Zomerwerkzaamheden Zuidas
Ingrijpende wegwerkzaamheden aan de westzijde

English version available at www.zuidas.nl/en or from the information centre Dienst Zuidas (World Trade Center) at Strawinskylaan 59 in Amsterdam.

In deze nieuwsbrief leest u over weg-

ter plekke aangegeven met gele borden.

werkzaamheden die deze zomer vanaf 21 juni

Door de omleidingen kan de verkeersdrukte

plaatsvinden op de De Boelelaan en de op- en

elders toenemen. Als u dagelijks de A10

afritten van de A10 bij de Amstelveenseweg

gebruikt, raden wij u aan de S109 te nemen.

(S108). De werken zijn ingrijpend en zorgen

Houdt u rekening met vertragingen en extra

voor (ernstige) verkeershinder, omdat wegen

reistijd en maak, indien mogelijk, gebruik van

gedeeltelijk of geheel moeten worden afgezet.

een alternatieve vervoerswijze.

De uitvoering vindt plaats tijdens de zomermaanden, wanneer de verkeersdrukte door de
vakanties lager is. De omleidingsroutes worden

Kom naar de inloop informatieavond!
Zie achterzijde voor meer informatie.

De Boelelaan / Buitenveldertselaan
Vanaf vrijdagavond 21 juni 20.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00 uur
 e Boelelaan is tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan volledig
 D
afgesloten voor het autoverkeer
 openbaar vervoer wordt omgeleid
 nood- en hulpdiensten behouden te allen tijde doorgang langs het werkterrein
 fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden

P2

SEWEG

SKÜTJESPAD

AMSTE

JACHTHAVENWEG

LVEEN

VUmc/
ACTA

SPORTCLUB
BUITENVELDERT

DE BOELELAAN

DE BOELELAAN
m.u.v. bestemmingsverkeer VU

P1

VUmc

AMSTE

LVEEN

SEWEG

SCHOKKERSPAD

VAN DER BOECHO
RSTSTRAAT

PRAMENPAD

P3

ARENT JANSZOON ERNSTSTRAAT

VAN NIJENRODEWEG

WERKTERREIN

OMLEIDINGSROUTE
GEMOTORISEERD VERKEER

START:
21 juni
GEREED:
19 augustus

VAN NIJENRODEWEG

ROUTE FIETSERS

Werkzaamheden
Op de De Boelelaan, ter hoogte van de Buitenveldertselaan
(bij de hoofdingang van de VU) worden twee duikers en
waterleidingen aangelegd. Dit is nodig om in de toekomst
een gracht aan te kunnen leggen langs de westzijde van
de Buitenveldertselaan. Gelijktijdig zal ook Waternet op
deze locatie een aantal leidingen vernieuwen. Na de
werkzaamheden in de ondergrond worden de rijbanen
hersteld en opnieuw geasfalteerd. Om deze werkzaamheden
efficiënt en veilig uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk de
De Boelelaan (rondom het werkterrein) volledig af te sluiten.

Gevolgen voor het verkeer:
Auto’s en vrachtverkeer:
 De Boelelaan is tussen de Van der Boechorststraat en de
Buitenveldertselaan in beide richtingen volledig afgesloten
en er is een omleiding ingesteld (zie kaartje).

ROUTE VOETGANGERS

VERVALLEN BUSHALTE

TIJDELIJKE BUSHALTE

METRO

 Meer verkeersdrukte op omringende wegen.

Openbaar vervoer (OV)
 e buslijnen 176, 241, 242 en 310 worden omgeleid.
 D
 Een aantal bushaltes komt tijdelijk te vervallen of wordt
verplaatst (zie kaartje). Kijk voor meer informatie over het
OV op www.gvb.nl of www.connexxion.nl .
Langzaam verkeer
 Fietsers en voetgangers worden langs het werkterrein geleid.
 Oversteek voor hoofdgebouw van de VU blijft in gebruik.

