
 

  

 
Datum datum                                                            Aan de gebruikers 
Bezoekadres  BAM Infra bv  

Gebouw Tristar II  

ZW 983, 1117 CE Schiphol 
Behandeld door Hetty Messchaert 

  

Onderwerp Werkzaamheden Rijkerstreek 

  

Geachte heer/mevrouw, 

 

Van maandag 24 oktober 2022 tot maandag 12 december en in Q1/Q2 2023 wordt er groot 

onderhoud uitgevoerd op de Rijkerstreek op Schiphol. In deze brief informeren wij u over deze 

werkzaamheden en de bijbehorende omleidingsroutes. 

 

Aanleiding 

De huidige verkeersituatie op de Rijkerstreek wordt als onveilig ervaren: de weginrichting is niet 

conform de huidige richtlijnen, het is onduidelijk welke snelheid er mag worden gereden en de 

voetgangers van en naar de bushaltes maken gebruik van ‘olifantenpaadjes’ (ook als oversteek) of 
lopen langs de rijbaan. Omdat er ook onderhoud aan het asfalt nodig is, heeft Schiphol gevraagd om 

de weg naast het onderhoud ook rijbaan veilig in te richten conform huidige richtlijnen. Aanvullend 

hieraan wordt het fietspad verbreed en opgewaardeerd tot snelfietspad en wordt de verharding van het 

busplatform P30 vervangen. 

 

De werkzaamheden worden voornamelijk overdag uitgevoerd. Nachtwerkzaamheden zijn niet gepland, 

echter worden de nachten bij uitzondering gebruikt als bufferperioden om de vastgestelde 

planningsdatum te halen. De werkzaamheden betreffen de gehele Rijkerstreek, vanaf het kruispunt met 

de N196 tot aan de Q-baan (het nieuw aangelegde viaduct voor vliegtuigen). Er wordt gewerkt in vier 

fases om het gebied bereikbaar te houden. 

 

Planning en fasering 

In de onderstaande afbeelding is de locatie van de werkzaamheden en het faseringsoverzicht te zien. In 
tabel 1 op de volgende pagina is de voorgenomen planning te zien. De planning en fasering wordt 
vervolgens nader toegelicht.  

 
Figuur 1. Faseringsoverzicht 
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Fase Werkzaamheden Locatie Werkperiode Verkeersmaatregel 

op de weg 

Verkeer rijdt 

1 Op dit moment nog niet 

bekend. Wordt in een later 

stadium bepaald 

Tussen de N196 en 

Laadstation bij P30 

Q1/Q2 2023 Wordt in een later stadium 

bepaald 

Wordt in een later stadium 

bepaald 

2a & b Dekvloer laadstation wordt 

opnieuw geasfalteerd. 

Herinrichting Rijkerstreek en 

Snelfietspad 

Laadstation bij P30 tot 

en met het kruispunt 

Rijkerstreek/Toekanweg 

ma 24-okt-22 [wk 43] 

t/m wo 16-nov-22 

[wk46] 

De weg wordt op dit 

gedeelte afgesloten 

Wordt omgeleid over P30 en de 

Toekanweg 

 

 

2c Dekvloer laadstation wordt 

opnieuw geasfalteerd. 

Herinrichting Rijkerstreek en 

Snelfietspad 

Laadstation bij P30 tot 

en met het kruispunt 

Rijkerstreek/Uiverweg 

wo 16-nov-22 [wk46] 

t/m zo 20-nov-22 

[wk46] 

De weg wordt op dit 

gedeelte afgesloten 

Wordt omgeleid over P30 en de 

Toekanweg/ 

Pelikaanweg 

 

 

3 Herinrichting Rijkerstreek en 

Snelfietspad en aanleg 

bushalte 

Tussen de kruispunten 

Rijkerstreek/Toekanweg 

en Rijkerstreek/Uiverweg 

ma 21-nov-22 [wk 47] 

t/m zo 5-dec-22 

[wk48] 

De weg wordt op dit 

gedeelte afgesloten 

Omgeleid via de Uiverweg en 

Pelikaanweg 

4a Herinrichting kruising 

Rijkerstreek/Uiverweg 

Kruising 

Rijkerstreek/Uiverweg 

ma 5-dec-22 [wk 49] 

t/m zo 12-dec-22 

[wk49] 

De weg wordt per rijrichting 

om en om afgesloten.  

Het verkeer rijdt vanaf centrum 

langs de werkzaamheden. Vanaf 

Hoofddorp wordt het verkeer 

omgeleid over de Pelikaanweg.  

4b Herinrichting kruising 

Rijkerstreek/Uiverweg 

Kruising 

Rijkerstreek/Uiverweg 

Ma 12-dec-22 [wk 50] 

t/m zo 18-dec-22 [wk 

50] 

De weg wordt op dit 

gedeelte in de richting van 

Schiphol Centrum 

afgesloten 

Het verkeer rijdt vanaf centrum 

langs de werkzaamheden. Vanaf 

Hoofddorp wordt het verkeer 

omgeleid over de Pelikaanweg. 

Tabel 1. Voorgenomen planning. 

