Werkzaamheden IJdoornlaan, Landsmeer
Van 13 juli tot en met 10 augustus 2020 wordt de IJdoornlaan in Landsmeer vanaf het Zuideinde tot aan de
gemeente Amsterdam vervangen. Dit gebeurt in 2 fases:
• Fase 1 (13-31 juli) - Landsmeer is bereikbaar vanaf de A10 via afslag S117. Ook de andere
toegangswegen van Landsmeer zijn dan gewoon bereikbaar. Om naar de ring te gaan kan men
rijden via het Zuideinde en de IJdoornlaan.
• Fase 2 (31 juli-10 augustus) - Landsmeer is bereikbaar via drie routes: de Haal, Purmerend en de
Van Beekstraat.

Veel gestelde vragen
OMLEIDINGEN
Waarom kan niet al het verkeer via de bussluis?
In fase 2 (31 juli-10 augustus) rijden alleen nood- en hulpdiensten, vrachtverkeer, bussen en vignethouders
via de bussluis. Als de bussluis voor al het verkeer open zou gaan, dan kunnen wij de bereikbaarheid van
nood- en hulpdiensten niet garanderen. Daarnaast verwachten we dat er dan een verkeersinfarct in
Landsmeer zelf ontstaat, en de bussen zich niet aan de dienstregeling kunnen houden. Door de
verkeersstromen te spreiden voorkomen we grote verkeersdrukte richting bussluis en Vorticellaweg.
Welke bewoners ontvangen een vignet en mogen wel via de bussluis?
Tijdens de werkzaamheden in fase 2 (31 juli t/m 10 augustus) krijgen de volgende adressen een vignet:
1.
IJdoornlaan 1 t/m 10
2.
Zuideinde 122 t/m Dorpsstraat 63, tot voor de kruising Van Beekstraat.
3.
Luijendijk en Luijendijk zuid
Autoverkeer met dit vignet heeft tijdens fase 2 toegang tot de bussluis. De bewoners ontvangen omstreeks
24 juli één vignet per huisadres. Om te zorgen voor een goede doorstroming zal het overige autoverkeer
wel via de omleidingswegen moeten rijden. Vooral ook omdat nood- en hulpdiensten via de bussluis
moeten kunnen.

Gebied vignethouders voor bussluis tijdens fase 2

Hoe wordt er gecontroleerd of iemand een vignet heeft?
Bij de bussluis staan verkeersregelaars om hierop te controleren.
Krijgen de bedrijven aan het Zuideinde ook een vignet, net als de woningen?
Bedrijven aan het Zuideinde krijgen ook een vignet, net als de woningen per adres één vignet.
Kunnen motorijtuigen via de bussluis?
Alleen motoren met een vignet kunnen via de bussluis.
Mogen bestelbussen uit heel Landsmeer ook door de bussluis?
Nee, een vrachtauto een is motorrijtuig met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg, niet
zijnde een personenauto, bestelauto of autobus. Heeft een bestelbusje een vignet, dan mag deze wél door
de bussluis. Autobussen hebben vrije doorgang in beide richtingen.
Is de begrafenisondernemer bereikbaar?
De gemeente maakt aparte afspraken op maat met de begrafenisondernemer op het Zuideinde. Dit is een
kwestie van nauwe afstemming met de begrafenisondernemer.
Hoe zit het met de toeleveranciers van het winkelcentrum, blijft die bereikbaar voor hen?
De bedrijven blijven bereikbaar voor de toeleveranciers in de uitvoering van zowel fase 1 als fase 2 van de
werkzaamheden aan de IJdoornlaan.
Hoe kan ik in Fase 1 Landsmeer in en uit?
Tijdens Fase 1 kunnen de bewoners via het Zuideinde gebruik maken van de IJdoornlaan en zo de ring op.
De mensen die naar Utrecht moeten, kunnen via de Coentunnel via de A10-west gaan of zij kunnen via de
volgende afslag S118 onderlangs en terug via de binnenring.

Fase 1 – omleidingen

Hoe wordt het verkeer in Fase 2 precies omgeleid?
Tijdens Fase 2 wordt het verkeer van en naar Landsmeer omgeleid via de Haal (Noord-West), Purmerend en
de Van Beekstraat (Oost-Zuid).

