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Vanaf maandag 5 februari tot zaterdag 14 april 2018 wordt in de 
A.J. Ernststraat gewerkt. Het werk is nodig zodat het regenwater 
in dit gebied beter en sneller kan worden afgevoerd. 

Wat gaat gebeuren? 

Onder de A.J. Ernststraat ter hoogte van de Van der 
Boechorststraat gaan we een oude duiker verwijderen en plaatsen 
we twee nieuwe en grotere duikers. Ook vervangen we een deel 

van de drinkwaterleiding. Om het werk uit te kunnen voeren, is 

het nodig dit deel van de A.J. Ernststraat af te sluiten voor het 
autoverkeer. Daarnaast graven we het talud aan de noordzijde 
van de A.J. Ernstraat over een lengte van 38 meter af, zodat de 

huidige gracht ter plaatse van het werk breder wordt en meer 

ruimte ontstaat om water te bergen. 
Om deze werkzaamheden en de verbreding van de gracht 

mogelijk te maken, moeten we vier bomen kappen. Er komen op 
deze plek geen bomen terug, omdat door de verbreding van de 

gracht daar geen plek meer voor is. 

Waarom is het werk nodig? 
Door de ontwikkeling van de Zuidas en Zuidasdok verandert de 

waterstructuur in de Binnendijkse Buitenveldertse Polder. Om de 
afwatering op orde te houden en te voorkomen dat wateroverlast 
ontstaat, worden op een aantal plaatsen in de polder duikers 

vergroot. In de zomer van 2015 hebben we onder de Van der 

Boechorststraat naast de bestaande duiker ook twee extra duikers 
aangelegd. Nu is de A.J. Ernstraat aan de beurt. Met deze 

maatregelen wordt de doorstroming van het water vergroot en 
stroomt het regenwater sneller richting het poldergemaal aan de 

Amstel. 

Gevolgen voor de omgeving en het verkeer (zie kaartje): 

• Auto's hebben tijdens de werkzaamheden geen toegang 
tot de A.J. Ernstraat via de Van der Boechorststraat en andersom. 

Een routebeschrijving vindt u op www.zuidas.nl. 
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Het autoverkeer wordt omgeleid via de De Boelelaan, Van Nijenrodeweg en de 
Buitenveldertselaan. 

• Fietsers en voetgangers hebben tijdens de werkzaamheden wel toegang tot de A.J. Ernststraat. 
• Tijdelijk komen er ongeveer zeven parkeerplaatsen te vervallen. 
• Het werk kan geluidshinder opleveren als gevolg van bijvoorbeeld het wegbikken van het 

huidige asfalt. 
• De reguliere werktijden zijn van 07.00 uur tot 1.9.00 uur van maandag t/m zaterdag. We gaan 

ervan uit dat het grootste deel van het werk doordeweeks gebeurt, maar dat is afhankelijk van 

weersinvloeden en onvoorziene omstandigheden die de voortgang van het werk kunnen 
beïnvloeden. 
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Meer informatie 

Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn 
telefonisch bereikbaar op 0800-5065 (24/7). U kunt mailen naar contact@zuidas.nl. Via de site 
Zuidas.nl vindt u altijd actuele informatie en eventuele wijzigingen. 
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Met vriendelijke groet  

Projectmanager Kenniskwartier Zuidas 

Erik Bijsterbosch  
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