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N232 Groot onderhoud Schipholweg
Waar?              Schipholweg (N232)
Wat?                Groot onderhoud
Wanneer?        7 mei t/m 18 juni 2012

Actueel (laatste wijziging 2 mei 2012)

Volg het onderhoud van de N232 nu via twitter: www.twitter.com/N232nh
De avondvierdaagse van Badhoevedorp (21 t/m 24 mei a.s.) ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.
Scholieren die dit jaar eindexamen doen in Amstelveen, kunnen vanuit Badhoevedorp over het fietspad rijden. Wel kan het
voorkomen dat er werkzaamheden zijn en u dient af te stappen.
Buslijn 177 en 192 van Connexxion rijden via bedrijventerrein Schuilhoeve en de Sloterweg naar Schiphol vv.

De provincie Noord-Holland werkt van 7 mei t/m half juni 2012 aan de provinciale weg in de gemeente Haarlemmermeer. Hieronder
leest u wat er gaat gebeuren, op welke plek en van wanneer tot wanneer. Wijzigingen in de planning vindt u uiteraard ook terug op
deze website en via twitter. 

Waarom groot onderhoud?
Eenmaal in de 12 jaar voert de provincie groot onderhoud uit aan provinciale wegen. Na dat onderhoud voldoen de wegen aan de
geldende normen van veiligheid, comfort, bereikbaarheid en milieu-eisen.

Welk onderhoud wordt verricht aan de Schipholweg?
In de hieronder genoemde fases, worden de volgende werkzaamheden verricht:

Verharding van de rijbaan en het fietspad vernieuwen
Berm en groen onderhouden
Plaatselijk aanpassen van de openbare verlichting
Plaatselijk aanpassen van de verkeersregelinstallatie (stoplichten)
Vernieuwen van belijning en markering op de rijbaan

Planning Schipholweg
Het onderhoud aan de Schipholweg (N232) is verdeeld in verschillende fases. 

De eerste fase bestaat uit twee delen (waaronder een weekendafsluiting) en start op maandag 7 mei. Volgens planning duurt fase
1 t/m woensdag 16 mei 2012. 
De tweede fase start op maandag 21 mei. Volgens planning duurt fase 2 tot en met maandag 4 juni 2012.
De derde fase start op maandag 4 juni 2012 en is volgens planning op maandag 18 juni 2012 afgerond.

Feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er niet gewerkt aan de Schipholweg.

Weersomstandigheden
Houdt u er rekening mee dat de planning kan afwijken door weersomstandigheden.  

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Wegwerkzaamheden.htm
http://www.twitter.com/N232nh
http://www.twitter.com/N232nh
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Waar wordt gewerkt? 

Fase 1.1

Deze fase betreft het deel van de Schipholweg, van de kruising Hugo de Grootstraat t/m het kruispunt ter hoogte van het Sony
gebouw (bedrijventerrein Schuilhoeve). Van maandag 7 mei t/m woensdag 16 mei 2012 is dit deel van de Schipholweg afgesloten
voor doorgaand verkeer. Het verkeer dient om te rijden. 

Werktijden
In de periode van 7 mei, 05.00 uur t/m 16 mei 2012, 07.00 uur wordt door de aannemer gewerkt. 

Kaartje fase 1.1
                             
    
Gedeeltelijke afsluiting kruispunt
Het deel van de Schipholweg vanaf de kruising Hugo de Grootstraat van en naar de op-afrit van de A9 (afslag 6, Aalsmeer) is
toegankelijk. 

Het kruispunt ter hoogte van het Sony gebouw (bedrijventerrein Schuilhoeve) wordt gedeeltelijk afgesloten. Hierdoor blijft het
bedrijventerrein Schuilhoeve bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Het bedrijventerrein is alleen vanuit de richting Badhoevedorp
bereikbaar. Er dient gebruik te worden gemaakt van de omleidingsroute.

