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> Ringdijk Haarlemmermeer krijgt fietsstraten 

> Herinrichting Stationsplein Holendrecht  

> Steeds meer metropolitane fietsroutes  
 

 
 

 

> Event ‘OV in transitie – stappen richting 2040’ 

> Heemstedestraat flink opgeknapt 

> Amstelveense fietsers terug op het Kazernepad  
  

  
    

  

 
    

 

Ringdijk Haarlemmermeer krijgt reeks fietsstraten 

 

De gemeente Haarlemmermeer is gestart met het verbeteren van de verkeersveiligheid langs de Ringdijk. Ook zullen de Ringdijk en 

Ringvaart aantrekkelijker en leefbaarder gemaakt. Vincent van Laar, projectbegeleider van de Vervoerregio – die adviseert en 

meedenkt over de aanleg van fietsstraten – legt uit: ‘Op de dijk is er veel lintbebouwing. Het Rondje Haarlemmermeer is erg geliefd 

onder wielrenners dus vaak rijdt er een groot aantal fietsers.’ 

> Lees verder 
  

  
    

 

Herinrichting Stationsplein Holendrecht 

Het stationsplein Holendrecht krijgt aan de kant van het ziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC een nieuw gezicht en sluit in de 

toekomst aan op de nieuwe entree van het ziekenhuis. Het plein wordt mooier, groener, verkeers- en sociaal veiliger. Rond het 

stationsplein ligt nu een duidelijke fiets- en voetgangersverbinding. Vanaf het station fiets je via de Meibergdreef richting het 
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ziekenhuis of het busstation. 

> Lees verder  
  

  
    

 

Steeds meer metropolitane fietsroutes 

 

Een fietsbrug in Halfweg, een vernieuwd fietspad in Almere en een opgeknapt fietspad in Amstelveen. Het zijn allemaal recente 

voorbeelden die onderdeel uitmaken van het netwerk van metropolitane fietsroutes in en rond de Vervoerregio Amsterdam dat 

steeds aantrekkelijker wordt.  

> Lees verder  
  

  
   

  

 

 

  

 

Aanpassingen ontwerp 

nieuwe duurzame 

Cruquiusbrug (N201) 

  

 

 
 

 

 

  

 

Heemstedestraat 

flink 

opgeknapt  

  

 

 
 

 

 

  

 

Voorbereidende 

werkzaamheden 

Uithoornlijn 
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Event: 

‘OV in transitie – 

stappen richting 2040’ 
 

De Vervoerregio en OV-Magazine 

organiseren op 10 juni het digitale event 

‘OV in transitie – stappen richting 

2040’. We staan aan de vooravond van 

een belangrijke transitie binnen het 

openbaar vervoer. Met man en macht 

werken de verschillende regio’s aan 

plannen om de gevolgen van de 

coronapandemie op te vangen en 

tegelijkertijd nieuwe investeringen te 

doen. Bovendien dient zich een nieuw 

kabinet aan en zijn onlangs bij de 

verschillende politieke partijen in de 

Tweede Kamer nieuwe woordvoerders 

IenW geïnstalleerd. 

> Lees verder  
 

 
 

 

Amstelveense fietsers 

maken weer gebruik van 

Kazernepad 
 

Fietsers in Amstelveen kunnen weer 

fietsen over het fietspad tussen Zetterij 

en Noorddammerlaan. Dit deel van het 

Kazernepad was bijna twee jaar 

afgesloten vanwege een onveilige 

damwand, die het fietspad op zijn plaats 

moest houden. Het onveilige fietspad is 

duurzaam hersteld en gelijk verbreed. 

Dat was hard nodig. Aannemer 

Bouwbedrijf BAM plaatste de nieuwe 

damwand. De bewoners zijn er blij mee! 

> Lees verder  
 

 
 

 

Betere doorstroming en 

meer veiligheid 

Thorbeckeweg Zaanstad 
 

Verschillende maatregelen moeten 

zorgen voor een betere doorstroming en 

meer veiligheid op en rond de 

Thorbeckeweg in Zaanstad voor 

(vracht)auto’s, openbaar vervoer en 

fietsers. Naar verwachting kan de schop 

in het tweede kwartaal van 2022 de 

grond in. Dit jaar vindt de inspraak op het 

bestemmingsplan plaats en wordt 

gezocht naar een aannemer. 

> Lees verder  
 

  

    
    

  

 

  

 

 

 

 

 

    

  

  

  

U bent een relatie van de Vervoerregio Amsterdam. 

 

griffier@beemster.net Uitschrijven van deze mailing. 

Stuur deze email naar een vriend 
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Contactgegevens: 

Vervoerregio Amsterdam 

Bezoekadres: Jodenbreestraat 25, Amsterdam 
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Amsterdam, 1000 AP  
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