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Betreft Werkzaamhedenfietstunnel NieuwemêeÍdijk
Project:N20l+,MasteÍplan;"AansluitingFokkerweg/ A9"

Ceachte
heer,mevrouw,

2 0 t2 - 2 1 5 3 0

De provincieNoord-Holland
werkt aan de vern;euwingen veÍbreding
van de N201. Dit is hard nodig om hêi ecoiromischbelangrijkegebied
rondom Schipholen FloraHolland
vitaalte houden.Onderdeelvanhet
MasterplanN20l + is het project"AansluitingFokkerweg/ A9".

uw kenmerk

Vanwegede werkzaamheden
voor het project"Aansluiting
Fokkerweg/ A9" wordt in het najaarvan 2012 de indelingvan de
rijstrokenvoor autoverkeerop de Nieuwemeerdijk
aangepast.Om dit te
kunnen realíseren,
is het noodzakelijkde huidigefietsrunnelte
verlengen.Tijdensdeze werkzaamhedenis geen (brom)fietsveÍkeer
mogelijk.
Vanaf beqin mei 2012 sluit de provincieNoord-Hollandde fietstunnel
onder de Nieuwemeerdijk
in NieuweI\Ieergeheelaf voor
(brom)fietsverkeer.
De afsluitingis noodzakelijkin verbandmet
werkzaamhedenaan dezefietstunnel,De werkzaamhedenduren tot
qeldt in die periodeeen
oktober 2012. Voor al het (brom)fietsverkeer
alternatieveroute. Het autoverkeermoet rekeninohoudenmet enioe
vertraotno.

Alternatiêve route vooÍ (bÍom)fietsverkeêr
In de hujdigesituatiekruisthet (brom)fietsverl(eer
de Nieuwemeerdijk
gaathet (brom)fietsvia de fietstunnel.
Íijdensde werkzaamheden
verkeergebruikmakenvan eenfietsoversteek,
waardoorzÍ het
autoverkeer
kruisen.Def'etsoversteek
komtzo'n I0O meterten
noordenvande huidigefietstunnelteliggenen wordtduidelijk
aangegeven
met bebording.
I I l9 PD chiphoR
l ij(
ï e l e f o o n( 0 2 3 )5 l 4 3 2 0 1
Fax lO23)514 3242
ww foord holand.nl
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Extraveiligheidsmaatregelen
Om het (brom)fietsverkeeÍ
eenveiligeoversteek
te kunnenwaarborgen,
geregeldmetverkeerslichten
wordtde nieuweoversteek
m€t
drukknopinstallatie.
Hierbijgeefteenaftelmechanisme
duidelijkaan
wanneerdê (brom)fietserover kan steken.Daarnaastis het tijdelijke
fietspadduideldken permanent
verlicht,zodathetautoverkeer
(brom)fietsers
eventuele
aankanzienkomen.Tot slotzullener tijdens
de eersteperiodein de spitsuren
verkeersregelaars
aanwezig
zijn.
Enigehinder voor autoverkeer
gaanondervinden
Hetautovêrkeer
zal enigevertraging
vande tiidelijke
fietsoversteek.
Dit wordt veroorzaaktdoor de veÍkeerslichten
die de
oversteekvan de (brom)fietsersmogelijkmaaktVoorvrag€noverdezewerkzaamheden
kunt u terechtbij mevrouwc,
vanAlewijk,b€r€ikbaar
op telefoonnummer
023 - 514 4178of peí
emailalewijkg@noord-holland.nl.
Voormeerinformatie
overhet
lMasterplan
N20l+, het project"Aansluiting
Fokkerweg
/ A9" of de
werkzaamheden
kunt u onzewebsiteraadDleoen:
www,n20l,info.
Wrjdankenu hartelrjk
voor uw medewerking.
Hoogachtend,

f-amens
de

rammamanageÍ
N20l+
de heering. P.Weevers
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