Omleidingsroute 
Het is in fase 1.1. niet mogelijk om via de A9 afslag 6 (Aalsmeer) over de Schipholweg richting Badhoevedorp, bedrijventerrein
Schuilhoeve etc. te rijden. Tijdens de werkzaamheden neemt u op de A9 afslag 7 (Badhoevedorp, Lijnden en Amsterdam-Osdorp). U
rijdt via de Amsterdamse Baan en de Schipholweg naar uw bestemming en omzeilt daarmee het afgesloten deel.

Bestemming Cateringweg
Wanneer uw bestemming de Cateringweg is, is er geen beperking. U kunt onder andere vanaf de A9 (afslag 6, Aalsmeer) via de
Schipholweg uw weg vervolgen. Dit geldt ook voor gasten van het IBIS en ETAP hotel. Het NOVOTEL is bereikbaar via afslag 7 op
de A9.

Openbaar vervoer
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Tijdens de werkzaamheden rijdt buslijn 192 van Connexxion via het bedrijventerrein Schuilhoeve naar Schiphol en vice versa.

Fietsers
Voor fietsers is het gedurende de werkzaamheden mogelijk gebruik te blijven maken van het fietspad. Wel kunt u hinder ondervinden
van de werkzaamheden. 

Fase 1.2

Deze fase betreft een weekendafsluiting op het deel van de Schipholweg, vanaf de op-afrit A9 (afslag 6 Aalsmeer) t/m de kruising
Hugo de Grootstraat.  In het weekend van vrijdag 11 mei t/m maandag 14 mei 2012, wordt gewerkt aan de Cateringweg (busbaan
Zuidtangent) en het kruispunt Hugo de Grootstraat. 

Werktijden
De weekendwerkzaamheden vinden onafgebroken plaats van vrijdagavond 11 mei, 20.00 uur tot maandagmorgen 14 mei 2012, 04.00
uur.

Kaartje fase 1.2

Werkzaamheden kruising Hugo de Grootstraat
De Hugo de Grootstraat wordt om en om afgesloten, zodat de bereikbaarheid van bedrijven aan de Cateringweg gegarandeerd is. 

Bestemming Cateringweg
Wanneer uw bestemming tijdens de weekendafluiting de Cateringweg is, dient u via de Schipholdijk (N231), de Poortstraat en de
Loevesteinse Randweg via het vrije deel van de kruising Hugo de Grootstraat te rijden. Dit geldt ook voor gasten van het IBIS en
ETAP hotel.

Bestemming Badhoevedorp e.o. / bedrijventerrein Schuilhoeve
Wanneer uw bestemming tijdens de weekendafsluiting Badhoevedorp e.o. of bedrijventerrein Schuilhoeve is, dient u op de A9 bij
afslag 7 (Badhoevedorp/Lijnden/Amsterdam-Osdorp) af te slaan. U rijdt dan via de Amsterdamse Baan en de Schiholweg naar uw
bestemming.
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Openbaar vervoer
Tijdens de werkzaamheden rijdt buslijn 192 van Connexxion via het bedrijventerrein Schuilhoeve naar Schiphol en vice versa.

Fietsers
Voor fietsers is het gedurende de werkzaamheden mogelijk gebruik te blijven maken van het fietspad. Wel kunt u hinder ondervinden
van de werkzaamheden.  

Fase 2

Betreft het deel van de Schipholweg, vanaf de kruising ter hoogte van het Sony gebouw (bedrijventerrein Schuilhoeve) tot de
Amsterdamse Baan. Hier wordt van maandag 21 mei tot maandag 4 juni 2012 groot onderhoud uitgevoerd. Doorgaand verkeer is hier
niet mogelijk. Ter hoogte van de Rontgenstraat wordt in dezelfde periode gewerkt aan het bergbezinkbassin. 

Werktijden
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 21 mei, 07.00 uur t/m maandag 4 juni, 07.00 uur. Tijdens de feestdagen wordt niet
gewerkt.

