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Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de inhoudelijke sessie van uw raad over het bestemmingsplan 'Hoofddorp De Hoek
en omgeving' d.d. 25 april jl., is namens de fractie van Groenlinks een vraag gesteld over de
toekomstbestendigheid van de Rijkerstreek. Wij kunnen u hierover het volgende meedelen.
De Rijkerstreek ligt oostelijk van de A4 en maakt deel uit van de rondweg rondom Schiphol.
Ook het gedeelte van de Kruisweg, gelegen tussen de Rijkerstreek en de Fokkerweg maakt
deel uit van deze rondweg. De Rijkerstreek sluit nu niet aan op de Kruisweg. Momenteel rijdt
het verkeer richting Schiphol voor een belangrijk deel via Vuursteen, Hoeksteen en de lus
onder het viaduct over de A4 via de Rijkerstreek naar Schiphol. Buiten het verkeer dat op het
bedrijventerrein De Hoek zelf moet zijn, betekent dit een behoorlijke extra verkeersdruk voor
Vuursteen en Hoeksteen.
Na afronding van de omlegging van de N201 zal het gedeelte van de Kruisweg, gelegen
tussen de aansluiting van de nieuwe N201 en de gemeentegrens in Aalsmeerderbrug naar
verwachting van functie veranderen. Momenteel wordt op initiatief vanuit de gemeente
samen met provincie en rijk gewerkt aan een integrale studie naar de toekomst van de
N201.
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Deze studie naar de toekomst van de N201 wordt naar verwachting eind van dit jaar
afgerond en zal meer duidelijkheid geven over de toekomstbestendigheid daarvan.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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