
Haarlem Noord – Beverwijk

Hoe rijd je van Haarlem Noord naar Beverwijk als de 
Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht is?

Vanuit Haarlem Noord rijd je over N208 en neem je op de A22 de 
nieuwe keerlus ten zuiden van de Velsertunnel. De keerlus wordt 
twee dagen na de tunnelsluiting geopend. Over de A22 rijd je dan 
naar knooppunt Velsen. Daar neem je opnieuw een keerlus die je 
naar de A9 en de Wijkertunnel leidt. Na de Wijkertunnel neem je op 
knooppunt Beverwijk de nieuwe keerlus richting de Velsertunnel/
A22. Eenmaal op de A22 kun je doorrijden richting Beverwijk (N197) 
of naar Velsen-Noord.

Hinder
Tussen Haarlem Noord en Beverwijk kan de vertraging op het 
hoogtepunt van de avondspits oplopen tot 15 minuten. In de eerste 
weken na de tunnelsluiting verwachten we dat de vertraging groter 
is. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot 8 minuten omrijtijd.

Overzicht omleidingsroutes en verwachte hinder

Velsertunnel in 2016  
negen maanden dicht



Beverwijk – Haarlem Noord

Hoe rij je van Beverwijk naar Haarlem Noord als de Velsertunnel 
in 2016 negen maanden dicht is?

Via de A22 rijd je naar de calamiteitenboog op knooppunt 
Beverwijk. De calamiteitenboog is tijdens de renovatie van de 
Velsertunnel permanent open. Daar draai je de A9 op richting 
Wijkertunnel, die er in beide richtingen dan tijdelijk een extra 
rijstrook bij heeft. Na de Wijkertunnel rijd je via de calamiteiten-
boog op knooppunt Velsen naar de nieuwe keerlus op de A22, iets 
ten zuiden van de Velsertunnel. De keerlus wordt twee dagen na de 
tunnelsluiting geopend. Via de keerlus kom je op de N208 en rijd je 
door richting Haarlem.

Hinder
Tussen Beverwijk en Haarlem Noord kan de vertraging op het 
hoogtepunt van de ochtendspits oplopen tot 20 minuten. In de 
eerste weken na de tunnelsluiting verwachten we dat de vertraging 
groter is. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot 6 minuten 
omrijtijd.

Amsterdam/A9 – Beverwijk

Hoe rijd je van Amsterdam (A9) naar Beverwijk als de 
Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht is?

Vanuit Amsterdam rijd je via de A9 naar de Wijkertunnel. Na de 
Wijkertunnel neem je op knooppunt Beverwijk de nieuwe keerlus 
richting de A22/Beverwijk. Deze keerlus wordt vlak voor de sluiting 
van de Velsertunnel in april 2016 geopend. Eenmaal op de A22 kun 
je doorrijden richting Beverwijk (N197) of naar Velsen-Noord.

Hinder
Tussen Rottepolderplein en Beverwijk verwachten we in de 
avondspits 15 minuten vertraging. In de eerste weken na de 
tunnelsluiting verwachten we dat de vertraging groter is. Buiten de 
spits blijft de hinder beperkt tot 5 minuten omrijtijd. 



Beverwijk – Amsterdam/A9

Hoe rijd je van Beverwijk naar Amsterdam (A9) als de 
Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht is?

Via de A22 rijd je naar de calamiteitenboog op knooppunt 
Beverwijk. De calamiteitenboog is tijdens de renovatie van de 
Velsertunnel permanent open. Daar draai je de A9 op richting 
Wijkertunnel, die er in beide richtingen tijdelijk een extra rijstrook 
bij heeft. Via de Wijkertunnel/A9 rijd je door naar Amsterdam.

Hinder
Op deze route kan de vertraging tot Rottepolderplein op het 
hoogtepunt van de ochtendspits oplopen tot 15 minuten. In de 
eerste weken na de tunnelsluiting verwachten we dat de vertraging 
groter is. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot 5 minuten 
omrijtijd. 

Heemskerk – IJmuiden

Hoe rijd je van Heemskerk naar IJmuiden als de Velsertunnel in 
2016 negen maanden dicht is?

Via de A9 rijd je naar de Wijkertunnel, die er dan in beide richtingen 
tijdelijk een extra rijstrook bij heeft. Na de Wijkertunnel neem je de 
calamiteitenboog op knooppunt Velsen. Tijdens de afsluiting van de 
Velsertunnel is de calamiteitenboog permanent open. Via de 
aansluiting A22/N202, die gewoon bereikbaar blijft, rijd je door naar 
IJmuiden.

Hinder
Tussen de aansluiting A9 Heemskerk en IJmuiden kan de vertraging 
op het hoogtepunt van de ochtendspits oplopen tot 20 minuten. In 
de eerste weken na de tunnelsluiting verwachten we dat de 
vertraging groter is. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot 2 
minuten omrijtijd.



IJmuiden – Heemskerk

Hoe rijd je van IJmuiden naar Heemskerk als de Velsertunnel in 
2016 negen maanden dicht is?

