
Tweede overkapping voor verbrede A9 

www. ams t e lv e en . n l

Voor omwonenden en geïnteresseerden organiseren we donderdag 
9 april een bijeenkomst in het Congrescentrum (Sandbergplein 24). 
U kunt tijdens deze bijeenkomst op elk gewenst moment tussen 16.00 
en 20.30 uur bij ons binnenlopen. 

In april start de volgende ontwerpronde. Dan vinden ook allerlei milieu-
onderzoeken plaats. Een belangrijk aspect is de bepaling van de beno-
digde geluidsmaatregelen. Rijkswaterstaat zal gedurende de planuitwer-
king overleg voeren met belanghebbenden. Naar verwachting wordt het 
wijzigings-Ontwerp Tracébesluit begin 2016 genomen en ter visie gelegd. 
Dan kan een ieder officieel zienswijzen indienen. 

Voor meer informatie over de A9 kunt u ook terecht op onze website www.
amstelveen.nl/A9 of www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. 
Vragen of opmerkingen kunt u ons mailen via postbusA9@amstelveen.nl.

Naast de overkapping bij het Oude Dorp komt er in Amstelveen een tweede 
overkapping ter hoogte van het Stadshart zodra de A9 verbreed wordt. De 
ruimtelijke samenhang tussen Amstelveen Zuid en Amstelveen Noord verbetert 
hierdoor. Dit is één van de resultaten uit de eerste ontwerpronde waar 
Rijkswaterstaat afgelopen maanden samen met de gemeente aan gewerkt heeft. 

Tijdens deze ontwerpronde is gebleken dat de ver-
breding beter ingepast kan worden dan we in eerste 
instantie dachten. Zo hebben we de wens van be-
woners van de Van Hallweg om de toerit bij de Van 

Hallweg op te schuiven in zuidelijke richting kun-
nen inwilligen. Na de verbreding behouden zij een 
groenstrook van minimaal 5 meter breed. Daarnaast 
zijn we er in geslaagd om voor bewoners en onder-

nemers extra kwaliteit toe te voe-
gen zonder dat het de gemeente 
meer geld kost. Ik ben dan ook erg 
tevreden met de uitwerking die er 
ligt. Het streven is om het plan in de 
volgende ontwerpronde nog verder 
te optimaliseren. 

De commissie Ruimte Wonen Natuur (RWN) be-
handelt de resultaten uit de eerste ontwerpronde 
op dinsdag 14 april. Daarna kan de tweede ontwer-
pronde van start gaan. Het streven is om het plan 
dan nog verder te optimaliseren. Om u zo goed 
mogelijk bij het proces te betrekken organiseren 
Rijkswaterstaat en de gemeente in juni inloopbij-
eenkomsten. U leest hierover te zijner tijd meer in-
formatie op onze gemeentepagina in de krant. 

Herbert Raat 
Wethouder financiën

2e overkapping 
Stadshart en fietsbrug
Niet alleen bij het Oude Dorp maar ook bij het Stadshart komt een over-
kapping. Waar de weg tussen Meander 1 en 2 eerst voor de helft afge-
schermd zou zijn middels horizontale schermen komt nu een volledige 
overkapping van ca. 210 meter. Hiermee komt er een betere verbinding 
tussen Amstelveen Zuid en het Stadshart. Ten oosten en westen van de 
overkapping komen verticale schermen. Er komt een brugverbinding 
voor langzaamverkeer over het kruispunt van de Keizer Karelweg met de 
A9. Dit is niet alleen veiliger voor fietsers en voetgangers, het leidt ook 
tot een compacter kruispunt wat de verkeersafwikkeling ten goede komt. 
Zo blijven niet alleen het Stadshart maar ook de wijken Elsrijk en Keizer 
Karelpark goed bereikbaar.

visualisatie (impressie) van de 
overkapping en de brug bij het 
stadshart

visualisatie (impressie) 
van de verbrede brug 
bij het bovenlandpad

Bovenlandpad
Tussen het oude KPMG gebouw en het Buitenplein komt een nieuwe verbinding 
voor langzaamverkeer over de snelweg. In eerste instantie zou dit ‘Bovenlandpad’ 
10 meter breed worden. Om de ruimtelijke samenhang tussen het Stadshart en 
Amstelveen Zuid te versterken is nu gekozen voor een verbinding van maximaal 
17 meter breed.

Inloopavond 
en verdere procedure


