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Beste mevrouw, mijnheer, 
 
U ontvangt deze brief omdat u in Rijsenhout of in het zuidelijk deel van Aalsmeerderbrug 
woont. In juni 2020 heeft u ook een brief van ons ontvangen. Hierin stond informatie over de 
proefafsluiting voor doorgaand verkeer op de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout. Daarna hebben wij 
u laten weten dat deze proefafsluiting is uitgesteld tot het najaar van 2021.  
 
Graag vertellen wij u in deze brief meer over de proefafsluiting. Ook nodigen wij u graag uit 
voor een inloopbijeenkomst op woensdag 13 oktober. 
 
Proefafsluiting in november 
Meer ruimte voor recreatie en het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn belangrijke doelen 
van de Visie Ringdijk en Ringvaart. Om deze doelen te bereiken is er in 2017 besloten dat er een 
afsluiting komt voor doorgaand autoverkeer op de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout. Voordat dit 
gebeurt komt er een proefafsluiting. Zo kunnen we zien of de positieve effecten die we van de 
afsluiting verwachten inderdaad optreden.   
 
De proef was gepland in november 2020, en is onder andere door de coronacrisis uitgesteld tot 
2021. Tijdens de coronacrisis was er minder verkeer. De metingen waren daarom niet 
betrouwbaar en niet goed te vergelijken met de verkeerssituatie voor de coronacrisis. Om de 
effecten van de proef goed te kunnen meten, worden in oktober twee weken lang tellingen 
uitgevoerd. Dit is de zogenaamde 0-meting.   
 
Inloopbijeenkomst in de Ontmoetingskerk op 13 oktober 
Om u meer informatie te geven over het plan met de proefafsluiting organiseert de gemeente 
een inloopbijeenkomst. Deze is op woensdag 13 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in de 
Ontmoetingskerk, Werf 2 te Rijsenhout. Wij beantwoorden dan graag uw vragen. De toegang 
tot de bijeenkomst gaat volgens de geldende corona-regels! Als u Corona-gerelateerde klachten 
heeft, vragen we u thuis te blijven. Stel dan uw vragen telefonisch of per e-mail.  
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Afsluiting van 1 november tot en met 28 november 2021 
De proef duurt 4 weken, van maandag 1 november tot en met zondag 28 november van 7.00 
uur tot 19.00 uur. 

 
Plan voor afsluiting voor doorgaand verkeer bij Verremeer (het rode kruisje). Met de route voor 
bestemmingsverkeer naar Rijsenhout (groen) en voor doorgaand verkeer (blauw). Het centrum 
van Rijsenhout blijft ook bereikbaar via de Aalsmeerderweg en de Bennebroekerweg. 
 
Afsluiting bij Verremeer 
De proefafsluiting gebeurt met een afsluiting van de dijk bij Verremeer. Daar wordt de dijk vier 
weken lang dagelijks van 7.00 uur tot 19.00 uur afgesloten met paaltjes. Bij de paaltjes staan 
verkeersregelaars, die de nooddiensten en hulpdiensten er langs kunnen laten in geval van 
nood. Bij de paaltjes staan verkeersregelaars, die de nooddiensten en hulpdiensten er langs 
kunnen laten in geval van nood.  
 
Rijsenhout blijft bereikbaar 
Tijdens de proefafsluiting van de Aalsmeerderdijk blijft Rijsenhout gewoon bereikbaar vanaf de 
A4. Vanuit Aalsmeer kunnen mensen met de auto de Aalsmeerderweg gebruiken. Doorgaand 
verkeer over de Ringdijk moet een klein stuk omrijden naar Rijsenhout. Dit kost weinig extra 
reistijd. We doen dit om autoverkeer dat niet in Rijsenhout moet zijn aan te moedigen om een 
andere route te nemen.   
 
Controleren van het verkeer tijdens de proef 
We houden de verkeerssituatie tijdens de proef goed in de gaten. Het verkeer op de straten in 
de buurt van de afsluitingen en op de dijk wordt gemeten. Met de metingen wordt ook het 
effect op het kruispunt Aalsmeerderweg en Bennebroekerweg in de gaten gehouden. De proef 
kan eerder worden afgebroken of worden aangescherpt. Dit gebeurt als blijkt dat Rijsenhout 
onbereikbaar wordt voor autoverkeer of als er ernstige overlast is. Toch is het belangrijk dat de 
proef niet te kort duurt om het effect goed te kunnen meten.  
 
Meten of de proef geslaagd is 
Na de proef volgt een beoordeling. Met de metingen van het verkeer kunnen wij zien hoe de 
auto's hebben gereden en of sluiproutes niet te druk zijn geworden. De proef is geslaagd als er 



 

 Ons kenmerk: 5298094 Pagina 3 van 3  

niet te veel extra verkeer komt op de kleine straten en op de Aalsmeerderweg. Dan trekt de 
gemeente de conclusie dat de Aalsmeerderdijk afgesloten kan worden voor doorgaand 
autoverkeer.  
 
De klankbordgroep is op de hoogte 
De gemeente heeft regelmatig contact met de klankbordgroep. Een klankbordgroep is een 
groep mensen die meedenkt met het project. Bij deze klankbordgroep gaat het om leden van de 
dorpsraad en andere mensen die belang hebben bij het project. De gemeente houdt tijdens de 
proefafsluiting contact met de klankbordgroep en overlegt als dit nodig is. 
 
Meer informatie  
Bekijk voor meer informatie over de plannen voor de Ringdijk en Ringvaart in Rijsenhout de 
webpagina: www.ringdijk-ringvaart.nl.  Kijk bij ‘Per dorp’ en klik op ‘Rijsenhout’. Voor vragen 
kunt u ook contact opnemen met projectmanager Christien Jordaan via telefoonnummer 0900-
1852 of een e-mail sturen naar Ringdijk-Ringvaart@haarlemmermeer.nl.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
Projectmanager, 

 
Mevrouw A.J. Plukkel-van Langeraad 
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