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Start werkzaamheden De Boelelaan Oost 

Geachte mevrouw, heer,  

 

Via deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren aan de 

De Boelelaan Oost en wat u daarvan gaat merken.  

 

De Zuidas is in ontwikkeling. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe gebouwen bij gekomen 

en dat zullen er de komende jaren nog meer worden. Deze ontwikkeling vraagt op diverse 

plaatsen, waaronder de De Boelelaan Oost, om aanpassingen van de onder- en 

bovengrondse infrastructuur. Al deze gebouwen moeten worden aangesloten op gas, water 

en licht. Ook zorgen al deze gebouwen ervoor dat de nu al drukke wegen van en naar de 

Zuidas in de toekomst nog drukker worden. Voor de De Boelelaan Oost heeft de 

Gemeenteraad in december 2015 een plan vastgesteld om de straat op deze ontwikkelingen 

aan te passen. Ook is de weg met alles dat daarbij hoort hard toe aan groot onderhoud. Dat 

doen we nu tegelijkertijd. 

 

Wat gaan we doen? 

De Boelelaan Oost gaat vanaf de Beethovenstraat tot aan de Europaboulevard helemaal op 

de schop. De ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen voor gas, water, licht- en 

data) wordt aangepast en waar nodig vernieuwd. De rijweg krijgt een nieuw profiel, met in 

beide richtingen twee rijstroken.  Door aanpassingen aan de wegen die op de De Boelelaan 

Oost uitkomen wordt ook de doorstroming verbeterd. Fiets- en voetpaden worden 

vernieuwd en de straat krijgt over de gehele lengte twee nieuwe bomenrijen en groene 

bermen. Tevens wordt de watergang aan de noordzijde van de straat vergroot, waardoor 

een aansluitende waterstructuur wordt gemaakt vanaf de VU tot aan de Europaboulevard.   

 

Hoe gaan we het doen?  

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de periode maart 2016 tot december 

2017. De eerste fase (maart t/m mei 2016) omvat het kappen van bomen langs de De 

Boelelaan Oost en twee bomen  ter hoogte van de kruising Beethovenstraat en Gustav 

Mahlerlaan. Deze laatste twee bomen worden gekapt voor de aanleg van de nieuwe inrit 

naar Sportpark Goed Genoeg (AFC). Aansluitend worden het fiets- en voetpad aan de 
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zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het zuiden verplaatst. Zo komt er ruimte vrij om de 

rijweg te verbreden. De tweede fase van juli 2016 tot en met september 2016 bestaat uit 

werkzaamheden aan de noordkant van de straat. Onder ander het aanpassen van diverse 

ondergrondse kabels- en leidingen en het aanleggen van een deel van de nieuwe 

kadeconstructie. Vanaf september 2016 t/m mei 2017 (fase drie) wordt er gewerkt aan de 

noordelijke rijbaan, waarbij eerst de werkzaamheden aan kabels en leidingen worden 

afgerond, waarna aansluitend de nieuwe weg wordt aangelegd. Vanaf mei 2017 tot en met 

december 2017 (fase vier) wordt gewerkt aan de zuidelijke rijbaan. Voor de start van elke 

eerder genoemde fase gaan wij u opnieuw informeren door middel van een brief. 

 

Wat gaat u ervan merken?  

Eind februari / begin maart worden  alle bomen langs de De Boelelaan Oost gekapt. Om 

broedende vogels niet te storen moet dit vóór het broedseizoen gebeuren. 

De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en kunnen geluidshinder veroorzaken. 

Tijdens de werkzaamheden aan het zuidelijk fiets- en voetpad worden alle fietsers en 

voetgangers via de noordzijde van de straat geleid. Zie het kaartje hieronder. 

 

 
 

Uitgangspunt voor de werkzaamheden is dat alle gebouwen langs het werk gedurende de 

uitvoering altijd bereikbaar blijven. Dat neemt niet weg dat tijdens de werkzaamheden de 
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verkeerscapaciteit afneemt (de rijbaan wordt versmald van 2 x 2 rijstroken naar 2 x 1 

rijstroken) en er sprake zal zijn van omleidingsroutes. Houdt u daarom rekening met 

vertragingen en extra reistijd, vooral als u in de spits reist. Maak, indien mogelijk, gebruik 

van een alternatieve vervoerswijze zoals het OV of de fiets. U kunt er ook voor kiezen om 

elders te parkeren en het laatste stuk met OV af te leggen. U kunt al in Amsterdam parkeren 

voor €1 euro per dag. Kijk hiervoor op de website: www.amsterdam.nl/penr.  

 

Informatiebijeenkomst woensdag 24  februari 

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 24 februari. U kunt 

van 19:30 tot 21:00 uur bij ons terecht voor al uw vragen en opmerkingen. De 

informatiebijeenkomst is in de Kindercampus Zuidas op de Antonio Vivaldistraat 15, 1083 

HP Amsterdam. Op  www.zuidas.nl vindt u meer informatie over de bouwwerkzaamheden 

en kunt ook een interview met mij over De Boelelaan Oost lezen. 

 

Vragen? 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met omgevingscoördinator Zuidas 

van de Gemeente Amsterdam, Jeroen van der Linden, telefoon 06 12 345 105 of mailen naar 

omgevingscoordinatie@zuidas.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Anne Bijlmer  

Projectmanager De Boelelaan Oost 

  
 


