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Klankbordgroepen
De laatste jaren hebben veel bewoners hun steentje  
bijgedragen aan het N201+-programma in vijf klankbord-
groepen: Oude Meer, Oosteinderweg, Hornweg, Legmeerdijk 
en  Amstelveen/Uithoorn. De leden van de klankbordgroepen 
vertegen woordigden de bewoners langs het tracé van de 
Omlegging Aalsmeer - Uithoorn. Zij kennen als geen ander  
de situatie ter plekke en wezen ons op locale problemen en 
situaties. Zij dachten mee over creatieve en nuttige oplossingen 
voor soms lastige problemen. Nu het ontwerp helemaal vast 
ligt en er geen belangrijke wijzigingen meer zullen komen,  
is de tijd van het klankborden voorbij. De klankbordgroepen 
zijn hierover geïnformeerd en bijna alle klankbordgroepen  
zijn afgerond. Wij willen de betrokken bewoners via deze weg 
bedanken voor hun tijd en inzet. Wij hebben jullie bijdrage  
erg op prijs gesteld. 

informatiecentrum Aalsmeerderweg 141,  
Aalsmeer alleen nog op afspraak
We hebben gemerkt dat het aantal bezoekers aan  
het  infor matiecentrum aan de Aalsmeerderweg sterk  
is  verminderd. Steeds meer mensen stellen hun vragen  
via de telefoon of via de mail. Graag willen wij daar op 
 inhaken. De inloop middag op maandag komt dan ook te 
 vervallen. U bent voortaan van harte welkom op afspraak  
op de Aalsmeerderweg 141 te Aalsmeer, óf in het informatie-
centrum aan de Boeingavenue 241 in Schiphol-Rijk.

De nieuwe n201. 
Weg vAn iedereen

Het werk aan de nieuwe N201 is volop bezig.  
Niet alleen de Omlegging Aalsmeer - Uithoorn is in 
uitvoering, maar ook de aansluitende projecten komen 
op gang. De nieuwe aan sluitingen bij de A4 worden 
gerealiseerd, en er is gestart met de  verbreding van  
de Fokkerweg. Kortom, er wordt hard gewerkt.  
Dit zult u ook  gemerkt hebben, overal zijn we bezig.

Voor de Alliantie N201 geldt dat het laatste jaar van bouwen is 
ingegaan. In juni 2011 moet de Omlegging Aalsmeer - Uithoorn 
worden opgeleverd. De open stelling van de weg volgt later,  
op een nog te bepalen moment. De oplevering is exclusief de 
 ongelijkvloerse kruising Zijdelweg. Het bestemmingsplan 
N201-Zijdelweg is in  afwachting van nadere onderzoek gegevens 
aangehouden door de Amstel veense  gemeenteraad. Hopelijk 
komt de beslissing nog voor de zomer, zodat er  duidelijkheid 
komt over de Zijdelweg en ook daar gestart kan worden.

Tijdig informeren
Wij proberen u als bewoner altijd tijdig te informeren over  
de werkzaamheden die gepland zijn. Het gebeurt soms dat  
er acuut werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of dat  
er wijzigingen in de planning optreden waardoor u plotseling 
geconfronteerd wordt met werkzaamheden en, mogelijk, 
overlast. Wij betreuren dit en proberen dit zoveel mogelijk  
te voorkomen. 

Volop aan het werk
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Keerlus Aalsmeerderdijk, oude meer
Met grote regelmaat wordt op de Aalsmeerderdijk de slagboom 
bij de keerlus vernield. Op dit moment is de slagboom om die 
reden niet in gebruik. Erg jammer; dit kost niet alleen veel geld, 
maar zorgt ook voor veel overlast voor bewoners.

vragen/klachtennummer N201
Indien u vragen of klachten heeft over de werkzaamheden aan 
de N201 kunt u tijdens kantooruren bellen met: 06 - 5138 8980. 
In een brief aan bewoners rondom de Legmeerdijk is per abuis 
het verkeerde nummer vermeld.
 
overzicht van huidige en geplande werkzaamheden
‘Nieuwe’ Oude Meerweg
Na de zomer zal de ‘nieuwe’ Oude Meerweg geopend worden.  
Op dit moment is de aannemer nog bezig met het wegmeubilair 
(lichten, markering, etc.). 

