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Werkzaamheden Fanny Blankers-Koenlaan tussen de IJtocht en Baron de
Coubertinlaan
Beste mevrouw/mijnheer,
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt de Fanny Blankers-Koenlaan, tussen de IJtocht
en Baron de Coubertinlaan, opnieuw ingericht.
Er komen flauwe bochten en verhogingen in de weg. Hierdoor gaat de rijsnelheid omlaag en
wordt de weg veiliger. Ook haalt de aannemer de bestaande (vrij liggende) fietspaden weg. Dat
doen we omdat op dit moment de fietsers niet goed zichtbaar zijn als auto’s af willen slaan.
Er komen brede fietsstroken op de rijbaan. Bestuurders van auto’s en (brom)fietsers kunnen
elkaar dan beter zien. Er is dan minder kans op een ongeval. En, het kruispunt met de Nieuwe
Molenaarslaan wordt vervangen door een rotonde met een éénrichtingsfietspad.
Wij hebben hierover eerder brieven gestuurd en bewonersbijeenkomsten gehouden.
De werkzaamheden
Binnenkort start aannemer Boskalis Nederland B.V. met deze werkzaamheden:
• verwijderen van de bestrating van de rijbaan, fietspaden en stoepen;
• verplaatsen van het riool, de lantaarnpalen en ondergrondse afvalcontainers;
• aanbrengen van bestrating op de rijbaan, fietspaden en stoepen;
• aanbrengen nieuwe groenstroken.
Voordat deze werkzaamheden beginnen, verwijdert de aannemer een aantal bomen.
Dit is nodig voor het verplaatsen van de fietspaden. De gemeente heeft hiervoor een
kapvergunning gekregen. In het plantseizoen (najaar 2020) worden er nieuwe bomen
aangeplant.
De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij
rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te
veroorzaken.
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De planning en de fases
Tussen 9 maart en 13 maart verwijdert de aannemer de bomen. In deze periode kunt u niet
langs de weg parkeren. Wij vragen u om uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren.
De andere werkzaamheden starten 6 april en we verwachten dat deze 30 oktober 2020 klaar
zijn. De planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer.
Veranderingen in de planning zetten we op: www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “Fanny
Blankers-Koenlaan”. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur.
•
•
•
•
•
•
•

6 april tot en met 13 juni – fase 1
vanaf het Heusdenpad tot en met de Dussenstraat
15 juni tot en met 24 juli – fase 2
vanaf de Dussenstraat tot Almkerkplein
6 juli tot en met 5 augustus - fase 3.1
Plein voor het Haarlemmermeer Lyceum
20 juli tot en met 21 augustus – fase3.2 en 3.3
vanaf Heusdenpad tot Molenaarslaan
8 augustus tot en met 17 augustus - fase 3.4
Molenaarslaan tot en met Baron de Coubertinlaan
24 augustus8 tot en met 29 september - fase 4
bij het Almkerkplein en Hankstraat
30 september tot en met 30 oktober - fase 5
vanaf de Hankstraat tot en met Altenapad/IJtocht

De bereikbaarheid, parkeren en busdiensten
Op het deel waar de werkzaamheden zijn, is de rijweg, het fietspad en de stoep afgesloten. Al
het doorgaand verkeer wordt omgeleid (ook de voetgangers). Er worden omleidingsborden
neergezet. Uw woning of bedrijf is te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar.
Op het deel waar de werkzaamheden zijn kunt u niet langs de weg parkeren. Wij vragen u om
uw auto in deze periode ergens anders te parkeren.
Woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en
ambulance).
De bussen rijden hun normale route. Als de aannemer werkzaamheden uitvoert op een deel
waar een bushalte staat, kunt u deze niet gebruiken. Er is dan een tijdelijke bushalte in de buurt
gemaakt waar u gebruik van kunt maken.
Verplaatsen brengparkjes en ophalen huisvuil door De Meerlanden
De 3 brengparkjes (ondergrondse vuilcontainers), op dit deel van de Fanny Blankers-Koenlaan,
worden in de week van 6 tot 10 april verplaatst. Het brengparkje bij het Almkerkplein gaat naar
de Hankstraat en die bij het Aalbergplein gaat naar de Dussenstraat. Het brengparkje bij het
Altenapad wordt ongeveer 10 meter verplaatst richting de IJtocht. Tijdens het verplaatsen
kunnen de brengparkjes 1 of 2 dagen niet gebruikt worden.
Als u geen gebruik maakt van de brengparkjes, kunt u op de ophaaldagen van De Meerlanden
uw vuilcontainer gewoon aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen
hier bij kan.
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Tijdelijke opslag bouwmaterialen
Tijdens de werkzaamheden moeten er materialen worden opgeslagen. Hiervoor komt er een
tijdelijke opslag op het grasveld tussen het Haarlemmermeer Lyceum en de Sjoukje Dijkstralaan.
Extra informatiebijeenkomst op 23 maart
Op 23 maart organiseert de aannemer een informatiebijeenkomst in het Haarlemmermeer
Lyceum Zuidrand. De presentatie begint om 19.00 uur en duurt ongeveer 20 minuten. U krijgt
uitleg over de werkzaamheden, de planning en de bereikbaarheid. Daarna kunt u vragen stellen.
De informatiebijeenkomst duurt tot uiterlijk 20.00 uur.
Website voor alle informatie
Alle informatie staat op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “Fanny Blankers-Koenlaan”.
Als er veranderingen zijn, bijvoorbeeld in de planning, wordt de website aangepast.
De BouwApp
De aannemer voegt informatie, over bijvoorbeeld de afsluitingen, toe aan de BouwApp.
De BouwApp kunt u downloaden in de Appstore of Play Store. Als u hierin het project “Fanny
Blankers-Koenlaan” opzoekt en toevoegt, krijgt u elke dag een “pushbericht” met de laatste
informatie.
Uw contactpersonen
Heeft u vragen voor of tijdens de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met een van de
contactpersonen:
Contactpersoon aannemer
Johan Hussaarts is de omgevingsmanager van aannemer Boskalis is. U kunt hem
bereiken via telefoonnummer 0613624419 of e-mail FBK@boskalis.com.
Vanaf woensdag 8 april kunt u ook binnenlopen tijdens het inloopspreekuur van de aannemer.
Dit is in de bouwkeet die bij de werkzaamheden staat. Het inloopspreekuur is elke woensdag
van 16:00 tot 17:00 uur.
Contactpersoon gemeente
Uw contactpersoon bij de gemeente is Ron de Lange. Hij is te bereiken via telefoonnummer
0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Als u een e-mail stuurt
graag “Fanny Blankers-Koenlaan “ in het onderwerp zetten.
Met vriendelijke groet,
De gemeente Haarlemmermeer,
namens deze,
de gebiedsmanager Hoofddorp Zuidwest

Petra van Doorn

