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Bereikbaarheidsplan 
renovatie Velsertunnel 
In 2016 gaat de Velsertunnel negen maanden volledig dicht in ver-
band met grootschalige renovatie.  Om de regio IJmond die perio-
de bereikbaar te houden, heeft Rijkswaterstaat samen met Provin-
cie Noord-Holland, betrokken gemeenten, samenwerkingsverband 
IJmond Bereikbaar, de transportsector en ondernemers in de regio 
een bereikbaarheidsplan opgesteld.  

Het bereikbaarheidsplan is een reeks samenhangende maatregelen om de 
hinder tijdens de renovatie  te verminderen. Het plan is een combinatie van 
omleidingsroutes, verkeersmaatregelen, mobiliteitsprojecten en communi-
catie. Samen moeten die het grootste deel van de hinder aanpakken. Dit 
najaar wordt al begonnen met de uitvoering van de verkeersmaatregelen.

Belangrijkste maatregelen op een rij
Algemeen
- Verkeer dat nu door de Velsertunnel gaat, rijdt tijdens de renovatie via de 

Wijkertunnel en de A9.
- De tunnel is tijdens de renovatie wel open voor hulpdiensten.

Verkeersmaatregelen
- De Wijkertunnel krijgt een tijdelijke extra rijstrook in beide richtingen, 

met een speciale voorkeurstrook voor vrachtverkeer.
- Er komen tijdelijke verbindingswegen tussen de A9 en de A22 bij de 

knooppunten Velsen en Beverwijk.
- De calamiteitenbogen (normaal alleen voor hulpdiensten) bij de knoop-

punten Velsen en Beverwijk worden tijdens de afsluiting van de Velsertun-
nel permanent ingezet voor alle verkeer. 

Mobiliteitsmaatregelen
- Fietsers kunnen gebruikmaken van een extra pont.
- Vanaf station Beverwijk komt er een spitsshuttle naar bedrijven. 
- Mensen die de spits mijden, krijgen een beloning.

Communicatie
- Er komt een uitgebreide communicatiecampagne, inclusief radiocommer-

cial. 
- Er komt proactieve en tijdige reisinformatie.

Bereikbaarheidsplan
Het volledige bereikbaarheidsplan is te lezen op de website van Rijkswa-
terstaat. Hier is ook de uitgebreide planning van de renovatie, een video 
over de werkzaamheden en actueel nieuws te vinden. Meer informatie over 
Stichting IJmond Bereikbaar staat op de website van IJmond Bereikbaar. 

Over de renovatie
De Velsertunnel verbindt IJmuiden met Beverwijk. De tunnel is bijna 60 
jaar oud en toe aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat vergroot de door-
rijhoogte van de tunnel, zodat er minder incidenten plaatsvinden met te 
hoge vrachtwagens. Daarnaast worden installaties zoals ventilatie en het 
blussysteem vernieuwd en vluchtwegen aangepast. De renovatie moet er-
voor zorgen dat het verkeer vlot en veilig door de tunnel kan blijven rijden.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Krijn Nugteren, zoon van R.M. Nugteren en I. Wismeijer
Duncan Deijkers, zoon van M.W. Deijkers en L.S. de Jager

HUWELIJK
J.C.M. Kruijenaar en G.M. Teran Rojas

OVERLEDEN
Mevrouw F.J. Sikkema, e/v Hennen, 59 jaar

Expositie Babs Bannenberg 
in gemeentehuis
De in Beverwijk geboren Babs Bannenberg exposeert van 10 ju-
li t/m 29 augustus 2014 in de hal van het gemeentehuis van Uit-
geest. Daar is tijdens de openingsuren een selectie te zien van 
de aaibare objecten en collages die zij sinds 1980 maakt.

Na een opleiding Edelsmeden aan de Rietveldacademie te Amsterdam koos 
Babs voor ruimtelijk werken met email op koper en zilver. Daarbij gebruikt 
zij een beeldtaal die door iedereen te begrijpen is. Dat blijkt wel uit de re-
acties vanuit de hele wereld. Babs exposeerde o.a. in Japan, de Verenigde 
Staten, Canada, Chili, Venezuela, Mexico en verschillende Europese landen.
In vakkringen roept haar afwijkende techniek van emailleren verbazing op. 
Ze weet daarmee een sterk contrast te bereiken tussen glanzend en mat. 
Die tegenstelling speelt een kenmerkende rol in haar werk evenals de con-
trasten tussen open en dicht, donker en licht. Haar serieus bedoelde kunst-
werken krijgen door de verschillende behandelingen toch een speelse uit-
straling.
Bijzonder aan deze expositie is dat de objecten gerust mogen worden aan-
geraakt. Sterker nog: Babs Bannenberg vindt zelfs dat dat moet. Volgens 
haar heeft een ruimtelijk object geen achterzijde. Dus moet het mogelijk 
zijn alle kanten ervan te zien en beleven.
De kunstenares heeft de objecten op de expositie bewust geen titel mee-
gegeven. De kijker mag zelf de fantasie laten gaan. Ook zijn er geen ver-
koopprijzen vermeld. Die kunnen in overleg met de kunstenaar worden 
bepaald.
De opening van deze expositie is op donderdagavond 10 juli 2014 om 
20.00 uur in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest. Burgemeester Theo 
van Eijk en Babs Bannenberg zullen die opening gezamenlijk verrichten.

 Een van de objecten op de expositie.

Ophaaldata gft-afval

In week 29 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 14 juli. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 16 juli.
De Koog:  donderdag 17 juli.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 18 juli. 




