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Nieuwe Boezembrug Halfweg open voor autoverkeer
Automobilist heeft meer ruimte en panorama op omgeving
Sinds 02.00 uur vanmorgen is de nieuwe Boezembrug in Halfweg open voor autoverkeer.
Per rijrichting zijn twee rijstroken beschikbaar. “De nieuwe Boezembrug is veel ruimer en
overzichtelijker dan voorheen. De bocht is vloeiender dan bij de oude brug uit 1925. Ook
komt Halfweg meer tot zijn recht”, aldus Jeroen Paap weginspecteur bij Rijkswaterstaat.
Aannemerscombinatie ééN200 start woensdag 10 juni met de sloop van de noordelijke
Boezembrug en bouwt ondertussen het voet- en fietspad op de nieuwe brug verder af.
Eind van de zomer is de nieuwe brug helemaal klaar en kunnen ook voetgangers en
fietsers via de nieuwe brug naar de overkant.
Eerste autorit over de brug vastgelegd
Voordat de brug is opengesteld, is de weginspecteur zelf over de gloednieuwe brug heen
gereden om te controleren of alles veilig en opgeruimd is. Deze eerste rit is vastgelegd op dit
filmpje. Zo krijgt de kijker alvast een eerste indruk van het rijden op de nieuwe Boezembrug.
Vanwege corona is een feestelijke ingebruikname van de brug nu niet mogelijk.
Sloopwerkzaamheden oude brug
Op de nieuwe Boezembrug gelden nu nog snelheidsbeperkingen vanwege de sloop van de
noordelijke Boezembrug. Deze sloopwerkzaamheden kunnen mogelijk voor hinder zorgen. De
sloop is naar verwachting deze zomer afgerond. Zolang ééN200 werkt bij de Boezembrug
kunnen er geen boten onder de doorvaart van het Zijkanaal F door varen.
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Noot voor de redactie en niet voor publicatie:
Voor meer informatie over het project ‘De Nieuwe N200’ kunt u contact opnemen met Hetty Fentener van
Vlissingen 06-50600615 of info@denieuwen200.nl.
Project de Nieuwe N200
De N200 krijgt van Halfweg tot in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Groot onderhoud aan de weg en
dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een groene entree voor Amsterdam met extra
oversteekplaatsen, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage. Op 1 oktober 2018 is
de uitvoering gestart. Vier partijen werken samen om de N200 opnieuw in te richten. We voeren de
werkzaamheden tegelijkertijd uit, in plaats van na elkaar. Zo zijn we sneller klaar, besparen we kosten en
krijgt het gebied een nieuwe uitstraling. De samenwerkende partijen zijn: Gemeente Amsterdam,
Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat.

