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De komende weken gaat Heijmans verder met de rest van de 

groot onderhoudswerkzaamheden. Deze bestaan onder andere 

uit het vervangen van het wegdek en de geleiderails, 

het vernieuwen van de openbare verlichting en de verkeers-

lichten. Als de werkzaamheden volgens planning lopen, is  

het werk 6 maart 2017 afgerond.

Werkzaamheden aan 
de Drie Merenweg
In september 2016 is aannemer Heijmans in opdracht van de provincie gestart met groot onderhoud aan de Drie 

Merenweg (N205). Het werk aan de verbindingsweg tussen de N205 en de N201 en de afrit naar het 

evenemententerrein aan de Paviljoenlaan is inmiddels afgerond. 
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Werkzaamheden en bereikbaarheid
Alle werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer. U vindt de actuele informatie op www.noord-holland.nl/N205.

Wanneer Waar Gevolgen verkeer

Vrijdag 3 februari 20.00 uur tot 
maandag 6 februari 05.00 uur Tussen Vijfhuizerweg en Schipholweg N205 toegankelijk voor doorgaand verkeer. Zijwegen 

gesloten

Vrijdag 10 februari 20.00 uur tot 
maandag 13 februari 05.00 uur Tussen kruising N201 en Vijfhuizerweg N205 toegankelijk voor doorgaand verkeer.

Zijwegen gesloten

Vrijdag 17 februari 20.00 uur tot 
maandag 20 februari 05.00 uur Tussen Leimuiderweg en Venneperweg Kruising gesloten; hiervoor geldt omleiding 1

Vrijdag 24 februari 20.00 uur tot 
maandag 27 februari 05.00 uur Tussen Leimuiderweg en Venneperweg Kruising gesloten; hiervoor geldt omleiding 1

Vrijdag 3 maart 20.00 uur tot
maandag 6 maart 05.00 uur Tussen Venneperweg en Bennebroekerweg Kruising gesloten; hiervoor geldt omleiding 2

Reserveweekend

Vrijdag 10 maart 20.00 uur tot
maandag 13 maart 05:00 uur

Actuele informatie op: 
www.noord-holland.nl/N205

Actuele informatie op: 
www.noord-holland.nl/N205

Reserveweekend

Vrijdag 17 maart 20.00 uur tot
maandag 20 maart 05:00 uur

Actuele informatie op: 
www.noord-holland.nl/N205

Actuele informatie op: 
www.noord-holland.nl/N205

N201
Parallel aan de werkzaamheden aan de N205 wordt er door BAM 

gewerkt aan de N201. Deze werkzaamheden duren nog  tot mei 

2017. Het werk aan de N201 bestaat uit  groot onderhoud en  de 

aanleg van twee fietstunnels  op de Van Heuven Goedhartlaan 

bij de brandweer en bij Crown Plaza. De omleidingsroutes van 

de werkzaamheden op de N201 en N205 zijn op elkaar afge-

stemd. Kijk voor meer informatie over dit project op 

www.noord-holland.nl/N201.
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Omleidingen
Tijdens de afsluitingen gelden er zowel voor gemotoriseerd 

verkeer als fietsers omleidingsroutes. Alle routes zijn ook te 

vinden op de website van de provincie:  

www.noord-holland.nl/n205

Nood- en hulpdiensten worden langs de werkzaamheden 

geleid.

OMLEIDING 2OMLEIDING 1

Afsluiting in het weekend van 17 tot  
20 februari en 24 tot 27 februari. 

Afsluiting in het weekend van 3 tot 6 maart. 
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Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website van de provincie 

Noord -Holland, www.noord-holland.nl/N205. Met vragen of 

meldingen over de werkzaamheden of het bouwverkeer kunt u 

contact opnemen met aannemer Heijmans via (073) 543 53 53. 

Dit nummer is 24 uur per dag beschikbaar. 

Informatiepunt
Tijdens de werkzaamheden aan de N205 kunt u tijdens het 

inloopspreekuur bij de keet van Heijmans terecht voor 

informatie.

Hier is een medewerker van Heijmans aanwezig om uw 

vragen te beantwoorden. De keet is te vinden op  

Spaarnwoudeweg 1175 in Vijfhuizen. Het inloopspreekuur is 

iedere vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Hieronder vindt u een planning van de werkzaamheden. Deze zijn sterk afhankelijk van de weeromstandig-
heden en kunnen hierdoor uitlopen. Mocht dit het geval zijn, dan worden direct omwonenden tijdig geïnfor-
meerd. Actuele informatie vindt u op www.noord-holland.nl/N205.

COLOFON
 

Informatieblad N205 is een uitgave van de provincie Noord-Holland.
Meer informatie op: www.noord-holland.nl/N205.Heeft u vragen 
dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met het Service-
punt Provincie Noord-Holland via 0800 0200 600 (gratis).
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