 

Adviesroute 

Gedurende de gehele werkzaamheden zal een adviesroute aangegeven worden waarbij het verkeer 

over de A4 zal worden geleid. Voor bestemmingsverkeer op en rondom de Rijkerstreek worden 

verschillende maatregelen genomen om het gebied bereikbaar te houden.  

 

 
Figuur 2. Adviesroute omgeleid verkeer 
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➢ Fase 1: Op dit moment is de uitvoeringsdatum voor fase 1 nog niet bekend. Dit wordt nog 

nader bepaald. Naar verwachting in Q1/Q2 van 2023 

• De werkzaamheden vinden plaats vanaf kruispunt Rozenburg/N196 tot laadstation P30.  

• De datum, uitvoeringsmethode en impact wordt in een later stadium bepaalt. 

 

 
Figuur 3. Fase 1 

 
 
 
  

Uitvoering nntb 
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➢ Fase 2a-b:  Maandag 24 oktober 04.00 uur t/m woensdag 16 november 2022 om 04.00 uur. 

Week 43 tot en met week 46. 

• De werkzaamheden vinden plaats vanaf de bushalte/laadstation bij P30 tot de kruising 

Rijkerstreek/Toekanweg.  

 

Gemotoriseerd verkeer 

• Dit gedeelte van de Rijkerstreek is volledig afgesloten. 

• Voor het doorgaande verkeer wordt een omleiding gerealiseerd over het parkeerterrein P30 en via 

de Toekanweg. Op deze manier heeft doorgaand verkeer altijd doorgang.  

• Toegang tot het parkeerterrein van P30 gaat via huidige inrit.  

• Uitrijden vanaf P30 verloopt via de Flamingoweg.  Er worden boden Exit geplaatst om het uitrijden 

aan te duiden.  

• Op P30 wordt een tijdelijk busplein ingericht met 4 halteerplaatsen en een tijdelijke rotonde voor 

bussen om te keren.  

• Het busplein en de omleidingsroute wordt afgescheiden door middel van barriers  

• Voor bestemmingsverkeer richting de Valkweg en Flamingoweg wordt een tijdelijke route over P30 

ingericht. Deze route wordt aangesloten op de omleidingsroute voor het doorgaande verkeer op 

P30.  

 

Fietsers 

• In fase 2A wordt ter hoogte van de Flamingoweg een oversteek gecreëerd vanaf de Rijkerstreek 

richting de overzijde. Het fietspad loopt langs de Flamingoweg, Valkweg en Maraboeweg richting 

Toekanweg. Hier wordt door middel van rijplaten een oversteek gemaakt naar het huidige fietspad 

langs de Rijkerstreek richting centrum Schiphol.  

• In fase 2B wordt ter hoogte van het busplatform een oversteek gemaakt vanaf het huidige fietspad 

aan de Rijkerstreek richting Flamingoweg. Ter hoogte van de Flamingoweg worden de fietsers 

weer teruggeleid naar het huidige fietspad aan de Rijkerstreek.   

 
Figuur 4. Fase 2a-b 
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➢ Fase 2c:  woensdag 16 november 04.00 uur t/m maandag 21 november 2022 om 04.00 uur. 

Week 46. 

• De werkzaamheden vinden plaats vanaf de bushalte/laadstation bij P30 tot de kruising 

Rijkerstreek/Uiverweg.  

 

Gemotoriseerd verkeer 

• Dit gedeelte van de Rijkerstreek is volledig afgesloten. 

• Voor het doorgaande verkeer wordt een omleiding gerealiseerd over het parkeerterrein P30 en via 

de Toekanweg/Pelikaanweg. Op deze manier heeft doorgaand verkeer altijd doorgang.  

• Toegang tot het parkeerterrein van P30 gaat via huidige inrit.  

• Uitrijden vanaf P30 verloopt via de Flamingoweg.  Er worden boden Exit geplaatst om het uitrijden 

aan te duiden.  

• Op P30 wordt een tijdelijk busplein ingericht met 4 halteerplaatsen en een tijdelijke rotonde voor 

bussen om te keren.  

• Het busplein en de omleidingsroute wordt afgescheiden door middel van barriers.  

• Voor bestemmingsverkeer richting de Valkweg en Flamingoweg wordt een tijdelijke route over P30 

ingericht. Deze route wordt aangesloten op de omleidingsroute voor het doorgaande verkeer op 

P30.  

• De Uiverweg wordt gebruikt in deze omleidingsroute. Vanwege de aanleg van VDRQ is de 

Uiverweg aangepast naar een eenrichtingsweg. Voor de omleiding wordt de weg over het VDRQ 

terrein weer in gebruik genomen als openbare weg om twee richtingenverkeer  op de Uiverweg 

mogelijk te maken.  

 

Fietsers 

• In deze fase kunnen de fietsers ter hoogte van het busplatform via een oversteek vanaf het huidige 

fietspad aan de Rijkerstreek richting Flamingoweg fietsen. Ter hoogte van de Flamingoweg worden 

de fietsers weer teruggeleid naar het huidige fietspad aan de Rijkerstreek.   

