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Wat gaat er veranderen?
Tijdens het groot onderhoud combineert de provincie verschil-

lende werkzaamheden. Met de nieuwe inrichting van de N203 

worden knelpunten zoals de hoge snelheid en onveilige uit-

ritten aangepakt. Het kruispunt Provincialeweg/Zeeweg krijgt 

vanwege de verkeersveiligheid en de doorstroming een extra 

linksaf strook. Het fietspad tussen Uitgeest en Limmen wordt 

vernieuwd en op diverse locaties voorzien van lichtgevende 

markering. Ook de twee (duiker)bruggen over de Schulpvaart 

en de Hendriksloot worden vernieuwd. Een compleet overzicht 

van alle werkzaamheden is te vinden op www.infoN203.nl

Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, voert de provincie in het najaar van 2015 groot onder-

houd uit aan de Provincialeweg (N203) tussen Castricum en Uitgeest en de Zeeweg (N513) tot aan de rotonde  

Soomerwegh. Vanwege de complexiteit van de werkzaamheden en de veiligheid voor verkeer en wegwerkers sluit 

de provincie de weg tussen Castricum en Uitgeest gedurende drie weken af van woensdag 16 september tot en met 

vrijdag 9 oktober 2015. De werkzaamheden vinden zeven dagen per week en 24 uur per dag plaats. Hierdoor blijft de 

afsluiting tot drie weken beperkt. Het fietspad langs de Provincialeweg blijft bereikbaar.

Duikerbrug over de Hendriksloot
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N203: Groot 
onderhoud 

Groot onderhoud Provincialeweg (N203) 
tussen Castricum - Uitgeest 

Informatieavond
Provincie Noord-Holland organiseert in samenwerking  

met de gemeenten informatieavonden om bewoners en 

ondernemers te informeren over de werkzaamheden en  

omleidingen. De gecombineerde informatieavond voor de 

gemeente Heiloo en Limmen (gemeente Castricum) vindt 

plaats op maandag 15 juni in hotel Fletcher,  

Kennemerstraatweg 425 in Heiloo. 

Aanmelden is niet nodig.

Programma
19.00 - 19.30  Inloop

19.30 - 20.00 Welkom en presentatie provincie 

   Noord-Holland

20.00 - 21.00  Informatiemarkt en gelegenheid tot het 

   stellen van vragen 

21.00   Einde

De provincie organiseert ook informatieavonden voor 

Castricum op 8 en 10 juni en voor Uitgeest/Akersloot op  

17 juni. Meer informatie hierover via www.infoN203.nl 
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Omleidingen en vertragingen
Het verkeer volgt de omleidingsroutes die in overleg met de 

gemeenten zijn vastgesteld. Deze routes geven langere reis-

tijden van ongeveer 15 minuten. In de ochtend- en avondspits 

kunnen deze reistijden verder oplopen. Voor  de gemeenten 

Castricum/Alkmaar, Uitgeest/Akersloot en Heiloo/Limmen zijn 

verschillende routes ingesteld die met gele borden zijn aange-

geven. Het advies is deze omleidingen te volgen om hinder en 

onnodig oponthoud te voorkomen. Houd rekening met extra 

drukte op de omleidingsroutes en extra reistijd. Reis waar 

 

mogelijk buiten de spits of kies een ander vervoermiddel dan de 

auto. Fietsers maken gebruik van het fietspad langs de Provin-

cialeweg (N203). Fietsers worden geadviseerd om de Uitgeester-

weg te mijden vanwege mogelijk sluipverkeer.

De woningen langs de provinciale weg blijven bereikbaar voor 

de bewoners. Het tankstation aan de provinciale weg in 

Uitgeest is tijdens de werkzaamheden gesloten. Het tank- 

station in Limmen blijft bereikbaar.

De Provincialeweg N203 in 

volledig afgesloten tussen 

Castricum en Uitgeest van 

woensdag 16 september 20.00 uur 

tot vrijdag 9 oktober 20.00 uur. 

Verkeer van en naar Limmen en 

Heiloo rijdt via de N9 en A9 

richting Alkmaar en verder.
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Planning werkzaamheden 
De Provincialeweg tussen Castricum en Uitgeest is van woens-

dag 16 september tot en met vrijdag 9 oktober geheel afgesloten 

voor autoverkeer het fietspad blijft bereikbaar. Deze afsluiting 

geeft flinke verkeershinder voor het autoverkeer. Om de termijn 

van deze hinder te beperken, werkt de provincie zeven dagen 

per week, dag en nacht door. 

De reconstructie van het kruispunt N203/N513 (Zeeweg) vindt 

plaats in het weekend van vrijdag 9 oktober van 20.00 uur tot 

maandag 12 oktober 06.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is 

het kruispunt afgesloten voor al het verkeer. In dit weekend is 

de Provincialeweg (N203) ten noorden en ten zuiden van het 

kruispunt wel bereikbaar.

Van maandag 12 oktober tot maandag 26 oktober voert de 

provincie onderhoud uit aan de Zeeweg (N513). De Zeeweg blijft 

bereikbaar doordat het verkeer via één rijstrook per rijrichting 

langs de wegwerkzaamheden wordt geleid.

Het kruispunt N203/N513 is 

volledig afgesloten van vrijdag 

9 oktober 20.00 uur tot 

maandag 12 oktober 06.00 uur. 

Verkeer vanuit Limmen en 

Heiloo naar Amsterdam en 

Haarlem wordt omgeleid via 

de Kennemerstraatweg naar 

de A9. 

Verkeer vanuit Limmen en 

Heiloo naar Castricum neemt 

de Kennemerstraatweg naar 

de N9, via Egmond aan Zee en 

Egmond Binnen (N512).
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COLOFON

Groot onderhoud Provincialeweg (N203) Castricum - Uitgeest is  

een uitgave van de provincie Noord-Holland. Meer informatie:  

www.infoN203.nl

Voor vragen en opmerkingen over wegwerkzaamheden kunt u 

contact opnemen met het provinciaal servicepunt Wegen en 

Vaarwegen via het gratis telefoonnummer 0800 0200 600 of  

stuur een mail naar Froukje Oostra, omgevingsmanager via  

infoN203@noord-holland.nl

Redactie: Directie Beheer en Uitvoering, sector Infra

Fotografie: provincie Noord-Holland

Oplage: 1.600

Grafische verzorging: provincie Noord-Holland, MediaProductie 

Haarlem, juni 2015

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie
Actuele informatie over de planning, uitvoering, omleidingen 

en voortgang vindt u via de website www.infoN203.nl, digitale 

nieuwsbrieven, advertenties in huis-aan-huisbladen, en 

binnenkort ook op twitter @infoN203
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Planning

16 september - 9 oktober 2015 Onderhoud en herinrichting 

 Provincialeweg (N203) tussen 

 Castricum/Uitgeest

9 - 12 oktober 2015 Reconstructie kruispunt 

 N203/N513 

12 - 26 oktober 2015 Onderhoud Zeeweg (N513)

26 oktober 2015 Werkzaamheden gereed

De planning van de werkzaamheden kan wijzigen door slechte 

weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden. 

Zeeweg (N513)