Waterwolftunnel
De bouw van de Waterwolftunnel onder de Ringvaart  
vordert in hoog tempo. De verbinding tussen het noordelijke  
en zuidelijke tunneldeel is gereed. Op dit moment vindt de 
afwerking van de dienstengebouwen plaats.

Oosteinderweg, Aalsmeer
De kabels en leidingen op de Oosteinderweg in Aalsmeer  
zijn verlegd. Het werk is naar tevredenheid verlopen.  
Voor het verkeer is er weer een normale doorgang mogelijk.

Middenweg, Aalsmeer
Er is gestart met de bouw van het viaduct over de Middenweg. 
De liggers van het viaduct zijn 8 juni geplaatst. 

Hornweg, Aalsmeer
Ook met het viaduct aan de Hornweg is begonnen.  
Het heien van de fundering is voorbij en voorspoedig  
verlopen. In week 36 zal de Hornweg 3 dagen zijn afgesloten 
vanwege het plaatsen van de liggers voor het viaduct.  
Hierna geldt er een hoogte beperking van 2,60 meter voor de 
Hornweg ter hoogte van de kruising met de nieuwe N201.
Van 28 juni tot 20 augustus zal de Hornweg tussen de 
 Legmeerdijk en de Machineweg eenrichtingsverkeer zijn  
(in die rij richting) vanwege de werkzaamheden aan de  
Legmeerdijk. Dit is besloten omdat de Hornweg te smal  
is als omleidingsroute voor vrachtverkeer. Bewoners uit  
de klankbordgroep hebben hier vanwege de veiligheid op 
 aangedrongen.

SAS FOTO
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Legmeerdijk
Van 28 juni tot 20 augustus vinden er aan de Legmeerdijk 
diverse wegwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden zijn 
opgedeeld in twee projecten:

1  |  Legmeerdijk Noord: eenrichtingsverkeer,  
uitgevoerd door provincie Noord-Holland
Het project van de provincie Noord-Holland op de Legmeerdijk 
Noord vindt plaats tussen de Machineweg en de Marshallsingel 
en wordt uitgevoerd tussen 28 juni en 25 juli. De werkzaam-
heden zijn verdeeld in drie fases. De Legmeerdijk zal voor  
dit project tussen de Machineweg en de Marshallsingel (in die 
rijrichting) te maken krijgen met eenrichtingsverkeer.

Fase 1: 
• Opknappen Legmeerdijk vanaf kruising Machineweg tot  
 kruising Hornweg.
• Eenrichtingsverkeer tussen kruising Machineweg en  
 kruising Hornweg (in die rijrichting).
• Fase 1 duurt van 28 juni tot en met 11 juli.

Fase 2: 
• Opknappen Legmeerdijk tussen kruising Hornweg / 
 Legmeerdijk en rotonde Snoekbaarsstraat / J. Adamslaan.
•  In verband met asfalteringswerkzaamheden zal dit wegvak 

één nacht worden afgesloten. Houdt u de borden daarvoor  
in de gaten.

• Fase 2 duurt van 12 juli tot 15 juli.

Fase 3: 
• Opknappen Legmeerdijk vanaf rotonde Snoekbaarsstraat /  
 J. Adamslaan tot aan de Marshallsingel.
• Fase 3 duurt van 16 juli tot 25 juli.

Ná 25 juli zal op de Legmeerdijk tussen de Marshallsingel  
en de kruising Legmeerdijk/Bosrandweg/Beneluxbaan 
 onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Deze werkzaam-
heden vinden plaats in het verkeer; er wordt dus gewerkt  
terwijl het verkeer doorgang houdt. Tijdens deze periode  
zal er op de Legmeerdijk minder verkeer zijn vanwege de 
afsluiting tussen Flora Holland en de Machineweg. 

