
Werkzaamheden in weekenden
Voor één weggedeelte vindt het groot onderhoud aan de N201 
plaats in een paar weekenden. Dit komt omdat de werkzaam-
heden niet in 1 nacht kunnen worden uitgevoerd. Er moet 
rekening gehouden worden met enige vertraging. Het gaat om 
het weggedeelte tussen het Spaarne Gasthuis en de kruising 
met de Adrianahoeve. De werkzaamheden vallen in de volgende 
weekenden: 23 t/m 25 september en 30 september t/m 2 oktober. 
Als het nodig is, geldt het weekend van 7 okt t/m 9 okt als 
reserveweekend.

Twee fietstunnels
Behalve het groot onderhoud aan de N201, worden er na de 
zomer van 2016 twee fietstunnels aangelegd onder de N201. 
Eén tunnel komt aan de westzijde van Hoofddorp bij de 

kruising van de N201 met de Van Heuven Goedhartlaan ter 
hoogte van de brandweerkazerne en één tunnel komt aan de 
oostzijde van Hoofddorp bij de kruising van de N201 met de 
Van Heuven Goedhartlaan bij het Crown Plaza hotel.
 
Tijdelijk fietspad
Om ruimte te maken voor het werk aan de fietstunnels is bij de 
kruising aan de oostzijde een tijdelijk fietspad aangelegd.
Bij het kruispunt aan de oostzijde (bij het Crown Plaza hotel) 
steken tijdens de omleiding meer fietsers en voetgangers de 
Rijnlanderweg over dan voorheen. De oversteek bestaat uit twee 
fasen, want men moet (net zoals nu) wachten op het midden-
eiland. De verkeersstroom van fietsers en voetgangers neemt 
tijdens de werkzaamheden toe. Daarom is de opstelruimte op 
het middeneiland tijdelijk vergroot. Borden en markering aan 
weerszijden van de weg wijzen het verkeer op de nieuwe 
situatie.
Bij het kruispunt aan de westzijde (bij de brandweerkazerne) 
kan het fietsverkeer richting Adrianahoeve omrijden via twee 
routes. Route 1 gaat via de IJweg; route 2 via Kruisweg- 
Houtwijkerveld-Geniedijk. Route 2 is een langere omleidings-
route maar maakt gebruik van de bestaande fietstunnel in de 
N201.
Beide omleidingen gelden van juni 2016 t/m februari 2017.
Tot 30 juli is het tijdelijk fietspad niet te gebruiken. In die 
periode worden de kabels en leidingen op die plek verlegd. 
(brom)Fietsers kunnen dan weer gebruik maken van het normale 
fietspad. Borden wijzen de gebruikers op deze tijdelijke situatie.
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De provincie is begin dit jaar gestart met de voorbereidende werkzaamheden aan de N201. Na de zomer 
van 2016 wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de N201 tussen de kruising met de Driemerenweg 
(N205) en de kruising met de Rijnlanderweg in Hoofddorp.

In deze nieuwsbrief krijgt u meer gedetailleerde informatie over de werkzaamheden.
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Omleidingen
Gemotoriseerd verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid 
en krijgt te maken met enige vertraging. Veel werk vindt in de 
avond en nacht plaats om zo weinig mogelijk verkeeroverlast te 
veroorzaken. Woningen en bedrijven langs de N201 blijven 
bereikbaar. Het fietsverkeer wordt om de plaats voor de nieuw 
aan te leggen tunnels geleid, deels over het tijdelijke fietspad. 
De huidige oversteken zijn afgesloten tijdens de werkzaam-
heden. De extra reistijd voor (brom)fietsers is zowel bij de 
kruising aan de oostzijde (bij Crown Plaza) als bij de kruising 
aan de westzijde (bij de brandweerkazerne) 4 minuten. Hier 
gebruikt het (brom)fietsverkeer de bestaande oversteekplaatsen 
of fietstunnels.

Omleidingsroutes 1 en 2 - kruispunt west

Omleidingsroute 3 kruispunt oost

N205
Naast de werkzaamheden aan de N201 vindt er ook groot 
onderhoud plaats aan de N205 Driemerenweg en aan de 

verbindingsweg met de N201. Bij de verbindingsweg van de 
N205 naar de N201 wordt een aparte strook aangemaakt voor 
linksafgaand verkeer richting de Paviljoenslaan en het evene-
mententerrein. De totale uitvoeringsduur van deze onderhouds-
werkzaamheden is zes maanden. De verwachte uitvoerings-
periode is van oktober 2016 tot april 2017. Het grootste deel van 
deze werkzaamheden valt na het groot onderhoud aan de N201.

Cruquiusbrug
Het laatste deel van het groot onderhoudstraject N201 is het 
project rondom de Cruqiuisbrug. Het noordelijke brugdeel 
wordt onderhouden en het zuidelijke brugdeel wordt vervan-
gen. Dit jaar begint de provincie met de aanbesteding voor dit 
project. Zodra duidelijk is wanneer de werkzaamheden plaats-
vinden, krijgt u hierover informatie van ons.

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u tijdens 
kantoortijden contact opnemen met het Provinciaal Servicepunt 
via 088 400 80 81 (gratis).

Planning 

april - september  Verleggen kabels en leidingen

augustus - september  Groot onderhoud

september  Realiseren busbaan

september  Realiseren wegverbredingen

oktober  - november  Onderhoud verkeerslichten

oktober   Realiseren fietstunnels 

oktober - februari (2017)  Afbouw fietstunnels en 

  aanleg inritten
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