Kaartje fase 2

Gedeeltelijke afsluiting kruispunt bedrijventerrein Schuilhoeve
Het kruispunt ter hoogte van het Sony gebouw (bedrijventerrein Schuilhoeve) wordt gedeeltelijk afgesloten. Gedurende de
werkzaamheden blijft het bedrijventerrein Schuilhoeve bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Het bedrijventerrein Schuilhoeve is
alleen bereikbaar via de A9 afslag 6 (Aalsmeer). Datzelfde geldt voor bedrijven aan de Cateringweg. Bestemmingsverkeer kan de
normale route volgen.

Kruispunt Schipholweg/Sloterweg
De kruising Schipholweg/Sloterweg is wel toegankelijk vanaf maandag 21 mei  t/m maandag 28 mei 2012. Dit betreft de oversteek
Sloterweg – Sloterweg. Links of rechtsaf de Schipholweg oprijden is niet mogelijk. Vanaf dinsdag 29 mei 2012 tot maandag 4 juni
2012 is het kruispunt afgesloten voor doorgaand verkeer.
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Kaartje kruispunt Sloterweg

Omleidingsroute
Gedurende de hele periode is het niet mogelijk om vanuit  Badhoevedorp/de kruising Sloterweg via de Schipholweg en de op-afrit 6
(Aalsmeer) op de A9 te komen. Het verkeer in Badhoevedorp wordt o.a. omgeleid via de Robert Kochstraat naar de A9. Het verkeer
over de Sloterweg wordt omgeleid via de Robert Kochstraat of via de Tweeduizend El naar de Hoofdweg. 

Openbaar vervoer
Tijdens de werkzaamheden rijdt buslijn 192 van de P.A. Verkuijllaan over het fietspad naar bedrijventerrein Schuilhoeve, om vanaf
daar de normale route over de nieuwe rijbaan te vervolgen. 

Fietsers
Fietsers dienen rekening te houden met hinder. Voor het bus- en fietsverkeer worden verkeersregelaars ingezet.

 Fase 3

Betreft het deel van de Schipholweg, van de rotonde bij de Drie Merenweg (N205) tot de IJweg. Hier wordt van maandag 4 juni 2012
tot en met maandag 18 juni 2012 groot onderhoud uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?
Naast de eerder genoemde werkzaamheden wordt de rotonde op de Spaarnwouderweg vernieuwd.

Werktijden
Van maandag 4 juni t/m 18 juni 2012 wordt tussen 07.00 uur en circa 17.00 uur gewerkt.
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Kaartje fase 3

Afsluiting
De afsluiting van de rotonde bij de Drie Merenweg t/m de IJweg wordt in twee delen uitgevoerd, zodat Boesingheliede en bewoners
en bezoekers  van de Schipholweg altijd bereikbaar zijn, via de Hoofdweg dan wel de Drie Merenweg. 

Omleidingsroute
Het deel van de Schipholweg, van de Drie Merenweg (N205) tot het begin van de parallelweg staat gepland voor 4 juni t/m circa 13
juni 2012. In deze periode is dit deel van de Schipholweg niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer kan via de
Hoofdweg en de parallelweg van de Schipholweg bij de eindbestemming komen.

Het deel van de Schipholweg. van het begin van de parallelweg t/m de IJweg staat gepand voor circa 13 juni t/m 18 juni 2012. In deze
periode is dit deel van de Schipholweg niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer kan via de Drie Merenweg
(N205) en de Hoofdweg de parallelweg van de Schipholweg bij de eindbestemming komen. 

Fietsers
Voor fietsers is het gedurende de werkzaamheden mogelijk gebruik te blijven maken van het fietspad. Wel kunt u hinder ondervinden
van de werkzaamheden.

Contact
Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met Lemmy Koskamp, adviseur communicatie en omgeving via
koskampl@noord-holland.nl of 023 514 3177 (doorschakeling naar mobiel).

U kunt ons ook volgen via twitter: N232nh.

mailto:koskampl@noord-holland.nl
https://twitter.com/N232nh

