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BETREFT

Beste bewoner/geïnteresseerde,
Door de werkzaamheden van het project ‘De Nieuwe N200’ is er al veel veranderd in Halfweg.
Steeds meer werkzaamheden zijn klaar en het einde van het project komt steeds meer in zicht.
De komende tijd brengen we o.a. het nieuwe asfalt aan op de N200 in Halfweg. Deze
werkzaamheden voeren we 's nachts uit. Er gelden dan omleidingen. Omdat uw woning en/of
bedrijf direct aan het werkgebied grenst, informeren wij u graag over de voortgang, de geplande
werkzaamheden en de hinder die u hiervan nog kunt ondervinden. Ook leest u meer over de
omleidingen die gelden tijdens de nachtwerkzaamheden.
Voortgang
Dr. Baumannplein: de riolering is vervangen en de nieuwe bestrating is aangebracht. Medio
april brengen we de laatste hagen en bomen aan tussen het Dr. Baumannplein en de N200.
Polanenkade: de werkzaamheden aan de duiker zijn bijna klaar. De komende weken vervangen
we de leuning langs de Haarlemmertrekvaart richting de Dubbele Buurt. Vanaf 20 april stellen
wij de twee rijstroken in beide richtingen open voor het verkeer tot de Boezembrug en is het
Dokter Baumannplein Noordzijde weer bereikbaar via de N200.
Boezembrug: de bouw van de nieuwe brug vordert gestaag. Begin maart zijn de laatste liggers
geplaatst en in juni brengen wij de bovenste asfaltlaag aan waarna deze in gebruik wordt
genomen. Fietsers en voetgangers kunnen later deze zomer gebruik van maken de nieuwe
verbinding.
Nachtwerkzaamheden
In de periode van 14 tot 26 april werken we in de nachten tussen 20:00 en 5:00 uur aan het
kruispunt van de Dubbele Buurt en de Oranje Nassaustraat. Op zaterdag- en zondagochtend
duren de werkzaamheden tot 7:00 uur.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- Frezen en zagen van asfalt zodat het nieuwe straatwerk aangebracht kan worden.
- Asfalteren en inslijpen van detectielussen voor de verkeerslichten.
Van deze werkzaamheden kunt u licht-, trilling- en geluidshinder ervaren. Deze
werkzaamheden worden in de nachten uitgevoerd omdat er overdag te veel verkeershinder zou
ontstaan. Er geldt tijdens de nachtwerkzaamheden een omleiding (zie onderaan deze brief).
Houd rekening met extra reistijd.

Week 16: Dubbele Buurt
In de nachten van dinsdag 14 tot zondag 19 april werken we aan de noordzijde van het
kruispunt. Dit betekend voor het verkeer:
-

Haarlem naar Halfweg Noord: verkeer vanuit Haarlem kan bij de kruising Dubbele
Buurt/Oranje Nassaustraat rechtdoor de N200 richting Amsterdam en rechtsaf de
Oranje Nassaustraat in. Linksaf de Dubbele Buurt in kan niet., dit verkeer gaat via een
tijdelijke afslag bij Dokter Baumannplein. (zie onderstaande afbeelding)

-

Amsterdam richting Haarlem: verkeer vanuit Amsterdam richting Haarlem wordt
vanaf de Australiëhavenweg omgeleid en kan dus niet Halfweg bereiken via de N200.

-

Halfweg Zuid naar Halfweg Noord: Verkeer vanuit Halfweg Zuid naar Halfweg Noord
rijdt via het Zwettenviaduct, over de Boezembrug en dan via de tijdelijke afslag bij het
Dokter Baumannplein Noord.
Ons advies: Pak de fiets of ga te voet. Dit voorkomt een lange omleiding op de
terugweg.

-

Halfweg Noord naar Halfweg Zuid:
Om de Dubbele Buurt/Halfweg-Noord te verlaten, is het in de nachten toegestaan om
met de auto over het fietspad aan de noordzijde te rijden. De rode paaltjes worden
daarvoor tijdelijk verwijderd. De omleiding loopt via de Wethouder van Essenweg naar
Dortmuiden. Zie afbeelding op volgende pagina:

Oranje Nassaustraat
In de nachten van maandag 20 tot en met zaterdag 25 april werken we aan de zuidzijde van het
kruispunt.
De rijrichting van Haarlem naar Amsterdam is gedurende deze nachten afgesloten vanaf
SugarCity.
 Verkeer naar de Dubbele Buurt/Halfweg-Noord kan alleen vanuit Amsterdam komen.
 Verkeer vanuit de Dubbele Buurt kan alleen rechtsaf richting Haarlem.
 Verkeer naar Halfweg/Zwanenburg moet via de Haarlemmerstraatweg (r106) over de
Weerenweg naar Zwanenburg rijden.

Weekend week 20 en 23
In de weekenden van 15-18 mei en 5-8 juni wordt de N200 afgesloten in beide richtingen tussen
SugarCity en de Oranje Nassaustraat. In deze weekenden maken we de overgangen naar de
nieuwe Boezembrug. Vanaf medio juni rijdt het autoverkeer over de nieuwe brug. Deze
afsluitingen staan straks ook op de gele borden langs de weg.
Sloop oude Boezembrug
Zodra het verkeer op de nieuwe Boezembrug rijdt, slopen we de oude Boezembrug. Deze wordt
in kleine stukken geknepen door een grote kraan, net als in vorig voorjaar bij de eerste brug. De
stukken metaal worden met vrachtwagens afgevoerd via de N200. Hiervoor wordt een rijstrook
op de N200 richting Haarlem afgesloten.
We horen uw mening graag!
Wilt u uw mening (nogmaals) geven? Dat kan via het online formulier:
http://bit.ly/HalfwegN200 Het beantwoorden van de tien vragen duurt
zo’n vijf minuten De vragen zijn anoniem in te vullen. Als u een reactie
wilt ontvangen, dan kunt u uw contactgegevens doorgeven op het
formulier. Wij ontvangen uw antwoorden graag vóór zondag 12 april.
Heeft u de gratis N200 BouwApp geïnstalleerd op uw telefoon of tablet?
Dan kunt u in de app op de link klikken of de QR-code hiernaast
scannen.
Corona
Tijdens de coronacrisis werken veel mensen in de vitale beroepen door om ons land draaiende
te houden. Het werk aan de N200 kan vooralsnog doorgaan. We houden ons tijdens het werk
aan de richtlijnen van de RIVM en de landelijke maatregelen. Zodra er iets verandert, laten wij
dit weten via onderstaande kanalen.
In gesprek
Wij waren van plan om u opnieuw uit te nodigen voor een informatiemiddag, maar dat is door
de maatregelen door corona tijdelijk niet mogelijk. Heeft u na het lezen van deze brief nog
vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u ons een email 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

