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Betreft Werkzaamheden fietstunnel NieuwemêeÍdijk
Project: N20l+, MasteÍplan; "Aansluit ing Fokkerweg / A9"

Ceachte heer, mevrouw,

De provincie Noord-Hol land werkt aan de vern;euwing en veÍbreding uw kenmerk
van de N201. Dit  is hard nodig om hêi ecoiromisch belangri jke gebied
rondom Schiphol en FloraHol land vi taal te houden. Onderdeelvan het
Masterplan N20l + is het project "Aanslui t ing Fokkerweg /  A9".

Vanwege de werkzaamheden voor het project "Aanslui t ing
Fokkerweg /  A9" wordt in het najaar van 2012 de indel ing van de
ri jstroken voor autoverkeer op de Nieuwemeerdi jk aangepast.  Om dit  te
kunnen realíseren, is het noodzakel i jk de huidige f ietsrunnel te
verlengen. Ti jdens deze werkzaamheden is geen (brom)f ietsveÍkeer
mogel i jk.

Vanaf beqin mei 2012 slui t  de provincie Noord-Hol land de f ietstunnel
onder de Nieuwemeerdi jk in Nieuwe I \ Ieer geheel af  voor
(brom)f ietsverkeer.  De afslui t ing is noodzakel i jk in verband met
werkzaamheden aan deze f ietstunnel,  De werkzaamheden duren tot
oktober 2012. Voor al  het (brom)f ietsverkeer qeldt in die periode een
alternat ieve route. Het autoverkeer moet rekenino houden met enioe
vertraotno.

Alternatiêve route vooÍ (bÍom)fietsverkeêr

In de hujdige situatie kruist het (brom)fietsverl(eer de Nieuwemeerdijk
via de f ietstunnel. Í i jdens de werkzaamheden gaat het (brom)fiets-
verkeer gebruik maken van een f ietsoversteek, waardoor zÍ het
autoverkeer kruisen. De f 'etsoversteek komt zo'n I0O meter ten
noorden van de huidige f ietstunnelte l iggen en wordt duideli jk
aangegeven met bebording.
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Extra vei l igheidsmaatregelen
Om het (brom)fietsverkeeÍ een veil ige oversteek te kunnen waarborgen,
wordt de nieuwe oversteek geregeld met verkeersl ichten m€t
drukknopinstal lat ie. Hierbi j  geeft een aftelmechanisme duideli jk aan
wanneer dê (brom)fietser over kan steken. Daarnaast is het tijdelijke
fietspad duideldk en permanent verl icht, zodat het autoverkeer
eventuele (brom)fietsers aan kan zien komen. Tot slot zul len er t i jdens
de eerste periode in de spitsuren verkeersregelaars aanwezig zi jn.

Enige hinder voor autoverkeer
Het autovêrkeer zal enige vertraging gaan ondervinden van de t i idel i jke
fietsoversteek. Dit wordt veroorzaakt door de veÍkeerslichten die de
oversteek van de (brom)fietsers mogelijk maakt-

Voor vrag€n over deze werkzaamheden kunt u terecht bij mevrouw c,
van Alewijk, b€r€ikbaar op telefoonnummer 023 - 514 4178 of peí
email alewijkg@noord-holland.nl. Voor meer informatie over het
lMasterplan N20l +, het project "Aansluit ing Fokkerweg / A9" of de
werkzaamheden kunt u onze website raadDleoen: www,n20l, info.

Wrj danken u hartelr jk voor uw medewerking.

Hoogachtend,

f-amens de

rammamanageÍ N20l +
de heer ing. P. Weevers

2012-21530
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