 

 
Figuur 5. Fase 2c 
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➢ Fase 3: maandag 21 november 04.00 uur t/m maandag 5 december 2022 om 04.00 uur. Week 

47-48. 

• De werkzaamheden vinden plaats vanaf het kruispunt Rijkersteek/Toekanweg tot de kruising 

Rijkerstreek/Uiverweg.  

 

Gemotoriseerd verkeer 

• Dit gedeelte van de Rijkerstreek is volledig afgesloten. 

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Toekanweg, Pelikaanweg en de Uiverweg.  

• De Uiverweg wordt gebruikt in deze omleidingsroute. Vanaf de aanleg van VDR-Q is de Uiverweg 

aangepast naar éénrichtingsweg. Voor de omleiding wordt de entree richting VDR-Q terrein weer 

in gebruik genomen als openbare weg om twee richtingenverkeer op de Uiverweg en verkeer 

richting Centrum Schiphol mogelijk te maken.   

• De bushaltes op de Rijkerstreek ter hoogte van de Toekanweg en Uiverweg komen tijdelijk te 

vervallen. Tijdens deze werkzaamheden kan men gebruik maken van de tijdelijke haltes op de 

Toekanweg en de Uiverweg richting Centrum. 

 

Fietsers 

• Fietsers vanaf Centrum worden ter hoogte van de Uiverweg door middel van rijplaten over de 

groenstrook geleid richting de Toekanweg. Ter hoogte van de Toekanweg kunnen de fietsers 

oversteken naar het nieuwe snelfietspad aan de Rijkerstreek.   

 

 
Figuur 6. Fase 3. 
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➢ Fase 4a:  maandag 5 december 04.00 uur t/m maandag 12 december 2022 om 04.00 uur. 

Week 49. 

• De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de bushalte Uiverweg richting Centrum. 

• Vanuit centrum Schiphol richting P30 kan het doorgaande verkeer gebruik maken van de 

Rijkerstreek. 

• Doorgaand verkeer vanaf P30 richting centrum wordt omgeleid via de Toekanweg, Pelikaanweg en 

de Uiverweg.  

• De Uiverweg wordt gebruikt in deze omleidingsroute. Vanaf de aanleg van VDR-Q is de Uiverweg 

aangepast naar éénrichtingsweg. Voor de omleiding wordt het VDR-Q terrein weer in gebruik 

genomen als openbare weg om twee richtingenverkeer op de Uiverweg mogelijk te maken.  

• De bushaltes op de Rijkerstreek ter hoogte van de Toekanweg en Uiverweg zijn richting P30 vanuit 

centrum in gebruik. De bushaltes Toekanweg en Uiverweg richting centrum komen tijdelijk te 

vervallen. Tijdens deze werkzaamheden kan men gebruik maken van de tijdelijke haltes op de 

Toekanweg en de Uiverweg richting Centrum. 

 

  

 
Figuur 7. Fase 4a 
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➢ Fase 4b:  maandag 12 december 04.00 uur t/m maandag 19 december 2022 om 04.00 uur. 

Week 49. 

• De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van het kruispunt Rijkerstreek/Uiverweg en de 

bushalte Uiverweg richting Centrum. 

 

Gemotoriseerd verkeer 

• Vanuit centrum Schiphol richting P30 kan het doorgaande verkeer gebruik maken van de 

Rijkerstreek. 

• Doorgaand verkeer vanaf P30 richting centrum wordt omgeleid via de Toekanweg, Pelikaanweg en 

de Uiverweg.  

• De Uiverweg wordt gebruikt in deze omleidingsroute. Vanaf de aanleg van VDR-Q is de Uiverweg 

aangepast naar éénrichtingsweg. Voor de omleiding wordt het VDR-Q terrein weer in gebruik 

genomen als openbare weg om twee richtingenverkeer op de Uiverweg mogelijk te maken.  

• De bushaltes op de Rijkerstreek ter hoogte van de Toekanweg en Uiverweg zijn richting P30 vanuit 

centrum in gebruik. De bushaltes Toekanweg en Uiverweg richting centrum komen tijdelijk te 

vervallen. Tijdens deze werkzaamheden kan men gebruik maken van de tijdelijke haltes op de 

Toekanweg en de Uiverweg richting Centrum. 

 

Fietsers 

• Fietsers kunnen gebruik maken van het nieuwe Snelfietspad langs de Rijkerstreek. 

 
Figuur 8. Fase 4b 
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Overlast kantoren en bedrijven 

De kantoren en bedrijven kunnen enige hinder ervaren van de werkzaamheden. Deze hinder zal vooral 

voorkomen in de vorm van geluid die ontstaat bij het frezen van de asfalt-deklagen.  

 

Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten 

Nood- en hulpdiensten kunnen altijd op de plaats van bestemming komen door deze waar nodig om te 

leiden.  

 

Vragen, opmerkingen, overlast? 

Mocht u nog vragen hebben of enige vorm van overlast ervaren, dan kunt u contact opnemen met 

088- 400 8087. Dit nummer is 24 uur 7 dagen per week bereikbaar.  

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hetty Messchaert  – Omgevingsmanager 

BAM Infra B.V. 


