Infoblad 621010 A4 HRL van Knooppunt Burgerveen - Schiphol.

Boskalis voert in 2021 voor Rijkswaterstaat onderhoud uit aan asfalt en kunstwerken aan de rijkswegen in Noord-Holland. In dat kader
worden op dit infoblad de werkzaamheden op de A9 tussen Velsen en Raasdorp aangekondigd.
Planning werkzaamheden op de A9 HRL en HRR van Velsen - Raasdorp van km 50.000 – km 38.000
Periode: Vrijdag 9 juli 2021; 21.00 uur – woensdag 25 augustus 31 mei 2021; 05.00 uur
Fase 1: richting Velsen – Raasdorp
vrijdag 9 juli 2021; 20.00 uur – vrijdag 30 juli 2021; 05.00 uur.
Fase 2: richting Raasdorp – Velsen
maandag 2 augustus 2021; 05.00 uur – woensdag 25 augustus 2021; 05.00 uur

Werkvak Velsen –
Raasdorp
9/7/21 – 30/7/21

Werkvak Raasdorp
– Velsen
2/8/21 – 25/8/21
–
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Fasering:
Tijdens de faseringen wordt één rijbaan ingericht voor het verkeer met in beide richtingen twee rijstroken. De rijrichtingen worden op
deze rijbaan gescheiden door een barrier. De andere rijbaan is werkvak voor Boskalis.
In Fase 1 is de A9 rijbaan richting Velsen – Raasdorp ingericht als werkterrein en rijdt het verkeer in beide richtingen over de andere
rijbaan.
In Fase 2 is dit andersom en is de A9 rijbaan richting Raasdorp - Velsen ingericht als werkterrein en rijdt het verkeer in beide richtingen
over de andere rijbaan.
Fase 1 en 2 zijn “opgeknipt” in deelfaseringen. Het is dus niet zo dat de gehele periode het gehele wegvak als werkterrein in gebruik is en
dat Boskalis over de gehele lengte van het werk werkzaamheden uitvoert.
Tijdens de faseringen is de maximaal toegestane snelheid 70 km/uur

In onderstaande figuur de situatie voor het verkeer.
Normale situatie op de A9, 2 rijstroken en spitsstrook in beide richtingen

Tijdens fasering rijdt al het verkeer op één weghelft op versmalde rijstroken, rijrichting gescheiden door barrier, max. snelheid 70
km/uur.

Situatie reparatievak omleiding en adviesroute:
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer geadviseerd gebruik te maken van adviesroutes die in de onderstaande figuur staan
weergegeven.

Gedurende de faseringen zijn mogelijk toe- en afritten van de A9 dicht. Indien dit het geval is worden omleidingen ingesteld. De
omleidingen worden met gele borden aangegeven.
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Adviesroutes :
Adviesroute voor verkeer Alkmaar op de N242 richting Den Haag/Rotterdam via de N244 – N246 – N8/A8 – A10(/A5) en
omgekeerd.
1a Adviesroute voor verkeer Alkmaar op de N242 richting Den Haag/Rotterdam via de N244 – A7 - A10(/A5) en omgekeerd.
2. Adviesroute voor verkeer Alkmaar op de A9 richting Den Haag/Rotterdam via N8 – A8 – A10(/A5) en omgekeerd.
3. Adviesroute voor verkeer Alkmaar – Haarlem via de A22 – N208 en omgekeerd.
1.

Werkzaamheden:
De asfaltverharding op de A9 van Alkmaar naar Schiphol en van Schiphol naar Alkmaar moet worden onderhouden.
De asfaltdeklaag moet tussen knooppunt Velsen en Raasdorp vv worden vervangen en ook worden geleiderail en bermen
opgeknapt.
Contact:
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Dhr. G. Brouwer omgevingsmanager
gert.brouwer@boskalis.com

Bezoek ook:
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a9-groot-onderhoud-velsen-knooppunt-raasdorp

