
Vanwege de werkzaamheden zal het verkeerVanwege de werkzaamheden zal het verkeerVanwege de werkzaamheden zal het verkeerVanwege de werkzaamheden zal het verkeer de komende tijd  de komende tijd  de komende tijd  de komende tijd worden omgeleid. Deze worden omgeleid. Deze worden omgeleid. Deze worden omgeleid. Deze omleidingen omleidingen omleidingen omleidingen 

worden op straworden op straworden op straworden op straat aangegeven met gele borden. Hat aangegeven met gele borden. Hat aangegeven met gele borden. Hat aangegeven met gele borden. Hieronder staat het volledige overzicht van alle ieronder staat het volledige overzicht van alle ieronder staat het volledige overzicht van alle ieronder staat het volledige overzicht van alle 

werkzaamheden, omleidingen en de datawerkzaamheden, omleidingen en de datawerkzaamheden, omleidingen en de datawerkzaamheden, omleidingen en de data waarop het plaatsvindt waarop het plaatsvindt waarop het plaatsvindt waarop het plaatsvindt. Houd hier. Houd hier. Houd hier. Houd hierbij rekening met een bij rekening met een bij rekening met een bij rekening met een 

langere reistijd. langere reistijd. langere reistijd. langere reistijd.     

 

Pijperlaan Oostzijde afgeslotenPijperlaan Oostzijde afgeslotenPijperlaan Oostzijde afgeslotenPijperlaan Oostzijde afgesloten: : : : 30 en 31 mei 201330 en 31 mei 201330 en 31 mei 201330 en 31 mei 2013    

- vanwege de afsluiting van de Pijperlaan Oostzijde, wordt het verkeer vanaf de Weg van de Verenigde 

Naties richting Oog in Al en Majella, via de Gershwinlaan, Ravellaan, Leidseweg naar de Haydnlaan 

omgeleid;   

- verkeer vanaf de A2 naar Oog in Al en Marjella e.o wordt achtereenvolgens via de fly-over, Graadt 

van Roggenweg, Westplein en Vleutenseweg naar de Majellaknoop omgeleid.   

Bereikbaarheid TexacoBereikbaarheid TexacoBereikbaarheid TexacoBereikbaarheid Texaco: via de Weg der Verenigde Naties is de Texaco bereikbaar.   

 

24 Oktoberplein Zuidzijde afgesloten24 Oktoberplein Zuidzijde afgesloten24 Oktoberplein Zuidzijde afgesloten24 Oktoberplein Zuidzijde afgesloten: : : : 3 3 3 3 juni juni juni juni t/m 9 juni 2013t/m 9 juni 2013t/m 9 juni 2013t/m 9 juni 2013    

Gedurende deze afsluiting is verkeer mogelijk vanaf de Pijperlaan naar de A2 en vanaf de Weg der 

Verenigde Naties naar de Pijperlaan:    

- verkeer vanaf Majella naar Kanaleneiland en het ziekenhuis wordt verwezen naar de Vleutenseweg, 

Westplein, Croeselaan, Van Zijstweg naar het Anne Frankplein;   

- verkeer vanaf de Haydnlaan en Pijperlaan naar het centrum, Jaarbeurs, ziekenhuis en Kanaleneiland 

zal over de Martin Luther Kinglaan, Hooggelegen en Papendorp worden geleid;   

- het zwembad Den Hommel en het IBIS Hotel zijn vanuit het noorden bereikbaar. Vanaf de Leidseweg 

zal het verkeer via een keerlus bij de Beethovenlaan moeten omrijden;  

- verkeer vanaf de Martin Luther Kinglaan richting Majella en Oog in Al wordt via de fly-over omgeleid 

en achtereenvolgens via de Graadt van Roggenweg, Westplein, Vleutenseweg naar de Spinozaweg 

omgeleid;  

-langs de snelwegen en vanaf Leidsche Rijn wordt het verkeer naar Kanaleneiland en het ziekenhuis 

via Papendorp verwezen naar het 5 Meiplein. Vanuit het zuiden en westen wordt verwezen naar afrit 7 

(lage Weide) op de A2;  

- verkeer vanaf de Martin Luther Kinglaan richting Kanaleneiland en het ziekenhuis wordt vanaf de fly-

over omgeleid naar de Croeselaan, van Zijstweg naar het Anne Frankplein.  

Bereikbaarheid TexacoBereikbaarheid TexacoBereikbaarheid TexacoBereikbaarheid Texaco: via de Pijperlaan en Weg der Verenigde Naties. 

 

24 Oktoberplein N24 Oktoberplein N24 Oktoberplein N24 Oktoberplein Noordzijdeoordzijdeoordzijdeoordzijde    afgeslotenafgeslotenafgeslotenafgesloten: : : : 10 ju10 ju10 ju10 juni t/m 16 junini t/m 16 junini t/m 16 junini t/m 16 juni    

Nadat de werkzaamheden aan de Zuidzijde van het 24 oktoberplein zijn afgerond, zal de Noordzijde 

worden afgesloten.  

- verkeer vanaf de Weg der Verenigde Naties naar Oog in Al richting Majella e.o  wordt via de 

Gershwinlaan, Ravellaan, Leidseweg naar de Haydnlaan omgeleid. 

- verkeer vanaf de Weg der Verenigde Naties naar naar Kanaleneiland en het ziekenhuis rijdt via de fly-

over, Hooggelegen en Papendorp naar het 5 Meiplein;  

- verkeer vanaf Majella naar de A2 Den Bosch wordt verwezen naar de Vleutenseweg, Westplein, Graadt 

van Roggenweg en de fly-over;  

- verkeer vanaf Oog in Al naar de A2 kan over de Ravellaan, Gershwinlaan en Weg der Verenigde Naties 

via de fly-over rijden;  

- verkeer vanaf de Haydnlaan en Pijperlaan naar het centrum en Kanaleneiland zal via de Ravellaan, 

Gershwinlaan over de fly-over, Hooggelegen en Papendorp naar het 5 meiplein worden omgeleid. 

- het zwembad Den Hommel en het IBIS Hotel zijn vanuit Majella en Pijperlaan bereikbaar.  

- verkeer vanuit de Bizetlaan zal bij de Texaco moeten omkeren.  

Bereikbaarheid TexacoBereikbaarheid TexacoBereikbaarheid TexacoBereikbaarheid Texaco: alleen bereikbaar vanaf de Pijperlaan. 

 


