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Onderwerp 

Werkzaamheden rijweg Warande 

Beste heer/mevrouw, 
 
Het asfalt van de Warande tussen Baljuwslaan en de Rozenlaan  is aan vervanging 
toe. Vanaf  23 november 2020 tot en met 4 december 2020  gaan we de 
asfaltverharding vervangen. De firma Strukton voert deze werkzaamheden uit. 
Tijdens de werkzaamheden is de Warande voor autoverkeer gefaseerd afgesloten. 
 

Het vervangen van de asfaltverharding voeren we gefaseerd uit 
De eerste week vervangen we het asfalt aan de kant van even kant. De Warande is 
dan aan deze kant ook afgesloten. In de tweede week voeren we de 
werkzaamheden uit aan de oneven kant. Doorgaand rijverkeer leiden we tijdens de 
werkzaamheden om. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden kan de planning 
veranderen.  
 
Aan de oneven kant, tussen Irislaan en Baljuwslaan, wordt ook de stoep vernieuwd.  
De stoep aan de even kant gaan we nu nog niet vervangen. Dat doen we in een 
latere fase.  
 

Woont u in dit deel van de Warande? Tijdens de werkzaamheden kunt u dan 
niet met de auto bij uw woning komen.  
Per zijde duren de werkzaamheden ongeveer 4 à 5 dagen. Lopend en met de fiets 
aan de hand kunnen bewoners over het trottoir bij de woning komen. Excuses voor 
dit ongemak.  
 

De Warande is onderdeel van de Doorfietsroute  
De doorfietsroute loopt vanaf de Wenckebachweg, via de Westerhoutweg, 
Westerhoutplein en Warande door naar de Wijk aan Duinerweg en de Kuijkensweg. 
Daar sluit deze doorfietsroute aan op de Maerten van Heemskerckstraat in 
Heemskerk. Bij de doorfietsroute worden fietspaden aangelegd in rood asfalt.  
Aangezien we nu het asfalt gaan vervangen, brengen we meteen fietsstroken in rood 
asfalt aan.  
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De inrichting van de Warande verandert niet  
Trottoirs en groenstrook blijven hetzelfde. Alleen de deklaag van de rijbaan 
vervangen we. De fietsstroken worden verbreed tot 2,5 meter en voorzien van rood 
asfalt en duidelijke markering. De rijstrook voor autoverkeer blijft 3 tot 3,5 meter 
breed en wordt in zwart asfalt uitgevoerd. 
 

Tussen Baljuwslaan en Zeestraat asfalteren we nog niet.  
Dit deel nemen we later mee met de aanpassing van het kruispunt Warande-
Zeestraat. Het Voorlopig Ontwerp voor de rotonde is opgesteld en presenteren we 
binnenkort aan bewoners en belanghebbenden. Zij kunnen dan hierop reageren. 
Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging. 
 

Bijdrage Provincie 
De aanleg van de fietsstroken wordt medegefinancierd door de Provincie Noord-
Holland op grond van de Uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur Noord-Holland 
2020. Deze subsidie is onder andere bedoeld voor het verhogen van de veiligheid en 
doorstroming voor fietsers. 
 

Informatie en vragen tijdens de uitvoering 
We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor vragen kunt u bellen of 
een afspraak maken met de toezichthouder, de heer R. van Dam. Dit kan via 
telefoonnummer 0251-256 256.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
namens hen, 
strategisch manager, 
 
 
 
B. Wieringa 
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