
Collegebericht

1/1

Datum 3 februari 2022
Onderwerp Vervangen Cruquiusbrug door provincie
Aanleiding Start werkzaamheden
Portefeuillehouder Annelies van der Have, Nicole Mulder

Inleiding
De provincie bereidt samen met de aannemer Van Hattum en Blankevoort – Hollandia Infra 
de vervanging van de oostelijke Cruquiusbrug (richting Heemstede) en de renovatie van de 
westelijke Cruquiusbrug voor. De verwachting is dat de uitvoering hiervan in de zomer van 
start gaat. Het werk zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. 

Start voorbereidend werk
Vanaf 7 februari 2022 tot en met 18 maart 2022 start de aannemer met de voorbereidende 
werkzaamheden. Het gaat om het bouwrijp maken van het gebied rondom de Cruquiusbrug. 
Hiervoor worden er een aantal bomen gekapt, kabels en leidingen verlegd en extra zand 
aangebracht.

Vanaf maandag 7 februari, om 09.00 uur, wordt gestart met het kappen van 7 bomen op de 
kruising Cruquiusweg/Cruquiusdijk en de bomen aan de oostzijde van de Cruquiusweg bij de 
voetgangerstunnel. Het kappen van de bomen is nodig voor het realiseren van de 
fietsondergang onder Cruquiusweg en het verbreden van de rijbaan. Voor deze bomen 
worden nieuwe bomen geplant. Er wordt nog gezocht naar plekken voor aanplant, zodat aan 
de herplantingsplicht wordt voldaan.
Op maandag 14 februari, om 09.00 uur, start de verlegging van kabels en leidingen aan de 
oostzijde van de N201. 
Vanaf maandag 28 februari wordt zand aangebracht aan de oostzijde van de Cruquiusweg 
bij de voetgangerstunnel. Dit is nodig om de stabiliteit van de wegprofielen in de toekomst te 
kunnen garanderen. 

Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt één rijstrook op de Cruquiusweg  
van Hoofddorp richting Heemstede afgesloten. Ook het oostelijke fietspad (van Hoofddorp 
naar Heemstede) wordt voor de uitvoering van dit werk afgesloten. 
Door het afsluiten van één rijstrook gaat het verkeer hinder ondervinden. De vertraging zal 
niet meer dan 5 minuten zal zijn. 
Het fietsverkeer in beide richtingen wordt via het westelijke fietspad geleid. Er worden  
verkeersregelaars ingezet op de Cruquiusdijk voor het veilig begeleiden van de fietsers en 
de voetgangers langs de werkzaamheden. Fietsers kunnen dus ook kortstondig vertraging 
ondervinden doordat zij wellicht iets langer moeten wachten voordat ze kunnen oversteken. 

Vanaf maandag 28 februari 2022 tot en met eind maart 2023. is de voetgangerstunnel onder 
de Cruquiusweg afgesloten Dit in verband met het aanbrengen van het zandlichaam. Er 
wordt een tijdelijk voetpad gemaakt, zodat wandelaars wel het fietspad aan de Cruquiusweg 
kunnen bereiken.