Vanuit IJmuiden rijd je eerst over de A22 naar knooppunt Velsen. 
Daar neem je de zuidelijke keerlus die je naar de A9 en de 
Wijkertunnel leidt. Deze keerlus wordt vlak voor de tunnelsluiting 
in 2016 geopend. Op de A9 rijd je via de Wijkertunnel door naar 
Heemskerk. 

Hinder
Tussen IJmuiden en aansluiting A9 Heemskerk kan de vertraging op 
het hoogtepunt van de avondspits oplopen tot 15 minuten 
vertraging. In de eerste weken na de tunnelsluiting verwachten we 
dat de vertraging groter is. Buiten de spits blijft de hinder beperkt 
tot 2 minuten omrijtijd.

 

Velserbroek – Alkmaar

Hoe rijd je van Velserbroek naar Alkmaar als de Velsertunnel in 
2016 negen maanden dicht is?

Via de provinciale weg N208 rijd je richting de afrit IJmuiden. Vanaf 
de afrit neem je vlak voor de Velsertunnel de nieuwe keerlus naar de 
A22 richting Haarlem. Daar neem je via een doorsteek naar de 
andere weghelft een tweede nieuwe keerlus. Die leidt je naar de A9 
en de Wijkertunnel toe. Vanaf de Wijkertunnel rijd je dan naar 
Alkmaar. 

Hinder
Tussen Velserbroek en Alkmaar kan de vertraging op het hoogte-
punt van de avondspits oplopen tot 15 minuten vertraging. In de 
eerste weken na de tunnelsluiting verwachten we dat de vertraging 
groter is. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot 2 minuten 
omrijtijd.



Alkmaar – Velserbroek

Hoe rijd je van Alkmaar naar Velserbroek als de Velsertunnel in 
2016 negen maanden dicht is?

Bij knooppunt Beverwijk blijf je op de A9 en rijd je eerst door de 
Wijkertunnel richting knooppunt Velsen. Daar neem je de zuidelijke 
calamiteitenboog naar de A22. Vlak voor de Velsertunnel neem je 
dan de tijdelijke keerlus die direct uitkomt op de N208 en rijd je zo 
Velserbroek in.

Hinder
Tussen Alkmaar en Velserbroek kan de vertraging op het hoogte-
punt van de ochtendspits oplopen tot 20 minuten. In de eerste 
weken na de tunnelsluiting verwachten we dat de vertraging groter 
is. Buiten de spits blijft de hinder beperkt tot 2 minuten omrijtijd.

Beverwijk – IJmuiden

Hoe rijd je van Beverwijk naar IJmuiden als de Velsertunnel in 
2016 negen maanden dicht is?

Vanaf de provinciale weg N197 rijd je via de Velsertraverse de A22 op 
richting Alkmaar. Op knooppunt Beverwijk sla je dan af op de 
calamiteitenboog en rijd je door de Wijkertunnel richting knoop-
punt Velsen. Daar neem je dan de zuidelijke calamiteitenboog om 
via de A22 IJmuiden te bereiken. 

Hinder
Tussen Beverwijk en IJmuiden kan de vertraging op het hoogtepunt 
van de ochtendspits oplopen tot 20 minuten. In de eerste weken na 
de tunnelsluiting verwachten we dat de vertraging groter is. Buiten 
de spits blijft de hinder beperkt tot 6 minuten omrijtijd.
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IJmuiden – Beverwijk

Hoe rijd je van IJmuiden naar Beverwijk als de Velsertunnel in 
2016 negen maanden dicht is?

Vanuit IJmuiden rijd je eerst over de A22 in zuidelijke richting naar 
knooppunt Velsen. Daar neem je de zuidelijke keerlus die je naar de 
A9 en de Wijkertunnel leidt. Je blijft op de A9. Via de noordelijke 
keerlus op kooppunt Beverwijk kom je weer terug op de A22. Dan 
rijd je over het viaduct in tegengestelde richting over de A9, op een 
speciaal daarvoor afgezette rijstrook. Aan de andere kant van het 
viaduct word je naar de afrit Beverwijk geleid. 

Hinder
Tussen IJmuiden en Beverwijk kan de vertraging op het hoogtepunt 
van de avondspits oplopen tot 15 minuten. In de eerste weken na de 
tunnelsluiting verwachten we dat de vertraging groter is. Buiten de 
spits blijft de hinder beperkt tot 8 minuten omrijtijd.

Over de renovatie
De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud en toe aan groot onderhoud. 
Rijkswaterstaat laat onder meer de doorrijhoogte van de tunnel 
vergroten, zodat er minder incidenten plaatsvinden met te hoge 
vrachtwagens. Daarnaast worden tunneltechnische installaties 
vernieuwd en vluchtwegen aangepast. De renovatie moet ervoor 
zorgen dat het verkeer vlot en veilig door de tunnel kan blijven 
rijden. Na de werkzaamheden voldoet de Velsertunnel ook aan de 
nieuwe Tunnelwet; wettelijk moet dat uiterlijk vanaf 2019 het geval 
zijn.

Meer informatie
Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel?  
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel  
www.ijmondbereikbaar.nl 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel
Twitter: @Velsertunnelrws
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