
Groot onderhoud N518 
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Waarom wordt er aan de N518 gewerkt? 

• De N518 is toe aan groot onderhoud 

 

• Tegelijkertijd wordt een aantal maatregelen 
doorgevoerd om de verkeersveiligheid te 
verbeteren: 

o Er komt een inhaalverbod op de N518. Wel blijft het 
op plekken met voldoende zicht mogelijk om 
landbouwverkeer in te halen. 

o Ook is het niet meer toegestaan dat fietsers in de 
wintermaanden op de N518 fietsen. 

o De maximum snelheid blijft voorlopig 80 km/uur. 
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Wat verandert er aan de N518? 

• verbreding van de weg naar 6,50m 

• aanbrengen dubbele midden streep 

• verwijderen parkeervakken en ombouwen van 
naar vluchthaven 

• aanbrengen bermverbandblokken in krappe 
bochten 

• aanpassen bushaltes 
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Wat verandert er aan de N518 voor 

fietsers? 

 

• Het is niet meer toegestaan dat fietsers in de 
wintermaanden op de N518 fietsen. 

 

• Het fietspad op de dam wordt opnieuw 
geasfalteerd 

 

Het fietspad boven op de dijk is in beheer en eigendom 
van HHNK en valt buiten de werkzaamheden 
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Afsluitingen & omleidingen 

De N518 wordt afgesloten 

vanaf: 

rotonde Graaf 

Willemlaan/Bernhardlaan tot  

bebouwde komgrens Marken 
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Werkzaamheden 

 

• De werkzaamheden vinden plaats van  
2 oktober tot en met 1 november 2017 

 

• Iedere maandag tot en met vrijdag 

 

• Van 20.00 uur tot 05.00 uur 

 

• Door aannemingsmaatschapij Van Gelder b.v. 
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Meer informatie 

 

• Bij vragen, opmerkingen of klachten tijdens de 
werkzaamheden: Ronald van den Bout 
(omgevingsmanager Van Gelder) 
rvandenbout@vangelder.com 

• Download de app “Werk in uitvoering N518 
Van Gelder” in Appstore of Google Play 

• www.noord-holland.nl/n518 

• www.facebook.com/bereikbaarheidwaterland 
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Bereikbaarheid Marken 

 

• Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk 
om Marken te bereiken 

• Via een tijdelijke voorziening over het fietspad 
op de dam 

• Rijden over het fietspad dient veilig te 
gebeuren 
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Veiligheid  

 

• Provincie en Van Gelder hebben gehoor 
gegeven aan de wens om Marken bereikbaar 
te houden tijdens de werkzaamheden.  

• Veiligheid staat voorop 

• Het gebeurt veilig of het gebeurt niet 

• Gebruik wordt gemonitord, mocht blijken dat 
onveilige situaties ontstaan voor werknemers 
of weggebruikers vindt alsnog een volledige 
afsluiting plaats. 
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Regels veilig gebruik 

 

• Volg aanwijzingen verkeersregelaars op 

 

• Houd rekening met overige gebruikers; 
voetgangers, fietsers, autoverkeer 

 

• Geef elkaar de ruimte 

 

• Rijdt stapvoets (5 km/h) 
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