Omleiding:
 Amstelveenseweg

Van Nijenrodeweg
Buitenveldertselaan
De Boelelaan
 S109 Europaboulevard

De Boelelaan:
tussen Amstelveenseweg ➔ Van der Boechorststraat





 erkzaamheden reeds begonnen en zijn 15 juli gereed
w
 anaf 29 mei Van der Boechorststraat weer volledig bereikbaar
v
van 24 juni tot 12 juli één rijstrook beschikbaar
 eekendwerkzaamheden van vrijdag 12 juli tot maandag 15 juli
w
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Werkzaamheden
Momenteel werkt men hier aan een verbreding van de
zuidelijke rijbaan van de De Boelelaan van twee naar
drie rijstroken. Op 24 juni start de laatste fase van de
werkzaamheden, waarin o.a. de verkeerslichten worden
aangepast en de rijbanen opnieuw worden geasfalteerd.

Gevolgen voor het verkeer:
Auto’s en vrachtverkeer:
 Tussen 24 juni en 12 juli is er één rijstrook tussen VUmc en
de Van der Boechorststraat beschikbaar.
 Aansluitend is van vrijdag 12 juli 10.00 uur tot maandag
15 juli 06.00 uur de zuidelijke rijbaan van de De Boelelaan
tussen de Amstelveenseweg en de Van der Boechorststraat
afgesloten. De parkeergarage van VUmc onder het ACTAgebouw en de parkeerplaatsen langs de Gustav Mahler zijn
bereikbaar via de Van der Boechorststraat.

ROUTE VOETGANGERS

VERVALLEN BUSHALTE

TIJDELIJKE BUSHALTE

 De oversteek tussen de Gustav Mahlerlaan en de

Van der Boechorststraat blijft het gehele weekend in
gebruik.
 De nood- en hulpdiensten kunnen langs het werk.
Langzaam verkeer:
 De oversteek over de De Boelelaan bij VUmc of bij de

Van der Boechorstraat is beschikbaar.
Omleiding tijdens weekendwerkzaamheden:
Van Nijenrodeweg
Van der Boechorststraat

 Amstelveenseweg

METRO

Kruisingen Amstelveenseweg / aansluiting A10 (S108)
Van 5 juli tot 12 augustus








e
 rnstige verkeershinder op de Amstelveenseweg en tijdens de weekenden op de op- en afritten
Amstelveenseweg blijft bereikbaar
Skûtjespad is afgesloten tot maandag 22 juli
oostelijke in-/uitgang van metrostation Amstelveenseweg is afgesloten
bushalte op de oprit naar de A10 is tijdelijk opgeheven
fietsers en voetgangers gaan via de westzijde van de Amstelveenseweg

START:
5 juli
GEREED:
12 augustus
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Werkzaamheden
Voor een betere doorstroming van en naar de ring A10
worden de opritten en afritten van de S108 aangepast. Op de
zuidelijke afrit worden de rechterrijstrook richting Amsterdam
Centrum verlengd en de kruising met de Amstelveenseweg
aangepast. Op de noordelijke afrit wordt een derde rijstrook
richting Amstelveen toegevoegd, waarmee de opstelcapaciteit
vergroot. De werkzaamheden worden gecombineerd met de
aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding, het vervangen van
het asfalt en het vervangen van de verkeerslichten op beide
kruisingen.

Fasering
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Per fase verandert het
werkterrein en de beschikbare ruimte voor het verkeer.
Dit betekent dat in bepaalde periodes minder rijstroken
beschikbaar zijn of een oprit of een afrit is afgesloten.

ROUTE VOETGANGERS

VERVALLEN BUSHALTE

TIJDELIJKE BUSHALTE

METRO

De veranderingen worden ter plaatse aangegeven.
Op www.zuidas.nl vindt u te zijner tijd actuele plattegronden
van de situatie en volg ons op twitter via @DienstZuidas voor
het laatste nieuws.

Gevolgen voor het verkeer in alle fasen.
Let op: extra maatregelen verschillen per fase! (zie zuidas.nl)
Auto’s en vrachtverkeer:
 Op de Amstelveenseweg en op de opritten en afritten zijn
minder rijstroken beschikbaar. Dit kan vertraging opleveren.
 Het Skûtjespad is van vrijdag 5 juli tot maandag 22 juli ter
hoogte van de Amstelveenseweg afgesloten, maar blijft
wel bereikbaar via het Pramenpad en de Jachthavenweg.

