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 Geachte heer/mevrouw, 
  

In deze brief willen wij u graag informeren over werkzaamheden die de komende tijd gaan 
plaatsvinden in het kwadrant De Boelelaan, Buitenveldertselaan en Gustav Mahlerlaan. 
 
Met oog op de bereikbaarheid van Zuidas krijgen de tramlijnen 16 en 24 een ander tracé. 
Dit houdt in dat de tram vanaf de De Boelelaan niet meer zal afbuigen naar de Mahlerlaan 
maar ter hoogte van Sportclub Buitenveldert in de De Boelelaan rechtdoor zal gaan. 
Vlakbij de kruising De Boelelaan / Buitenveldertselaan zal daarom een nieuwe tramlus 
worden aangelegd. Zie onderstaande afbeelding voor de locatie van de nieuwe tramlus. 
 

 
Foto: locatie nieuwe tramlus ten zuiden van het meest oostelijke veld van SC Buitenveldert 

 
Voorbereidende werkzaamheden aanleggen tramlus 
Ter voorbereiding op het aanleggen van de nieuwe tramlus vinden de komende maanden 
diverse werkzaamheden plaats. Het betreft hier het functievrij maken van de ventweg ten 
noorden van de De Boelelaan.  
 
De werkzaamheden kunnen vanaf week 34 beginnen en betreffen de volgende: 
- Het dempen van slootjes; 
- Het kappen en verplanten van bomen.  Er is een bomeninventarisatie uitgevoerd en er 

is onderzocht welke bomen verplantbaar zijn. De kapvergunningen zijn aangevraagd. 
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Na verlenen van de kapvergunning zullen de bomen volgens het ‘just in time’-principe 
worden gekapt; 

- Het langzaam verkeer zal worden omgeleid via de zuidzijde van de De Boelelaan. Het 
fietspad wordt voor twee rijrichtingen ingericht;   

- Het verwijderen van de ventweg. De parkeerplaatsen aan de ventweg blijven tot 1 
oktober 2010 gehandhaafd. Vanaf 1 oktober is de parkeergarage onder het ACTA-
gebouw geopend. Het ACTA-gebouw zelf zal vanaf 1 september officieel geopend 
zijn; 

- De ingang van SC Buitenveldert zal worden verplaatst naar de noordzijde; 
- Het aanleggen en verleggen van kabels en leidingen. 
 
Verwacht wordt dat de werkzaamheden begin december zijn afgerond. 
 
Werkzaamheden Gustav Mahlerlaan 
Daarnaast willen we u graag informeren over werkzaamheden die momenteel in de 
Gustav Mahlerlaan plaats vinden: 
- Ter hoogte van het ACTA-gebouw wordt een herprofilering afgerond ter ontsluiting 

van de parkeergarage van ACTA; 
- Lokaal zullen enkele weggedeeltes van de Gustav Mahlerlaan opnieuw worden 

bestraat; 
- Voor de Gustav Mahlerlaan is inmiddels een aansluiting op de Buitenveldertselaan 

gerealiseerd. De werkzaamheden hiervoor worden momenteel afgerond. Deze 
aansluiting is gerealiseerd in verband met werkzaamheden aan de De Boelelaan in 
2011. Zie ook verderop in deze brief;  

- In september 2010 zal in de Mahlerlaan een nieuwe entree voor SC Buitenveldert 
worden gerealiseerd in verband met afsluiting van de ingang aan de De Boelelaan; 

- Om de doorstroming van de Gustav Maherlaan te verbeteren zullen parkeervakken 
opnieuw worden ingedeeld. 

 
Vooraankondiging 
In het eerste kwartaal van 2011 zullen ingrijpende werkzaamheden gaan plaatsvinden aan 
de De Boelelaan. Hiertoe wordt de noordelijke rijbaan (in westelijke richting) gedurende 
enkele maanden afgesloten. Er zal een omleiding worden ingesteld. U zult hierover tijdig 
worden geïnformeerd. 
 
Algemene informatie 
Heeft u vragen over genoemde werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met 
Jeroen van der Linden, omgevingsmanager van Zuidas, telefoon 06 55 170 160 of e-mail 
jln@zuidas.nl. 
 
Heeft u vragen over het project Kenniskwartier? Dan kunt u contact opnemen met  
Cees Bruijns, projectleider uitvoering, telefoon 06 53 68 02 26 of e-mail 
c.bruijns@oga.amsterdam.nl. Of kijk op www.zuidas.nl.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
M. Crolla 
Projectmanager 
 


