
De Nuclear Security Summit 2014 (NSS)
Zeer ernstige verkeershinder

Voor nadere informatie over de NSS kunt u 
terecht op: www.haarlemmermeer.nl/nss.

Voor vragen over de bereikbaarheid kunt u 
bellen via 0900-1852.

  

Het verkeer moet rekening houden 
met afsluitingen en omleidingen vanaf 
zondagmiddag 23 maart tot woensdagochtend 
26 maart. Vandaar dat de gemeente oproept om 
de trein te nemen of thuis te werken en alleen in 
de auto te stappen als dat noodzakelijk is.

Ga goed voorbereid van huis de weg op door 
www.vanAnaarBeter.nl te raadplegen en de actuele 
verkeersinformatie in de gaten te houden. Eénmaal onderweg 
adviseren wij de omleidingsroutes op de borden te volgen. 
Houd op de wegen rekening met files en langere reistijden.

P+R-locaties 
Automobilisten kunnen gebruik maken van de volgende
parkeervoorzieningen om verder te reizen met het openbaar
vervoer: Station Hoofddorp, Station Nieuw-Vennep, Getsewoud 
Zuid (Zuidtangent) en  Spaarneziekenhuis. Mogelijk wordt de 
voormalig bushalte Floriade-Zuid tijdelijk open gesteld.

Treinen
Voor de treinen van en naar Hoofddorp en Nieuw-Vennep zijn 
geen beperkingen en de NS rijdt de normale dienstregeling. 
Omdat verwacht wordt dat meer mensen deze dagen voor het 
OV zullen kiezen, zet NS extra capaciteit in. De meest actuele 
informatie vindt u op www.ns.nl.

Busvervoer
Voor het busvervoer op 23, 24 en 25 maart zijn er enkele
aanpassingen. Buslijnen 145, 161 en 164 rijden volgens 
een aangepaste route, waarbij enkele haltes komen te 
vervallen. Buslijn 261 rijdt in het geheel niet. Houd voor de 
overige buslijnen rekening met langere reistijden vanwege 
verkeershinder. Nadere informatie volgt op 
www.connexxion.nl en www.arriva.nl.

Voor nadere informatie over de NSS kunt u terecht op: 
www.haarlemmermeer.nl/nss.

Wegafsluitingen 

Naar verwachting van zondag 23 maart 16:00 
uur tot maandag 24 maart 15:00 uur en van 
dinsdag 25 maart 13:00 tot woensdag 26 maart 
05:00 uur: 

-  A5 tussen Raasdorp (A9) en De Hoek 
(A4) in beide richtingen afgesloten;  

-  A4 richting Den Haag tussen 
Badhoevedorp en Burgerveen: twee rijstroken 
beschikbaar maar op- en afritten Hoofddorp en 
Nieuw-Vennep richting Den Haag afgesloten; 

-  A44 richting Den Haag tussen 
Burgerveen en Wassenaar afgesloten; 

- over- en onderdoorgangen A4 en A44 
enkele periodes van 15-20 minuten afgesloten  

-  adviesroutes  

 

Afgesloten gebied 

Naar verwachting van zondag 23 maart 20:00 
uur tot dinsdag 25 maart 24:00: 

-  gebied rondom Polderbaan afgesloten 
voor doorgaand verkeer; parkeerterrein Expo 
Haarlemmermeer gesloten 

-  fietspad Hoofdweg-Oostzijde open voor 
scholieren en woon-/werkverkeer van 07:00 uur 
tot 19:00 uur; legitimatie verplicht (vanaf 14 jr)  

 


