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Beste bewoner/geïnteresseerde,
In Halfweg heeft ééN200 de afgelopen maanden hard aan de N200 gewerkt. Hoewel
we nog niet klaar zijn, is het einde in zicht. We werken nog volop aan de bouw van de
nieuwe Boezembrug en deze zomer slopen we de oude brug. In deze brief leest u meer
over de planning en de te verwachten hinder van de werkzaamheden de komende
maanden.
Bedankt voor uw geduld!
Allereerst willen we u bedanken voor uw geduld tijdens de werkzaamheden de
afgelopen maanden! De riolering en herinrichting van het Dokter Baumannplein is
gereed en de duiker bij de Polanenkade is vervangen. Ook is er tijdens
nachtwerkzaamheden in april veel werk verzet rondom de kruising Dubbele
Buurt/Oranje Nassaustraat.
Voortgang
Over twee weken kunt u met de auto over de nieuwe Boezembrug rijden! Fietsers en
voetgangers moeten nog iets langer geduld hebben. We bouwen nog de
staalconstructie voor het voetpad aan de zijkant van de brug en ééN200 legt de fietsen voetpaden aan tussen de brug en het kruispunt bij SugarCity. Eind augustus stellen
wij het fiets- en voetpad op de nieuwe Boezembrug open.
Terugkoppeling tevredenheidsmeting
Onlangs hebben we een tevredenheidsmeting gedaan, bedankt voor uw deelname. Uw
mening waarderen we zeer. Uit de meting kwam dat onze communicatie en
verkeersmaatregelen gemiddeld een 8 kregen. In de reacties werd gevraagd of we iets
meer konden vertellen over de planning van het project en om de fietsroutes
duidelijker aan te geven. Hieraan besteden wij in deze brief extra aandacht.

Werkzaamheden parallelweg N200 2 tot 5 juni
Van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni voeren we op de parallelweg naast de N200 in
Halfweg diverse afrondende werkzaamheden uit waar u hinder van kunt hebben. Het
gaat om het volgende.
Parkeervakken Zon en Maan
Van dinsdag 2 juni vanaf 07.00 uur tot woensdag 3 juni 17.00 uur brengen we tegels
met nummers en parkeerbeugels aan in parkeervakken van appartementencomplex
Zon en Maan langs het Dokter Baumannplein. Wij kunnen deze werkzaamheden niet
uitvoeren als er auto’s geparkeerd staan. Daarom vragen wij bewoners van Zon en
Maan om deze twee dagen uw auto elders te parkeren. Zij ontvangen hierover nog een
brief.
Dokter Baumannplein
Op dinsdag 2 juni van 07.00 uur tot 17.00 uur wordt het Dokter Baumannplein aan de
zuidzijde afgesloten tussen de Boezembrug en de Wilhelminastraat. Wij brengen dan
het rode asfalt aan op het fietspad op de brug dat aansluit op het Dokter
Baumannplein. Verkeer kan, zoals in eerdere afsluitingen, wel de parkeerplaatsen in de
Haarlemmermeerstraat bereiken en daar omkeren.
Markering in Amsterdamsestraatweg
Op donderdag 4 en vrijdag 5 juni brengen wij de witte stenen als belijning aan in het
fietspad van de Amsterdamsestraatweg.
De weg wordt hiervoor niet afgesloten. Verkeersregelaars laten fietsers afstappen en
leiden deze over het trottoir. Hierdoor is er zo min mogelijk hinder en zijn geen
omleidingen nodig. Door de werkzaamheden kunt u wel geluidshinder van het zagen
van de stenen ondervinden.
Op onderstaande afbeelding zijn de werkzaamheden van 2-5 juni weergegeven:

Weekendafsluiting Boezembrug 5-8 juni
Van vrijdagavond 5 juni 20.00 uur tot maandagochtend 8 juni 05.00 uur sluiten we de
N200 in beide richtingen af tussen SugarCity en de Oranje Nassaustraat. In dit
weekend werken we 24 uur per dag en bouwen we de aansluitingen naar de nieuwe
Boezembrug. Doorgaand verkeer wordt via de A5 en A9 omgeleid. Lokaal verkeer kan
via Zwanenburg rijden. Vanaf 8 juni rijdt het autoverkeer over de nieuwe Boezembrug.

In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juni sluiten we het Dokter Baumannplein nabij
de Boezembrug voor ongeveer 5 uur af om werkzaamheden van Liander mogelijk te
maken. Alle woningen blijven bereikbaar. U kunt wel hinder van geluid of trillingen
ervaren door de werkzaamheden van Liander.
Sloop oude Boezembrug
Op 8 juni begint de sloop van de oude Boezembrug. Van deze werkzaamheden kunt u
weer hinder ervaren zoals geluid en trillingen. Ook sluiten wij een rijstrook op de
nieuwe Boezembrug af om de sloop veilig te kunnen uitvoeren. We doen ons best om
minimale hinder te veroorzaken en vragen om uw begrip voor de momenten dat het
niet anders kan. Om woningen en bedrijven aan het Dokter Baumannplein bereikbaar
te houden, versmallen we het Dokter Baumannplein (noordzijde N200) ter hoogte van
huisnummer 1. Hierdoor kunnen auto’s elkaar om en om passeren.

Aandacht voor fietsers
In de afsluiting bij Sugarcity hebben
wij extra informatie gegeven aan
fietsers. We hebben een spandoek
opgehangen met informatie over de
tijdelijke fietsenstalling en een
adviesroute door Zwanenburg en om
fietsers naar de Noordzijde van het
station te begeleiden. Verder vindt u
op de internet pagina
www.denieuwen200.nl/fiets
informatie over de fietsroutes langs
het project.

In gesprek

Wij hadden u graag opnieuw uit willen nodigen voor een informatie inloopmiddag. Dat
is door de maatregelen rondom corona niet mogelijk. Heeft u na het lezen van deze
brief nog vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u ons een e-mail sturen op
info@een200.nl of een bericht sturen via de gratis ‘N200 BouwApp’. Ik neem dan
contact met u op.
Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