Fase 2 – omleidingen

Welke verkeersmaatregelen worden er getroffen bij de bruggen aan de Kanaaldijk?
Hier staan altijd al voorrangsborden, waar het verkeer zich aan dient te houden. De normale verkeersregels
zijn hier geldig.
Rijden er tijdens de werkzaamheden ook vrachtwagens en bussen door de van Beekstraat en de Haal?
Nee, alléén autoverkeer mag hier rijden. Het vrachtverkeer van en naar Amsterdam wordt in Fase 2 (dus
van 31 juli tot 10 augustus) omgeleid via de bussluis van het Zuideinde.
Ik fiets altijd naar mijn werk in Amsterdam. Hoe moet ik nu fietsen?
We gaan fietsers van en naar Amsterdam omleiden via het Pieter Weers pad en het Amsterdamse pad. Het
is niet verantwoord om én bus én vrachtverkeer samen met fietsers door de bussluis te laten rijden.
Ik reis met het openbaar vervoer naar mijn werk. Hoe rijdt de bus?
Het busverkeer kan gewoon via de bussluis blijven rijden en rijdt in principe haar gewone diensten.
Hoe moeten ambulance en brandweer rijden bij een noodgeval?
Hulpdiensten mogen altijd via de bussluis rijden.
Op de Haal zijn twee scholen. Levert dit geen gevaarlijke situatie op voor de kinderen?
Nee, het is zomervakantie en de scholen zijn dicht.

PARKEREN
Ik woon aan de Van Beekstraat. Waar kan ik parkeren?
In Fase 1 kunt u gewoon parkeren zoals anders.

In Fase 2 is er een parkeerverbod in de Van Beekstraat.
U kunt dan parkeren op de volgende plekken:
1. Uw eigen erf
2. Het wapen van Landsmeer
3. Parkeerplaats naast Snackbar Van Beek
4. Kistenmakerseiland
Ik woon aan de Van Beekstraat en wil mijn boodschappen kunnen uitladen voor mijn deur. Kan dat wel?
Dat kan wel, alleen wij raden aan om dit buiten de spits te doen, dan heeft u minder last van het verkeer en
houdt u het verkeer niet op. U parkeert dan tijdelijk op de stoep.
Gaat handhaving tijdens Fase 2 nog extra controleren in de Van Beekstraat
U dient er rekening mee te houden, bij onvoldoende doorstroming, bij snelheidsovertreding en overlast van
geparkeerde auto’s dat handhaving hierop zal controleren.

PLANNING
Waarom zijn de werkzaamheden aan de IJdoornlaan tegelijk met die aan de A10 gepland?
Door de werkzaamheden tegelijk te laten plaatsvinden hebben inwoners in de buurt er ruim een week last
van. Als we dit los van elkaar hadden gedaan, dan zou de overlast vele weken meer hebben geduurd.
Waarom is dit midden in de zomervakantie gepland?
We hebben ervoor gekozen om de werkzaamheden te laten plaatsvinden in de zomervakantie, omdat er
dan minder woon-werkverkeer is doordat een deel van de inwoners op vakantie zal zijn. Als we dit buiten
de vakantie zouden doen, dan zouden zowel het verkeer als de inwoners er veel meer last van hebben.
Als er 24 uur per dag gewerkt wordt, hebben we daar ’s nachts dan geen last van?
We kunnen niet voorkomen dat er geluidsoverlast zal zijn, maar de werkzaamheden lopen in principe tot
24.00 uur, met daar waar nodig een uitloop tot 06.00 uur. Dit zijn de zogenaamde uitloopuren.
Waarom moet de IJdoornlaan worden vernieuwd?
De IJdoornlaan is zeer verouderd en daardoor minder veilig. We gaan de weg veiliger maken door middel
van nieuwe funderingen, nieuw asfaltpakket en andere belijningen, nieuwe VRI installatie waardoor we
betere doorstroming krijgen.
Wanneer zijn de werkzaamheden precies?
FASE 1 (13 tot 31 juli 2020)
Het gedeelte kruispunt A10 op-/afrit tot aan het kombord van
Amsterdam, voor het A10 viaduct en langs de BP
FASE 2 (31 juli tot 10 augustus 2020) Het gedeelte Zuideinde tot en met het kruispunt A10 op-/afrit (
richting Coentunnel )
Tijdens FASE I is de A10 van en naar het Zuideinde gewoon bereikbaar.
Amsterdam werkt ook aan de IJdoornlaan in dezelfde periode. Is dit bekend bij gemeente Landsmeer?
Ja, dit is bekend bij de gemeente Landsmeer en afgestemd met Amsterdam. De gemeente Amsterdam is
eigenaar van de verkeerslichten op de gehele IJdoornlaan en vervangt de stoplichten én regelt ze opnieuw
in. Eén van de maatregelen om de doorstroming van verkeer op deze plek te verbeteren.

CAMERA’S
Ik moet vanwege de werkzaamheden via de Haal rijden. Is daar geen controle door de camera?
De camera zal van 31 juli tot en met 10 augustus gedurende de werkzaamheden uitstaan. U zult dus geen
boete krijgen.
Ik moet vanwege de werkzaamheden via Purmerend naar mijn werk rijden. Is daar ’s ochtends en ’s
middags geen controle door de camera?
De camera zal van 31 juli tot en met 10 augustus gedurende de werkzaamheden uitstaan. U zult dus geen
boete krijgen.

Staat uw vraag er niet bij?
U kunt uw vraag mailen naar ijdoornlaan@boskalis.com

