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Betreft Afsluiting Bosrandbrug
Projêct N2ol +, Masterplan; Aansluiting FokkeÍweg A9

C€achte heeÍ, mevrouw,

De provincie Noord'Holland start na de zomervakantie 20l l  met
vervangen van de Bosrandbrug en dê naastgelagen fietsbrug.
De Bosrandbrug ligt ovêr de Oostelijke Ringvaan van de
Haarlemmermeer. De brug verblndt de Bosrandweg (N231) met de
Schipholdijk e|1 Fokkerweg. De exacte staftdatum woídt bekend als eí
een contract ts afgesloten met een aannemer. De werkzaamheden
nemen ruim een jaar in beslaq en vallen samen met de aanleg van de
nieuwe aansluit ing op dê A9, onderdeel van het N20l +_programma.
De provincie heeft ervoor gekozen alle werkzaamheden gelijktijdig te
laten plaats vinden. Dat beperkt de duur van de overlast.

lnformatiêavond
Op dinsdag 3O augustus 2Ol I organiseert de provlncie Noord_Holland
een inloopmiddag en -avond, waar u uitgebÍeide informatie kunt
kri jg€n over de werkzaamheden aan de Bosrandbíug. U kunt tussen
I6:00 uur en I 8:00 uur, dan wel tussen I 9:00 uur en 20:30 uur terecht
in Dorint Hotel Amsterdam Airpoft, Stationsplein 9Sl ZW te Schiphol
oost. Diverse medewerkers van dê prcvincie zul len hier met behulp van
beeld- en kaartmateriaal uw vragen proberen te beantwoorden.

Verkeerssituatie
Vanwege de tUdeli jke afsluit ing van de Bosrandbrug moet het verkeer
anders rijden, Zo'n dtie weken voor de 5tart van het werk ontvangt u
gedetai l leerde informatie over de t i jdel i jk gewijzigde verkeerssltuatie en
de bereikbaarheid.
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In grote lijnen wordt de verkeeíssituatie als volgt:
. Het alternatiefvoor de 8osrandbrug, íJdend over de provinciale

weg, ls de schlpholdraalbrug gelegen in de N232 of de
Aalsmeerderbrug in de N20l.

. Voor (bÍom)fietseÍs en voetgangers komt er tijdens de spits êen
veerpont. Deze vaart alleen op werkdagen tijdens d€ splts, van 6.00
tot 10.00 uur en 14.0O en 19.00 uur.

. Er gelden aangepaste openihgstudên voor de Schipholdraaibrug
(N232) en AalsmeerderbÍug (N201). Om de extra verkeersdrukte
tijdens de ochtend- en avondspits bij dê Schipholdraaibrug en dê
Aalsmeerderbrug op te vangen past de provincie de openingstijdên
van bêide bruggen aan. Op dit moment ls êr t |Jdens de spitsuren om
het half uur een brugopening voor de scheepvaan. Tijdens de
werkzaamheden zi jn in de spits de volgende brugopening€n:

o Tijdens de ocht€ndspit! van 7.00 tot 9.00 uur gaat de brug
oDen om 7.0O.8.00 en 9.00 uur.

o Ti jdens de avondspits van 16.00 tot I  8.30 uur gaat de brug
oDen om 16.00. I7.00 en 18.30 uur.

De brugopening€n van 8.00 uur ên 17.00 uur zi jn een proef voor
een perlode van acht weken. Mochten deze openingen nadelige
gevolgên hêbben voor het verkeer, dan zal de pÍovincie zich
bezinnen op andere maatÍegelen.

Herinrichting kruising
De nieuwe Bosrandbrug wordt, net zoals de huidige brug, een
ophaalbrug. De Bosíandbrug sluit aan op de kruising
Fokkerweg/sch'pholdljk met de Bnigsrraat/Bosrandweg. Deze kruising
kíijgt een geheêl nieuwe inrichting. Inclusief een fly_ovêr, om het
doorgaande verkeer van de Fokkerweg naar de A9 te scheiden van het
lokale verkeer. Om ervoorte zorgen dat het verkeer op de kruising
soepêl zijn weg kan vinden krijgt de Bosrandbrug vijf njstroken in
plaats van de huidige drie. Per rijrichting komt er ten opzichte van de
huldlge situatie één ÍljstÍook bij. De brug wordt daaÍdoor zo breed dat
het nodlg ls om de brug te splitsen in twee apart beweegbare
brugdelen. Op de brug komt ook eeh fietspad tê liggen. De scheepvaart
krijgt in de nieuwe situatie een bredere onderdoorvaan.
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Plaínin9
De werkzaamheden voor de Bosrandbrl lg duren íuim eenjaar. Volgens
de huidige planning moet dê Bosrandbrug eind 2012 gereed zi jn. Ook
de nieuwe aansluiting met de A9 en de herinrichting van de Fokkerweg/
schipholdÍk zl jn dan klaar. Daarnavinden er n09 wat afrondende
werkzaamheden plaats aan de Bosrandweg zêlf en de Oostelijke
Ringvaan.

Mèer iífolmatie
lvleer informatie over de nieuwe BosÊndbrug, waaronder anist
impressions en een anlmatieÍilmpjê over de nieuwe situatle, vindt u op
de website, U treft daar ook alle informátie aan over het Masterplan
N20l +, en de nieuwe aanslult lng op de A9. Al5 u vragen heeft kunt u
ons altÍd mailen.

Website: www.N20l. info
E-mail:  h201 info@noord-holland.nl

Hoogachtend,

20t t-33973

projectleider

de heer in9 H.P. CroenendÍk


