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Werkzaamheden De Boelelaan Oost: Fase 3 

Belangrijke informatie over werkzaamheden aan 

de De Boelelaan vanaf vrijdag 2 september! 
 

 

Geachte mevrouw, heer,  

 

Via deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die wij vanaf vrijdag 2 september 

gaan uitvoeren aan het oostelijk deel van de De Boelelaan, het deel tussen de 

Beethovenstraat en de Europaboulevard. In deze brief vindt u een toelichting op de 

werkzaamheden, wat u ervan kan gaan merken en hoe wij u op de hoogte houden van de 

voortgang.  

 

Voor de werkzaamheden wordt de verkeerssituatie op dit deel van de De Boelelaan 

aangepast. Dit heeft ingrijpende consequenties voor de bereikbaarheid van de De 

Boelelaan en de directe omgeving.  Wij vragen u daarom deze informatie te verspreiden 

onder huurders, medewerkers en bezoekers die mogelijk gebruik maken van de De 

Boelelaan. 

 

Voor aanvullende informatie over de werkzaamheden aan de De Boelelaan kunt u kijken op 

www.amsterdam.nl/boelelaan.  
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Toelichting werkzaamheden 
 

Weekendwerkzaamheden 2 tot en met 5 september 
In het eerste weekend van september wordt het huidige bouwterrein aan de noordzijde van 

de De Boelelaan uitgebreid en de verkeerssituatie op de De Boelelaan aangepast. De 

weekendwerkzaamheden starten op vrijdag 2 september 20.00 uur en lopen door tot en 

met maandag 5 september 06.00 uur.   

 

De werkzaamheden starten met het plaatsen van verkeersafzettingen op de De Boelelaan 

Oost. Hiervoor wordt de De Boelelaan Oost tot maandag 5 september 06.00 in oostelijke 

richting (richting de Europaboulevard) afgesloten voor autoverkeer en is er één rijstrook in 

westelijke richting(richting de Beethovenstraat) beschikbaar.  

U kunt uw woning of bedrijf in dit weekend bereiken vanuit oostelijke richting (vanuit de 

Europaboulevard) en verlaten via westelijk richting(richting de Beethovenstraat). Na 

maandag 5 september 06:00 gelden de werkzaamheden zoals verder in deze brief 

beschreven. 

 

Werkzaamheden fase 3 – september 2016 t/m mei 2017 
De werkzaamheden tijdens de derde fase van de herinrichting van de De Boelelaan Oost 

vinden allemaal plaats aan de noordkant van de De Boelelaan. De werkzaamheden bestaan 

onder andere uit: 

• werkzaamheden aan een groot aantal ondergrondse kabels- en leidingen; 

• de aanleg van nieuwe duikers onder de Antonio Vivaldistraat door (duikers zijn 

ondergrondse doorvoeren van water); 

• het bouwen  van nieuwe kades voor de aanleg en verbreding van de De 

Boelegracht; 

• de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden aan de noordzijde van de De Boelelaan; 

• de aanleg van de noordelijke rijbaan van de nieuwe De Boelelaan.  

 

De gehele derde fase neemt circa 9 maanden in beslag en duurt tot en met mei 2017. 

  

Gevolgen bereikbaarheid 
Autoverkeer 

• Tijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan drie rijstroken beschikbaar:  

o één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de Beethovenstraat; 

o twee rijstroken vanaf  de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. 

Vanaf april wordt deze rijrichting beperkt tot 1 rijstrook.  

• De Antonio Vivaldistraat is gedurende deze fase afgesloten voor al het verkeer. 

Verkeer met een bestemming ten noorden van de De Boelelaan Oost wordt 

omgeleid en kan weer gebruik maken van de Tomasso Albinonistraat.  
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• Vanuit de zijstraten van de  De Boelelaan Oost en op de De Boelelaan Oost zelf is het 

alleen toegestaan om rechts af te slaan. Hiermee willen wij voorkomen dat 

autoverkeer de rijbaan gaat kruisen wat kan leiden tot extra filevorming. Voor 

verkeer dat als gevolg van de afslagbeperking op de De Boelelaan niet haar 

gebruikelijke route kan volgen wordt een omleidingsroute ingesteld via de Van 

Leijenberghlaan, Van Nijenrodeweg en de Europaboulevard.  

