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Geachte meneer/mevrouw, 

 

Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen van infrastructurele werkzaamheden die 

in de komende periode zullen plaatsvinden aan de Uiverweg. De werkzaamheden zullen enige 

hinder opleveren. Uiteraard zullen wij de hinder tot een minimum beperken. De brief is bedoeld 

om u te informeren over de werkzaamheden en welke hinder u hiervan kunt verwachten zodat 

u niet voor verrassingen komt te staan. 

 

Werkzaamheden 

Na de bouwvak (26-07 t/m 15-08) starten de werkzaamheden voor het aanleggen van een 

nieuw hemelwaterriool (HWA). Dit hemelwaterriool wordt aangelegd ten behoeve van het 

project voltooiing dubbele rijbaanstelsel Quebec (VDR-Q). Het werk bestaat uit 4 fases. De 

eerste twee fases zijn inmiddels afgerond. Vanaf 16 augustus starten we met fase 3, de 

afsluiting van de Uiverweg. Fase 4 zal aansluitend aan fase 3 worden uitgevoerd. Hiervan zult 

u met betrekking tot bereikbaarheid geen hinder  ondervinden. De werkzaamheden vinden 

plaats op doordeweekse dagen tussen 07:00 en 19:00.  

 

Afsluiting Uiverweg 

Omdat het nieuwe HWA tracé de Uiverweg kruist, zal de tijdens de aanleg van de HWA de 

Uiverweg tussen de kruising Rijkerstreek en de in/uitgang van P26 voor een periode van drie 

weken worden afgesloten. Dit betekent dat het doorgaande verkeer geen gebruik kan maken 

van de Uiverweg vanaf 16 augustus 07:00 t/m 6 september 12:00. Verkeer met een 

bestemming aan de Uiverweg/Pelikaanweg en doorlaatpost 90 kan omrijden via de 

Toekanweg. Tijdens de werkzaamheden staan er omleidingsborden die u kunt volgen. Op de 

volgende pagina is in een kaart weergegeven welke route u tijdens de afsluiting kunt rijden. 

 

Parkeerterreinen P26 en P28 blijven ook bereikbaar via de omleiding 

Toekanweg/Pelikaanweg. De Uiverweg wordt vanaf de kruising Pelikaanweg in twee richtingen 

ingericht om P26 bereikbaar te houden. Op de Pelikaanweg zorgen verkeersregelaars er 24/7 

voor dat er geen opstoppingen zullen plaatsvinden.   

 

Openbaar vervoer en fiets- en voetpad 

De bushaltes Uiverweg aan de Rijkerstreek zullen tijdens de afsluiting gewoon in gebruik 

blijven. Voetgangers die vanaf de bushaltes komen met een bestemming aan de 

Uiverweg/Pelikaanweg worden om het bouwterrein aan de Uiverweg omgeleid. De fietspaden 

langs de Uiverweg worden ook afgesloten. Fietsers worden verzocht af te stappen en via de 

voetgangersroute te lopen. 
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Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jaakko 

van Blijswijk (jaakko.van.blijswijk@schiphol.nl | 06 30 03 22 83). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rick Engel 

BAM Infra Main Contractor perceel 3 

Verkeersmanager 

 

 

 
 

Figuur 1: Omleidingsroutes tijdens de afsluiting van de Uiverweg 

 


