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Beste bewoner/geïnteresseerde,
De werkzaamheden van aannemerscombinatie ééN200 voor project De Nieuwe N200 in
Halfweg zijn de aan de zuidzijde van de N200 in Halfweg bijna afgerond. Zoals aangekondigd
verplaatsen de werkzaamheden zich nu naar de Noordzijde van de N200. Omdat uw woning
en/of bedrijf direct aan het werkgebied grenst, informeren wij u graag over de voortgang van de
werkzaamheden.
In gesprek
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen over de werkzaamheden? We nodigen u van
harte uit om langs te komen op Dinsdag 18 februari tussen 15:00 en 17:00 uur in ‘Cafe
Kaatje’ aan de Spaarndammerweg 2 We gaan dan graag met u in gesprek, aanmelden is niet
nodig.
Riolering en straatwerk Dr. Baumannplein noordzijde
Aan de noordzijde van het Dokter Baumannplein vervangen wij in opdracht van gemeente
Haarlemmermeer vanaf 10 februari de riolering en het straatwerk. Deze werkzaamheden zullen
naar verwachting 6 weken gaan duren. Het werkvak begint aan de oostzijde en wordt elke 2
weken groter richting het sluizencomplex zoals op onderstaande tekening weergegeven:

Ter verduidelijking van bovenstaande afbeelding:
 Vanaf 10 februari is het werkgebied alleen in het gele vlak.
 Vanaf 25 februari is het werkgebied het gele + blauwe vlak
 Vanaf 9 maart is het werkgebied het gele + blauwe + groene vlak.

Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven te voet bereikbaar. U kunt hinder
ervaren van het geluid en trillingen die de machines veroorzaken. Onze reguliere werktijden zijn
van 7:00 tot 17:00 uur. Indien nodig zullen wij langer doorwerken tot 19:00 uur en ook op
zaterdag.
Doorgang voor nood- & hulpdiensten
Op last van de brandweer het dringende verzoek om de doorgang ten alle tijde vrij te houden.
Er gaat een parkeerverbod gelden bij de afzetting van de werkzaamheden afzetten zodat de
doorgang mogelijk blijft in geval van een calamiteit.
Tijdelijke opheffing blauwe zone
De gemeente Haarlemmermeer heeft het mogelijk gemaakt dat de blauwe zone aan de
Dubbele Buurt / Dr. Baumannplein noordzijde tijdens de werkzaamheden wordt opgeheven. Dit
betekent dat u zonder een boete te krijgen kunt parkeren langs de blauwe trottoirbanden omdat
u uw auto tijdelijk niet op eigen terrein kunt parkeren.
Boezembrug
Vorige week zijn ‘s nachts de eerste zeven van in totaal
42 betonnen liggers succesvol geplaatst. Volgende de
huidige planning worden in week 7 en week 10 de
resterende liggers geplaatst.
Volgens de huidige planning kunt u vanaf medio 2020
met uw auto over de nieuwe Boezembrug rijden. Daarna
wordt de huidige brug gesloopt en volgen er nog
werkzaamheden aan de voet- en fietspaden en
herinrichting van de openbare ruimte voor Sugar City.
Duiker Polanenkade noord
Begin dit jaar zijn we gestart met de sloopwerkzaamheden aan de noordzijde van de
Polanenkade. Machines hebben gaten in de grond geboord om ervoor te zorgen dat er geen
ondergrondse obstakels meer aanwezig zijn. De damwandplanken zijn al aangebracht en
aanstaande maandag en dinsdag worden Op de de funderingspalen trillingsarm aangebracht
(Direct aanwonenden zijn hierover al persoonlijk op de hoogte gebracht) Vervolgens wordt op
de fundering de betonnen constructie gebouwd die de nieuwe duiker gaat dragen. Tot slot
worden worden de geprefabriceerde betonelementen van de duiker ingehesen en werken we
de nieuwe duiker aan de noordzijde nog af. De werkzaamheden aan de duiker Polanenkade
Noordzijde zijn gepland tot in april 2020.

Pompen rondom duiker Polanenkade
De afgelopen weken kon het water vrij door de duiker Polanenkade stromen. Echter vanaf 10
februari wordt de waterstand voor de werkzaamheden aan de duiker aan de noordzijde
verlaagd. Hiervoor plaatsen wij 2 dammen in de Haarlemmertrekvaart en wordt het water
middels pompen langs de werkzaamheden gepompt. De pompen worden geplaatst aan de
noordoostzijde van het kruispunt N200/Dubbele Buurt. Deze locatie is ca. 50 meter van de
eerste woningen verwijderd waardoor de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt is. Het water
wordt vervolgens door grote leidingen naar Polanenkade gepompt.
Hoogtemeters
Wij laten regelmatig de aangebrachte hoogtemeters nabij de bebouwing rondom de
Polanenkade inmeten. Door de eventuele zettingen te monitoren kunnen wij snel reageren om
schade te voorkomen. Onze landmeters dragen de oranje werkkleding en voeren metingen uit
bij diverse huizen met toestemming van de eigenaren.
Verbeteringen dankzij de tevredenheidsmeting
Bedankt voor het geven van uw mening in de enquête van de laatste bewonersbrief van
december 2019. Dit helpt ons om te bepalen waar we extra aandacht aan moeten besteden.
Daarom is in deze bewonersbrief extra aandacht besteed aan:
 De planning van werkzaamheden in Halfweg;
 Hinder van doorlopende activiteiten.
Vragen of klachten?
Heeft u vragen, klachten of complimenten over de werkzaamheden? Dan kunt u contact
opnemen met ééN200 via info@een200.nl of via de N200 BouwApp.
Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

