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Aanleg HOV-busbaan
tussen Aalsmeer en
Schiphol-Zuid
(2020 - 2021)

FACTSHEET

HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid
Medio 2020 start aannemer Dura Vermeer in opdracht van provincie Noord-Holland met de aanleg van de Hoogwaardige
Openbaarvervoer Verbinding Aalsmeer - Schiphol-Zuid (HOVASZ). Naast de busbaan wordt de N196 in de Haarlemmermeer, de
Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht.
De 4,6 kilometer lange, vrijliggende

Locatie

busbaan komt tussen de kruising met

(van Fokkerweg in Haarlemmermeer

Begin

Eind

Kruising Fokkerweg en fietstunnel

Zomer 2020

Voorjaar 2021

Aalsmeerderbrug

Begin 2021

Voorjaar 2021

Van Cleeffkade

Najaar 2020

Najaar 2020

De daadwerkelijke aanleg van HOVASZ

Burg. Hoffscholteweg t/m Ophelialaan

Begin 2021

Voorjaar 2021

start medio 2020 en is in 2021 afgerond.

Kruising Zwarteweg

Zomer 2020

Zomer 2020

Tussen Zwarteweg en Legmeerdijk

Zomer 2020

Zomer 2020

Kruising Legmeerdijk en fietstunnel

Zomer 2020

Voorjaar 2021

Tussen Legmeerdijk en Poelweg

Eind 2020

Voorjaar 2021

de Fokkerweg (Haarlemmermeer) en de
kruising met de Poelweg (Uithoorn),
en loopt dwars door Aalsmeer over de
Burgemeester Kasteleinweg.

Globale planning

Voorafgaand worden er vanaf begin 2020 al
de eerste voorbereidende werkzaamheden
uitgevoerd.

Minder rijstroken
De Burgemeester Kasteleinweg wordt om-

tot Poelweg in Uithoorn)

Planning onder voorbehoud van wijzigingen. De actuele planning van de werkzaamheden vindt u op www.hovasz.nl.

gebouwd tot een HOV-busbaan met aan
beide kanten 1 rijstrook, voor lokaal bestemmingsverkeer. Dit betekent dat doorgaand gemotoriseerd verkeer gebruik moet
gaan maken van de N201. Al vanaf het begin van de daadwerkelijke aanleg wordt het
aantal rijstroken op het tracé verminderd
van 2 naar 1 rijstrook per rijrichting, namelijk tussen de Zwarteweg en Legmeerdijk,
en tussen de Fokkerweg en Aalsmeerderbrug. Deze maatregel zorgt ervoor dat ook
tijdens de uitvoering minder verkeer door
de kern van Aalsmeer rijdt.

Artist Impression van Busstation Aalsmeer bij Zwarteweg
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Snel en betrouwbaar OV
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

Op de hoogte blijven?

staat voor frequent, comfortabel en

De provincie Noord-Holland verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief over

betrouwbaar busvervoer en is een

de voortgang van het project HOVASZ. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan

aantrekkelijk alternatief voor de auto.

via www.hovasz.nl. U kunt het project en de werkzaamheden ook volgen via

De bussen en de haltes van R-net bieden de

de facebookpagina (facebook.com/hovasz2021) of twitter (@hovasz).

reiziger extra comfort en gemak. HOVASZ
is een belangrijke schakel in het regionale

Meer informatie of vragen?

HOV-netwerk: R-net.

Ga voor meer informatie naar de projectwebsite www.hovasz.nl. Heeft u een
vraag over het project? Stuur dan een e-mail naar hovasz@noord-holland.nl.

Met de aanleg wordt de OV-bereikbaarheid
van Aalsmeer en de bedrijventerreinen
Green Park, Park Rijk en Schiphol Logistics
Park sterk verbeterd. De nieuwe busbaan
komt langs 2 nieuw aan te leggen OVknooppunten: Schiphol-Zuid (bij de
Fokkerweg) en Busstation Aalsmeer (bij
de Zwarteweg). Daarnaast worden er langs
het tracé 2 nieuwe R-nethaltes in Aalsmeer
aangelegd: 1 ter hoogte van de Van
Cleeffkade en 1 bij de Ophelialaan.

Busbaan door de rotonde
Op het traject liggen 6 rotondes. Bij 5 rotondes rijdt de bus door het midden van
de rotonde heen. Zo rijdt de bus minder
bochten en is de busrit niet alleen sneller
maar ook comfortabeler voor reizigers.
Alleen op de rotonde bij de Zwarteweg

Artist impression Rotonde Van Cleeffkade

rijdt de bus met het verkeer mee.

Verbetering fietsers

Colofon

De aanleg van HOVASZ is ook een flinke

Deze factsheet is een uitgave van de provincie Noord-Holland in samenwerking

verbetering voor fietsers. Zo wordt er in

met de gemeente Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn, Vervoerregio

Aalsmeer, parallel aan de Burgemeester

Amsterdam en aannemer Dura Vermeer.

Kasteleinweg (N196), 1,5 kilometer snelfietspad aangelegd en wordt het fietspad

Grafische verzorging

over een lengte van ruim 2 kilometer ver-

Xeroxmediaservices

breed. Ook komt er een fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug en een fiets-

Haarlem, november 2019

tunnel bij de Legmeerdijk.

Aan de informatie in deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid is een project van de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer,
Aalsmeer en Uithoorn. In opdracht van de provincie Noord-Holland voert aannemer Dura Vermeer de werkzaamheden uit.
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