2  |  Legmeerdijk Zuid: volledige afsluiting,  
uitgevoerd door projectbureau N201+
Het project Masterplan N201+, Omlegging Aalsmeer - Uithoorn, 
wordt uitgevoerd door de Alliantie N201 in opdracht van de 
provincie Noord-Holland. Tussen Flora Holland en de Machine-
weg zal de Legmeerdijk volledig worden afgesloten van 28 juni 
tot 20 augustus. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten houden 

doorgang. Er vinden diverse werkzaamheden  tegelijkertijd 
plaats. De werkzaamheden zijn:
•  Realisatie van de aansluiting van de nieuwe N201 op de  

Legmeerdijk.
• Aanleg van de rotonde in de Legmeerdijk met de  
 Meerlandenweg.
• Ophoging van de Legmeerdijk met 20 cm vanwege de  
 waterkerende functie.
• Opknappen Legmeerdijk.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden worden voorbereidende 
werkzaamheden getroffen bij de inritten van de percelen op  
het stuk tussen Flora Holland en de Machineweg. Betrokken 
eigenaren zijn hierover geïnformeerd. Het verkeer ondervindt 
hier geen hinder van.

Het werk aan de Legmeerdijk is een enorme klus met veel 
gevolgen voor omwonenden en omliggende bedrijven. Er is 
gekozen voor een volledige afsluiting in de zomermaanden.  
Dit is een relatief rustige periode, vooral voor de bloemen-
veiling. Ook de scholen zijn dicht. 

BART FENS
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Het is onmogelijk om veilig te werken op dit gedeelte van  
de Legmeerdijk (Flora Holland – Machineweg) als er ook 
doorgaand verkeer is. De ruimte is te beperkt. Een gedeeltelijke 
afsluiting zou maandenlange overlast voor de omgeving 
betekenen. Door deze volledige afsluiting van acht weken  
kan er veiliger en sneller gewerkt worden.
Zie voor meer info en omleidingen over deze werkzaamheden op www.n201.info.

Meerlandenweg
De rotonde in de Legmeerdijk ter hoogte van de Meerlandenweg 
wordt tussen week 26 en 33 gerealiseerd. De gemeente Amstel-
veen realiseert vervolgens de aansluiting tussen de Legmeerdijk 
en de Meerlandenweg.

Noorddammerweg
In april is begonnen met de werkzaamheden aan de fietsbrug 
over de N201. Volgens de huidige planning zal de Randweg  
ter hoogte van de Noord dammerweg van week 35 tot en met 
week 42 worden afgesloten. Dit is nodig om de veiligheid tijdens 
het plaatsen van de fietsbrug te kunnen garanderen. Uiteinde-
lijk wordt de Noord dammerweg ter hoogte van de nieuwe N201 
afgesloten van de Randweg. Exacte data volgen nog.

Zijdelweg
Het bestemmingsplan N201-Zijdelweg is in afwachting van 
nadere onderzoekgegevens aangehouden door de Amstelveense 
gemeenteraad. Naar verwachting kan het plan op 7 juli 2010 
alsnog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Contactgegevens 
 
Projectbureau N201+ 
Boeingavenue 241
1119 PD Schiphol-Rijk 

T: (023) 514 3201
F: (023) 514 3242
E: n201info@noord-holland.nl

KijK voor meer iNformATie 
oP: www.N201.iNfo

Aan de informatie in deze nieuwsbrief 
kunnen geen rechten worden ontleend.SAS FOTO

De werkzaamheden voor de Omlegging Aalsmeer - Uithoorn 

zijn in volle gang. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de 

hoogte houden van de te verwachten werkzaamheden en 

eventuele overlast in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen 

en Uithoorn.