Lees verder op volgende pagina

Vervolg kruising Amstelveenseweg/aansluiting A10 (S108)

Langzaam verkeer
 Het fiets- en voetpad aan de oostzijde langs de

Omleiding:
 De omleidingen worden ter plekke aangegeven.
 Gedurende de gehele periode wordt geadviseerd de S109
(Europaboulevard) te gebruiken.
Openbaar vervoer
 De bushalte langs de oprit naar de A10 richting Den Haag
wordt tijdelijk opgeheven. Informatie over alternatieve
haltes en omleidingen zijn te vinden op www.gvb.nl of
www.connexxion.nl
 De oostelijke in- en uitgang van het metrostation
Amstelveenseweg is afgesloten.

Amstelveenseweg tussen de De Boelelaan en de
Fred. Roeskestraat is afgesloten. Fietsers en voetgangers
worden via het westelijke fiets- en voetpad omgeleid.

Werktijden
Voor deze werkzaamheden kan het nodig zijn buiten de
reguliere werktijden (07.00 - 19.00 uur) door te werken. Dit
betekent dat er ’s avonds, ’s nachts en tijdens de weekenden
kan worden gewerkt.

Inloop informatieavond

De inloop informatieavond wordt gehouden op woensdag 12 juni van 17.00 - 20.00 uur in
De Veranda, Amstelveenseweg 764, 1081 JK Amsterdam.

Zuidas in ontwikkeling
Iedereen die in of aan de rand van Zuidas werkt of woont, ziet dat het gebied zich
ontwikkelt. Dit vraagt om een integrale aanpak voor alles boven en onder de grond. Een
goede infrastructuur is essentieel voor het functioneren van het gebied. Zo zijn het afgelopen
jaar de Amstelveenseweg en de De Boelelaan verbreed om de toegankelijkheid van Zuidas
en Buitenveldert te verbeteren. Maar ook aandacht voor de waterhuishouding is van belang.
Deze zomer worden een aantal grote projecten uitgevoerd met een aanzienlijke impact op
de verkeersdoorstroming. Dienst Zuidas kiest ervoor deze projecten in een zo kort mogelijk
tijdsbestek tijdens relatief verkeersluwe zomermaanden uit te voeren.

Veiligheid en leefbaarheid

Informatie

Dienst Zuidas let er voortdurend op dat het werk veilig
gebeurt en dat de directe omgeving leefbaar blijft. Voor
de verkeersveiligheid zet de gemeente indien nodig
verkeersregelaars in. Nood- en hulpdiensten kunnen langs het
werkgebied rijden. Geluidshinder is helaas niet te voorkomen.
Dit zal vooral het geval zijn tijdens het opbreken van
bestaande wegdelen en het verwijderen van obstakels.

Kijk voor uitgebreide en actuele informatie over de
Zuidas op www.zuidas.nl. U bent ook welkom in het
Informatiecentrum van Dienst Zuidas, in de centrale hal
van het World Trade Center, Strawinskylaan 59.
Geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: 020 575 21 11. Op twitter kunt u het laatste
nieuws volgen via @DienstZuidas.

Data onder voorbehoud

Betrokken partijen

Het plannen van projecten op zeer drukke kruisingen en
wegen is ingewikkeld. De duur van de werkzaamheden
is daardoor lastig in te schatten. Ook kunnen weers- en
onvoorziene omstandigheden de voortgang van het werk
beïnvloeden. Alle genoemde data zijn daarom onder
voorbehoud.

Gemeente Amsterdam; Dienst Zuidas, Stadsdeel Zuid,
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Ingenieursbureau
Amsterdam, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
en GVB, Connexxion, Waternet, Liander, Stadsregio
Amsterdam, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Contact
Voor al uw vragen en opmerkingen over het werk en de
planning kunt u mailen naar zomerwerken@zuidas.nl of
bellen met de omgevingsmanager Dienst Zuidas, Jeroen
van der Linden, telefoon 06 55 170 160. Voor algemene en
actuele informatie over werkzaamheden en omleidingen in
Amsterdam zie: www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer en
www.gvb.nl .

English version available at www.zuidas.nl/en
or from the information centre Dienst Zuidas (World
Trade Center) at Strawinskylaan 59 in Amsterdam.

U kunt een digitale
versie van deze
nieuwsbrief downloaden
via www.zuidas.nl en
deze doorsturen naar
uw medewerkers,
relaties of studenten.
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