
 

 

VolkerInfra voert in maart, april en mei de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting Prins Hendriklaan 
en Boissevainweg (N526) in opdracht van de provincie Noord-Holland uit. Daarvoor zijn de Prins Hendriklaan en 
Boissevainweg van maandag 26 maart tot en met zaterdag 5 mei afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en 
voetgangers kunnen in deze periode wel van de Prins Hendriklaan gebruik blijven maken. 

Omleidingen 
Maandag 26 maart-zaterdag 5 mei 

x Autoverkeer wordt met gele 
borden omgeleid via de 
Crailoseweg (N527), 
Naarderstraat, Ceintuurbaan,  
Blaricummerstraat en 
Huizerweg. De extra reistijd 
bedraagt maximaal 5 minuten. 

x Fietsers en voetgangers kunnen 
gebruik blijven maken van de 
Prins Hendriklaan echter niet 
van de Boissevainweg. Fietsers 
en voetgangers worden met gele 
borden  omgeleid via de 
Leemzeulder, Raboes, Dr. 
Catzlaan, Enghlaan en 
Bussemerweg. 

Verkeershinder 
x Van maandag 26 maart tot en 

met zaterdag 5 mei is de Prins 
Hendriklaan en  Boissevainweg 
vanaf de Crailoseweg (op-afrit 
A1) en Naarderweg (Blaricum-
centrum)  afgesloten voor 
autoverkeer. Fietsers en 
voetgangers kunnen wel van de 
Prins Hendriklaan gebruik 
maken, echter niet van de 
Boissevainweg.

Van maandag 26 maart t/m zaterdag 5 mei                      
Afsluiting Prins Hendriklaan-Boissevainweg (N526) 
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Bereikbaarheid 
Hulpdiensten en openbaar vervoer 

Met nood en hulpdiensten zijn 
afspraken gemaakt over het 
gebruik van de Prins Hendriklaan 
en Boissevainweg. Zij kunnen te 
allen tijde de “Koningsbuurt” 
bereiken. De nood en 
hulpdiensten rijden via 
alternatieve routes, zodat hun 
aanrijtijden gewaarborgd blijven. 
Het busstation en  Ziekenhuis 
Tergooi – Blaricum blijven 
bereikbaar en ondervinden geen 
hinder van de werkzaamheden. 
De bussen kunnen tijdens de 
afsluiting van de Prins 
Hendriklaan en Boissevainweg 
gebruik blijven maken van het 
busstation.  

Meer weten? 

Heeft u vragen, klachten en/of 
opmerkingen? U ons bereiken 
via pnhgv@volkerinfra.nl of bel 
het gratis telefoonnummer 
0800 – 0200 600. Daarnaast 
organiseren wij ook een 
wekelijks inloopspreekuur, elke 
vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur, 
waarbij u bij onze 
omgevingsmanager terecht 
kan voor vragen, klachten en/ 
of opmerkingen. Het 
inloopspreekuur vindt plaats in 
de directiekeet op ons 
werkterrein gelegen aan de 
Prins Hendriklaan 26.  

Waarom afsluiting 
N526? 

x x x 

De weg en het fietspad op de 
Prins Hendriklaan en de 
Boissevainweg (N526) zijn toe 
aan onderhoud.                      
Tegelijkertijd met dit 
onderhoud richt VolkerInfra in 
opdracht van de provincie 
Noord-Holland de wegen 
veiliger in en worden er  
faunavoorzieningen gemaakt 
om de natuurgebieden aan 
beide kanten van de weg met 
elkaar te verbinden.  

 

 

 
 
 

 


