werken. Omleidingen zullen we 
tijdig aangeven met tijdelijke verkeersborden en tijdens de werkzaamheden worden op 
kritieke momenten verkeersregelaars ingezet. Scholen, winkels en bedrijven blijven tijdens 
de werkzaamheden in fase 1 bereikbaar.  
 
 
Nadere informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
Aannemer KWS Infra zal via de BouwApp informatie verstrekken over de voorgang van de 
werkzaamheden. De pagina van de Oranjebaan kan bezocht worden met de volgende link 
https://debouw.app/projects/oranjebaan-amstelveen. Ook is de BouwApp is beschikbaar 
voor iOS en Android en deze is gratis te downloaden in de Apple- en Google app stores. Als 
u in de BouwApp zoekt op Oranjebaan dan kunt u daar alle relevante projectinformatie 
vinden. 
 
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft kunt u contact opnemen met Alvin 
Finisie, bereikbaar via a.finisie@amstelveen.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Alvin Finisie 
Projectmanager  
Projecten en Advies Buitenruimte 
Gemeente Amstelveen 
 
 
 
 
Bijlage 1: zie omme zijde   



 

 
 
 
 
 
 

Bijlage 1: Overzicht werkvakken 1 en 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


