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Herinrichting N197
Velsertraverse
De provincie Noord-Holland is sinds 14 september 2015

richting Beverwijk/Tata Steel en de toerit naar Alkmaar afge-

hard bezig met de herinrichting van de Velsertraverse

sloten. De provincie werkt in dat weekend aan de aansluiting

bij Beverwijk. Inmiddels zijn er al een aantal afsluitin-

van de toe- en afritten op de A22 en aan de westelijke helft van

gen geweest en geldt er een tijdelijke verkeerssituatie
waarbij de afritten naar Beverwijk/Tata Steel en naar
het industrieterrein De Pijp zijn samengevoegd. In dit
tweede informatieblad leest u welk werk er in de
maand november gaat plaatsvinden en welke omleidingsroutes er dan gelden.
Weekendafsluiting 6 - 9 november 2015

de kruising Parallelweg/Lijndenweg. De nieuwe afrit richting
industrieterrein De Pijp blijft open voor verkeer. Voor het verkeer vanuit Alkmaar richting Beverwijk en voor het verkeer
vanuit Beverwijk richting Haarlem zijn de toe- en afritten
eveneens open. Van de twee doorgaande rijstroken op de A22
richting Alkmaar, is er het hele weekend één rijstrook afgesloten. Het verkeer op de A22 en het verkeer vanuit Beverwijk/Tata
Steel richting de Parallelweg moet rekening houden met
verkeershinder.

Afsluiting:
Van vrijdag 6 november (20.00 uur) tot maandag 9 november

Omleiding:

(06.00 uur) zijn de afritten van de A22 vanuit de Velsertunnel

Verkeer vanuit Haarlem richting Beverwijk/Tata Steel wordt

richting Beverwijk/Tata Steel, richting industrieterrein De Pijp

met borden omgeleid via de A9, afslag Beverwijk Bazaar.

en de toerit naar Alkmaar afgesloten. De provincie werkt in dat

Verkeer op de A22 en verkeer komend vanaf de N208 kan

weekend aan de aansluiting van de toe- en afritten op de A22.

doorrijden over de A22 en via de aangelegde calamiteitenboog

Voor het verkeer vanuit Alkmaar richting Beverwijk en voor het

de A9 bereiken om vervolgens de afslag Beverwijk Bazaar te

verkeer vanuit Beverwijk richting Haarlem zijn de toe- en

nemen. Verkeer richting Alkmaar wordt met borden omgeleid

afritten open. Van de twee doorgaande rijstroken op de A22, is

via de Parallelweg, de Wijkermeerweg (N197) en de aansluiting

er het hele weekend één rijstrook afgesloten. Het verkeer op de

met de A9.

A22 moet rekening houden met verkeershinder.

Omdat de kruising Parallelweg/Lijndenweg deels is afgesloten,
wordt het verkeer van en naar de Lijndenweg via de Parallelweg/

Omleiding:

Zuiderkade/Rietlanden (en vice versa) geleid. Vanuit Beverwijk/

Verkeer vanuit Haarlem richting Beverwijk wordt met borden

Tata Steel en vanaf de A22 vanuit de richting Haarlem (de nieuwe

omgeleid via de A9, afslag Beverwijk Bazaar. Verkeer op de A22

aansluiting) is de Lijndenweg bereikbaar. Het verkeer op de

en verkeer komend vanaf de N208 kan doorrijden over de A22 en

Parallelweg wordt via één rijbaan langs de werkzaamheden

via de aangelegde calamiteitenboog de A9 bereiken om vervol-

geleid en is per rijrichting één rijstrook beschikbaar. Het verkeer

gens de afslag Beverwijk Bazaar te nemen. Verkeer richting

moet rekening houden met extra verkeersdrukte. Doorgaand

Alkmaar wordt met borden omgeleid via de Parallelweg, de

verkeer wordt daarom geadviseerd via de A9 te rijden.

Wijkermeerweg (N197) en de aansluiting met de A9.

Weekendafsluiting 20 - 23 november 2015

Afsluiting Lijndenweg 23-29 november
Van 23 november tot en met 29 november blijft nog wel een

Afsluiting:

afsluiting van de Lijndenweg naar de Parallelweg van kracht.

