werkt aan de
De Boelelaan
Dit voorjaar verandert de bereikbaarheid,
kijk op zuidas.nl
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Weekendwerkzaamheden kruising Europaboulevard –
De Boelelaan
De werkzaamheden op de kruising zijn noodzakelijk om de
nieuwe De Boelelaan goed aan te sluiten op de Europaboulevard.
Gelijktijdig wordt tijdens deze weekenden onderhoud aan de
kruising uitgevoerd. We pakken dit werk mee, zodat de straat
niet twee keer open moet. Dit vinden we onwenselijk voor
de omgeving. Tijdens de weekenden is de kruising beperkt
beschikbaar voor het verkeer.
Alle bedrijven en woningen blijven bereikbaar. Houdt u echter
wel rekening met afsluitingen en omleidingsroutes.
Meer weten? Zie
S109www.amsterdam.nl/boelelaan
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De Boelelaan oost

tussen Beethovenstraat en Europaboulevard
1) Weekendwerkzaamheden met omleidingen
2) Van 3 naar 2 rijstroken
3) Verplaatsing werkterrein van noord- naar zuidzijde

NOVOTEL

Situatie
3 april - 25 mei
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Weekend van 31 maart 23.00 uur t/m 3 april 05.00 uur
Gevolgen:
A10
• Vanuit de richting A4/A10 west is de afrit S109 richting stad
afgesloten.
• Vanuit de binnenstad is de oprit S109 richting A10 oost/
Utrecht/Amersfoort niet bereikbaar.
• Vanuit Amstelveen/ Europaboulevard zuid is de oprit S109
richting A10 oost/Utrecht/Amersfoort wel bereikbaar.
• Geluidshinder
Weekenden: 21 april tot 24 april en 5 mei tot 8 mei
Gevolgen:
De op- en afrit buitenring S109/RAI is tijdens deze twee
AMSTELPARK
weekenden wel geheel bereikbaar. Ter plekke gelden omleidingen.
Minder rijstroken beschikbaar
Vanaf 3 april is het aantal rijstroken op de De Boelelaan vanaf de
Beethovenstraat/Van Leijenberglaan richting de Europaboulevard
verminderd tot 1 rijstrook. Dit betekent dat tot eind 2017 één
rijstrook per richting beschikbaar is voor het autoverkeer.

Verplaatsing werkterrein: 25 mei tot 29 mei
Het werkterrein aan de noordzijde wordt naar de zuidzijde van
de De Boelelaan verplaatst. Vanaf maandag 30 mei tot eind
december rijdt dan al het verkeer aan de noordzijde.
De directe omgeving ontvangt t.z.t. een bericht met kaartje van
de nieuwe situatie.
Eindsituatie
Na voltooiing van de werkzaamheden is de De Boelelaan tussen
de Beethovenstraat en de Europaboulevard vier rijstroken breed,
twee per richting. Daarbij krijgt de laan ook brede nieuwe fietsen voetpaden. Aan weerszijden van de De Boelelaan staan dan
nieuwe rijen bomen, groene bermen en de waterpartijen aan
de noordzijde van de laan zijn samengevoegd tot een nieuwe
gracht. De oplevering is eind 2017.
Meer informatie
Van alle weekendwerkzaamheden en veranderingen in de
bereikbaarheid staan kaartjes op www.amsterdam.nl/boelelaan.
Ze geven een duidelijke weergave van de situatie. Voor vragen
kunt u terecht bij Jeroen van der Linden, omgevingscoördinator
Zuidas, tel: 06 1234 5105 / omgevingscoördinatie@zuidas.nl of
Ingeborg Kappert, omgevingsmanager KWS, tel: 06 1561 8819 /
boelelaan@kws.nl
Inloopspreekuur
Elke donderdag tussen 15:00 en 16:00 uur, witte bouwkeet van
KWS op de hoek van de Beethovenstraat en de De Boelelaan.

Meer informatie op de website www.zuidas.nl

