Mededeling

Aan:
Plaats:
Lijn:
Datum:

Reizigers Arriva van de lijnen: 20-21-90-221-385.
Noordwijk.
20-21-90-221-385.
6-5-2019 4:00 t/m 12-7-2019 einde dienst.
Aangepaste routes i.v.m. werkzaamheden rotonde Beeklaan/Herenweg
Onderwerp:
Noordwijk.

Beste Reizigers,
Van 6-5-2019 4:00 t/m 12-7-2019 zijn de lijnen die door Noordwijk rijden genoodzaakt om
aangepaste routes te rijden i.v.m. werkzaamheden aan de rotonde van de kruising
Beeklaan/Herenweg en de afsluiting van de Beeklaan.
Dit zal grote gevolgen hebben voor de dienstregeling.
Lijn 20 zal de volgende route gaan rijden:
Vanaf Willen v/d Bergh zal deze via de N206 naar de V Berkelweg rijden naar de v/d
Mortelstraat, Weteringkade, Lijnbaanweg, Nieuwe Zeeweg, Parallel Boulevard v.v.
Op de halte Vuurtorenplein heeft lijn 20 zijn begin en eind punt en zal daar omwisselen naar
lijn 21/221 en verder rijden via de Quarles van Uffordstraat Van Panhuysstraat, v/d
Mortelstraat, V Berkelweg, N206 Herenweg, Zwarteweg en de route naar Leiden weer
vervolgen zoals normaal.
De volgende haltes komen te vervallen voor de lijnen 20-21-221: Wantveld, Groot
Hoogwaak, Duinpark, Duinwetering, V Panhuysstraat, BinnenZee, Huis Ter Duinstraat,
Gladiolusstraat, Boekerslootlaan, Hoogekrocht, Voorstraat, Schiestraat.
Op de Beeklaan t.h.v. de rotonde met de Gladiolusstraat zijn 2 Tijdelijke haltes geplaatst
voor lijn 20.
Let op bij de halte Lijnbaanweg halteert de bus in tegenovergestelde richting.
Dus de bus richting boulevard stopt op de halte richting Leiden en andersom!!!!!!
Lijn 90 zal de volgende route gaan rijden richting Lisse:
Vanaf Willen v/d Bergh zal deze via de N206 naar de V Berkelweg rijden naar de v/d
Mortelstraat, Weteringkade, Oude Zeeweg, Duinweg, V Panhuysstraat en de normale route
weer vervolgen.
Lijn 90 zal de volgende route rijden richting Den-Haag:
Vanaf halte V.Panhuysstraat, Duinweg, Nieuwe Zeeweg, Weteringkade, v/d Mortelstraat, v.
Berkelweg, N206, Herenweg, Zwarteweg en zo de normale route richting Den-Haag weer
vervolgen.
De volgende haltes komen te vervallen voor lijn 90: Boekerslootlaan, Gladiolusstraat,
Lijnbaanweg, BinnenZee, Huis Ter Duinstraat, Pickeplein, Parallel Boulevard,
Vuurtorenplein, Piet Heinplein.
Op de Weteringkade is een tijdelijke halte geplaatst voor lijn 90 richting Den-Haag.
Op de Nieuwe Zeeweg is een tijdelijke halte geplaatst voor lijn 90 richting Lisse.
Op de Duinweg t.h.v. de rotonde bij het Piet Heinplein zijn 2 tijdelijke haltes geplaatst.

Mededeling
Lijn 385 zal de volgende route gaan rijden richting Sassenheim:
Vanaf Willen v/d Bergh zal deze via de N206 naar de V Berkelweg rijden naar de v/d
Mortelstraat, Weteringkade bij de rotonde weer terug de v/d Mortelstraat op en dan de
gebruikelijke route volgen.
Lijn 385 zal de volgende route rijden richting Den-Haag:
Na halte v/d Mortelstraat Weteringkade terug naar de v/d Mortelstraat, v.Berkelweg, N206,
Herenweg, Zwarteweg en dan de gebruikelijke route volgen.
De volgende haltes komen te vervallen voor lijn 385: Boekerslootlaan, Gladiolusstraat,
Pickeplein, Parallel Boulevard, Vuurtorenplein, Piet Heinplein.
Op de Weteringkade t.h.v. de rotonde Weteringkade/Nieuwe Zeeweg is 1 tijdelijke halte
geplaatst die halte is voor beide richtingen dus zowel richting Sassenheim als Den-Haag.
De omleiding voor lijn 385 geld alleen van maandag t/m vrijdag van 4:00 t/m 20:45.
Let op de tijden die bij de haltes geplaatst hangen zijn bij benadering dus kunnen iets
afwijken i.v.m. de alternatieve routes.
Op de vervallen haltes is er informatie te vinden over de alternatieve haltes.
Op de site van Arriva Nederland en OV 9292 is er ook nog verdere informatie te vinden.
Excuses voor de overlast.
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
M.v.g.
Uw vervoerder Arriva Nederland.