Van vrijdag 20 november (20.00 uur) tot maandag 23 november

Verkeer wordt omgeleid via de Rietlanden/Zuiderkade. Verkeer

(06.00 uur) zijn de afritten van de A22 vanuit de Velsertunnel

vanaf de A22 naar de Lijndenweg ondervindt geen hinder.
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9 november: nieuwe afrit industrieterrein De Pijp
Vanaf 9 november is de nieuwe afrit naar het industrieterrein
De Pijp opengesteld voor het verkeer. Deze nieuwe en permanente
verkeersituatie wordt al voor de Velsertunnel met bebording aangegeven.
23 november: nieuwe toeritten naar de A22
Vanaf 23 november wordt de nieuwe toerit vanaf de Parallelweg/
Lijndenweg naar de A22 richting Alkmaar opengesteld voor het
verkeer. Vanaf 23 november wordt bovendien de nieuwe toerit
vanaf de Velsertraverse (vanuit de richting Beverwijk/Tata Steel)
naar de A22 richting Alkmaar opengesteld.
30 november: al het werk aan de toe- en afritten is gereed.
Vanaf 30 november is het werk aan de toe- en de afritten van en
naar de A22 en aan de kruising Parallelweg/Lijndenweg afgerond.
De provincie gaat vanaf dat moment aan de slag met de werkzaamheden op de Velsertraverse (boven de A22). In het volgend
informatieblad geven we hier meer informatie over.

Weekendafsluiting Lijndenweg: 26 - 29 november 2015

Renovatie Velsertunnel

Afsluiting:

Rijkswaterstaat start in april 2016 met de renovatie van de

Van vrijdag 26 november (20.00 uur) tot maandag 29 november

Velsertunnel. Tot die tijd voert Rijkswaterstaat voorbereidende

(06.00 uur) werkt de provincie aan de oostelijke helft van de

werkzaamheden uit. Om de werkzaamheden veilig uit te

kruising Parallelweg/Lijndenweg. De Lijndenweg is het hele

kunnen voeren, is het noodzakelijk de Velsertunnel een aantal

weekend afgesloten van de Parallelweg. Het verkeer op de

keer deels af te sluiten. Via Facebook geeft Rijkswaterstaat

Parallelweg wordt over één rijstrook geleid. Alle op- en afritten

steeds tijdig aan welke werkzaamheden op korte termijn

van en naar de A22 zijn dit weekend gewoon open voor het verkeer.

plaatsvinden. Kijk op www.facebook.com/velsertunnel.

Omleiding:

Meer informatie:

Omdat de kruising Parallelweg/Lijndenweg deels is afgesloten,

Omwonenden, weggebruikers en geïnteresseerden kunnen

wordt het verkeer van en naar de Lijndenweg via de Parallelweg/

sinds oktober terecht bij het PublieksInformatiePunt N197

Zuiderkade/Rietlanden (en vice versa) geleid. Het verkeer op de

Velsertraverse in de bouwkeet van KWS/Vialis. De ingang van

Parallelweg wordt via één rijbaan langs de werkzaamheden

het PublieksInformatiePunt bevindt zich tegenover Leegh-

geleid en is per rijrichting één rijstrook beschikbaar. Het ver-

waterweg 1 (het Flynth-gebouw). Op dinsdagochtend (van 10.00

keer moet rekening houden met extra verkeersdrukte. Door-

uur tot 12.00 uur) en donderdagmiddag (van 14.00 uur tot 16.00

gaand verkeer wordt daarom geadviseerd via de A9 te rijden.

uur) is er een medewerker van de aannemer KWS/Vialis aanwezig om vragen te beantwoorden en opmerkingen in ontvangst

Let op: het werk aan de weg is onderhevig aan de weersomstan-

te nemen. Ook kunt u de werktekeningen van de herinrichting

digheden. Bij ernstige regenval, vrieskou of storm bestaat de kans

Velsertraverse bekijken en de laatste planning horen.

dat de werkzaamheden met enkele weken worden opgeschoven.

Fietsverkeer en openbaar vervoer

Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op:
www.infoN197velsertraverse.nl. En voor vragen en opmerkin-

De bestaande fietsroutes blijven ook tijdens de werkzaamheden

gen kunt u contact opnemen met het provinciaal servicepunt

beschikbaar en het fietsverkeer ondervindt minimale’ hinder

Wegen en Vaarwegen via telefoonnummer 0800 0200 600

van de werkzaamheden. Het busverkeer kan wel hinder onder-

(gratis) of mailen naar infobu@noord-holland.nl.

vinden van de werkzaamheden. Voor de informatie over de
actuele reistijden verwijzen wij u naar www.connexxion.nl.
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