 

• Wij adviseren de bewoners en de bezoekers van het centrumgebied Zuidas tijdens 

de ochtendspits Zuidas te bereiken via de (S108). De werkzaamheden ter hoogte 

van het VUmc zijn gereed. 

 

Fiets- en voetgangers 

• Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van het tweerichtingen fiets- en 

voetpad aan de zuidkant van de De Boelelaan. Ook is er een nieuw aangelegd tijdelijk 

fietspad langs Kindercampus Zuidas.  

• De oversteek ter hoogte van de Antonio Vivaldistraat/Van Heenvlietlaan is in deze fase 

niet aanwezig. De De Boelelaan oversteken met fiets en te voet kan alleen bij de 

kruisingen met de Beethovenstraat/Van Leijenberghlaan en de Europaboulevard. 
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Algemene informatie 

Uitvoerende aannemer  

De hoofdaannemer die de werkzaamheden aan de De Boelelaan Oost  uitvoert is KWS. 

Naast de uitvoerende taak draagt KWS ook zorg voor een veilige en leefbare omgeving. 

Daarvoor zet KWS tijdens het project een servicemedewerker in, herkenbaar aan zijn hesje 

met  vraagteken. De servicemedewerker controleert twee keer per dag de omgeving van de 

De Boelelaan op netheid en veiligheid. Waar hij onder andere op let is of alle afzettingen 

nog goed staan, de loopschotten goed liggen en of alle bebording nog correct, schoon en 

leesbaar is.  

 

Werktijden  

weekend 2 t/m 5 september 

Vanwege het grote belang van de De Boelelaan voor de bereikbaarheid van de Zuidas, 

Buitenveldert en delen van Amsterdam Zuid is ervoor gekozen om de tijdelijke 

verkeersinrichting voor fase 3 van de werkzaamheden tijdens één weekend aan te leggen. 

De werkzaamheden starten vrijdagavond 20:00 uur en lopen door tot maandagochtend 

6:00 uur. In principe wordt er in dit weekend gewerkt tot uiterlijk 23:00 uur ’s avonds en 

vanaf 7 uur ’s ochtends, tenzij het voor het tijdig gereed zijn van de werkzaamheden 

noodzakelijk is om langer door te werken.  

 

Reguliere werktijden fase 3 

De reguliere werkzaamheden tijdens fase 3 vinden plaats tijdens de gebruikelijke uren, van 

maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. Incidenteel zullen wij ook op 

zondag en/of in de avond- en nachtelijke uren werkzaamheden uitvoeren. Dit doen wij 

alleen als dit vanuit hinderbeperking noodzakelijk is. Voorafgaande aan werkzaamheden 

buiten de reguliere werktijden zullen wij de omgeving hierover informeren. 

 

Meer informatie 

Op de website www.amsterdam.nl/boelelaan wordt de meest recente informatie over het 

project geplaatst. Op www.zuidas.nl vindt u informatie over alle ontwikkelingen en 

werkzaamheden binnen de Zuidas. Voor aanvang van elke fase ontvangt u een nieuwe brief.  

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de omgevingscoördinator Zuidas Gemeente 

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

omgevingscoordinatie@zuidas.nl.  

Voor vragen aan de aannemer KWS kunt u terecht bij omgevingsmanager Ingeborg 

Kappert,  telefoon 06 15 618 819  of mailen naar boelelaan@kws.nl. Ook kunt u langsgaan 

bij het inloopspreekuur, iedere donderdag van 15:00 tot 16:00 uur in de keet van KWS op de 

hoek van de Beethovenstraat met de De Boelelaan. 


