
 
 
Informatie verlaging Bergwijkdreef (English information below) 
Van 17 juli t/m 3 september 2017 
 

Holland Park is bezig met het realiseren van de nieuwe wijk Holland Park in het noordelijk deel 
van Bergwijkpark. Een van de werkzaamheden waarover wij jullie graag willen informeren is het 
verlagen van de Bergwijkdreef. 

 
 

Opgeheven bushaltes bus 44 en 757 
Voor busreizigers met bus 44 en 757 geldt, dat vanwege de omleiding de twee dichtstbijzijnde bushaltes tijdelijk zijn opgeheven. In- of uitstappen 
op deze buslijnen kan tijdelijk bij bushalte station Diemen-Zuid (onder het viaduct).  
Om vanaf deze halte bij de school te komen loop je in de richting van het bouwterrein (loop je de verkeerde kant op, dan kom je bij een rotonde). Na 
een kleine 20 meter sta je voor een afzethek om een bouwterrein heen. Als je dit afzethek volgt, loop je rechtdoor tussen twee bouwterreinen heen. 
Na een korte wandeling kom je bij Inholland Diemen. 
 
Looproutes metro en trein 
Via Campus Diemen en Bergwijkpark 
De looproute van de trein- en metrostations Diemen-Zuid via Campus Diemen en het Bergwijkpark is veranderd. Waar je voorheen onder het 
viaduct door liep, loop je nu een stukje naar rechts de helling op (route F), waarna je de weg kan oversteken. Binnenkort zal hier een zebrapad 
aangelegd worden en te zijner tijd zullen hier ook twee bushaltes komen.  
Voor jouw eigen veiligheid verzoeken we je om NIET de route af te snijden door het beklimmen van het stuk berm waar (een deel van) de trap naar 
boven zich bevindt. Je steekt namelijk een stuk weg over, waar zware wegwerkmachines rondrijden of bezig zijn. 
 
Kortste route via achterzijde station 
De kortste route vanaf station Diemen-Zuid naar Inholland Diemen loop je door het station aan de achterzijde te verlaten. Ga bij het verlaten van het 
station naar rechts en de trap af. Vervolgens loop je rechtdoor langs het afzethek van de bouwwerkzaamheden.    
(Dezelfde route loop je ook als je met de bus reist en bij Diemen-Zuid in of uit de bus stapt.) 
 
Parkeerwacht 
We hebben geconstateerd dat bedrijven en werklieden, die in de omgeving bezig zijn, onbevoegd op ons parkeerterrein parkeren. Om dit te 
voorkomen hebben wij een parkeerwachter ingehuurd die automobilisten vraagt om hun college- of medewerkerskaart.  
Dit, zodat medewerkers en studenten niet geconfronteerd worden met een tekort aan parkeerplekken. Wij begrijpen dat dit voor sommige 
medewerkers en studenten even wennen is. Excuses voor het ongemak. 

 
Eventuele hinder 
Zoals je misschien wel merkt gaan de werkzaamheden niet onopgemerkt voorbij. Holland Park doet zijn uiterste best de overlast van de 
werkzaamheden tot een minimum te beperken. Mocht je vragen hebben over de werkzaamheden, dan kun je contact opnemen met Servicepunt 
Diemen. 

 
 



 
 

  
 

Information roadworks Bergwijkdreef 
From 17 July until 3 September 2017 

 
Holland Park is currently developing the new residential area Holland Park in the northern part of Bergwijkpark. We would like to inform you about 
the construction work to the main roads in and around Bergwijkdreef  

 
Temporary closed bus stops 
The bus stops for bus 44 or 757 closest to the school, are temporary out of use. The nearest bus stop is located at Diemen-Zuid train station (under 
the flyover). 
To reach the school from this bus stop, you have to walk towards the building site (if you’re going the wrong direction, you will see a roundabout).  
The building sites are enclosed by fences. After 20 metres, you can follow the path between the fences (and building sites). After a short walk, you 
will reach the school. 
 
Walking routes 
Via Campus Diemen and Bergwijkpark 
The route from Diemen-Zuid station via Campus Diemen and Bergwijkpark has been changed. The pedestrian underpass is closed. Instead, you go 
to the right, adjacent to the road (route F) until you reach the point where you can cross the road. Soon a zebra crossing and two bus stops will be 
constructed here.  
 
Note: For your own safety, we request you to not shorten your route by climbing the roadside verge where (part of) the stairs is located. At this part 
of the road, heavy construction vehicles are at work or passing by. 
 
Shortest route 
The shortest route from Diemen-Zuid station to Inholland Diemen can be followed by leaving the station at the backside. After you leave the station 
go to the right and go down the stairs. From here you can walk straight to the school. Just follow the enclosure from the building site. If you travel by 
bus and got off at Diemen-Zuid station you follow the same route. 
 
Car park-attendant 
Unfortunately, companies and construction workers have been parking on our parking lot, reducing the number of available parking places. To 
prevent this, we hired a car park attendant. He asks drivers for their Inholland student or employee card. We understand this is something not 
everybody is used to. Apologies for the inconvenience. 
 
Possible inconvenience 
The construction causes quite some inconvenience. Holland Park is trying its best to keep it to a minimum. In case you notice safety issues or have 
some questions, please contact the Service Desk.  
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