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Beste bewoner/geïnteresseerde,
De werkzaamheden van aannemerscombinatie ééN200 voor project De Nieuwe N200 in
Halfweg vorderen gestaag. We vervangen de oude Boezembrug, de duiker bij de Polanenkade
en de riolering onder de parallelwegen langs de N200. Omdat uw woning/bedrijf direct aan de
werkzaamheden 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 maandag 23 september om tussen 15:00 en 17:00 uur in ‘De
Herberg’ aan de Amsterdamsestraatweg 2. We gaan dan graag met u in gesprek. Aanmelden is
niet nodig.
Boezembrug
De afgelopen periode hebben we bij de Boezembrug damwanden getrild. Zoals we in de brief
van 7 augustus al vermeldden, zouden we deze damwanden aanvankelijk in de grond drukken,
zodat er geen trillingen ontstaan. Helaas kwamen de damwanden daarmee niet (volledig) op
diepte. We zijn daarom overgegaan op de trilmethode. Ook in de komende periode moeten we
waarschijnlijk de damwanden door middel van trillen aanbrengen, zowel aan de kant van Sugar
City als aan de oostkant van de Boezembrug. Het aanbrengen van de damwanden kan geluidsen trillingshinder geven.
We meten de trillingen in de omgeving met trillingsmeters. Zo houden we goed in de gaten dat
we binnen de toegestane normen blijven om schade te voorkomen. Wel kunt u de trillingen
voelen.
Riolering
De afgelopen weken zijn we gestart met het aanbrengen van de riolering onder het Dokter
Baumannplein aan de zuidkant van de N200. Het aanbrengen van de riolering verloopt minder
voorspoedig dan gepland. Het werk is complex. De ondergrond blijkt vol te zitten met oude
kabels en leidingen die we eerst moeten verleggen. De situatie ter plekke wijkt vaak af van de
tekeningen en dat maakt improviseren en efficiënt omgaan met de beperkte ruimte
noodzakelijk. Voordeel van alles tegelijk aanpakken is wel dat we de ondergrond drastisch
opruimen. Zo is het straks niet alleen bovengronds netjes, maar ook ondergronds. Ook heeft de
grond soms een vreemde geur waardoor er aanvullende onderzoeken nodig zijn om veilig te
kunnen werken.

Op de foto hiernaast is de grote hoeveelheid aanwezige
kabels en leidingen in de ondergrond te zien. Locatie:
kruising Dr. Baumannplein - Haarlemmermeerstraat.
Er bleek onvoldoende ruimte in de ondergrond om de
nieuwe riolering aan te brengen. Daarom moeten we eerst
oude leidingen verwijderen. Bij het verwijderen van de ruim
100 jaar oude drinkwaterleiding werken we met een speciale
kraan onder begeleiding van experts die vooraf de
ondergrond scannen. We doen dit preventief. We gaan
namelijk voor het eerst zo diep graven sinds de tweede
wereldoorlog. Zoals u weet is het gebied rondom de
Boezembruggen eerder als verdacht gebied aangemerkt.
Daarnaast zijn in ons werkgebied ook andere bedrijven aan
het werk, nutsbedrijven zoals PWN (water) en Stedin (gas)
voeren verleggingen uit. Natuurlijk stemmen we de werkzaamheden met elkaar af, maar
doordat de situatie ondergronds afwijkt van de tekeningen gaat dit niet zo snel als verwacht.
Amsterdamsestraatweg
De afgelopen weken hebben we hard gewerkt bij de
Amsterdamsestraatweg tussen de Osdorperweg en de Minister Cort
van der Lindenlaan. Het eindresultaat wordt steeds zichtbaarder. De
nieuwe waterleiding en de riolering zijn aangebracht en het nieuwe
trottoir is gelegd. De laatste loodjes zijn hier in zicht. De eerste
asfaltlagen zijn zondag aangebracht en op zondag 22 september de
laatste laag. Daarna zijn de werkzaamheden hier klaar en is de straat
weer beschikbaar voor bewoners en verkeer.
Op de N200, van de Schoolstraat richting de kruising Oranje
Nassaustraat, blijft er één rijstrook beschikbaar tot eind oktober om de
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Vanaf 16 september zijn alle
rijstroken op de Oranje Nassaustraat richting de N200 weer beschikbaar.
Duiker Polanenkade
De duiker bij de Polanenkade is een belangrijke schakel in de waterafvoer van de
Haarlemmertrekvaart naar het gemaal van Hoogheemraadschap van Rijnland. EéN200
vervangt de oude duiker in twee fasen. Eerst aan de zuidkant van de N200, daarna aan de
noordkant. In juni is ééN200 gestart met voorbereidingen voor de sloop van de duiker aan de
zuidkant. De damwanden zijn daar aangebracht en gestut, zodat de duiker veilig uitgegraven
kan worden. De werkvolgorde die ééN200 aanvankelijk hiervoor bedacht had, was starten met
de duiker en dan de riolering vervangen. Het blijkt nu logischer om de rioleringswerkzaamheden
eerst uit te voeren. Voor het aanleggen van het nieuwe riool moet namelijk dieper gegraven
worden dan voor het vervangen van de duiker. De verwachting is dat de

rioleringswerkzaamheden bij de duiker Polanenkade volgende maand klaar zijn. Pas daarna
worden de werkzaamheden aan de zuidelijke duiker hervat. Als dit is afgerond wordt de duiker
aan de noordkant van het Dokter Baumannplein vervangen.
We horen graag uw mening
In mei 2019 zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Boezembrug en de duiker
Polanenkade. EéN200 streeft er naar u als omwonende goed te informeren over de
werkzaamheden en de bouwhinder. Wij willen graag weten hoe tevreden u bent over onze
communicatie en werkwijze.
Wij stellen uw mening zeer op prijs en waarderen het als u 5 minuten de tijd
neemt om de 10 vragen van de enquête te beantwoorden. Wij ontvangen graag
uw antwoorden voor zondag 29 september.
Op basis van de reacties kijken we welke verbeteringen we kunnen doorvoeren.
Deze vragen zijn anoniem in te vullen, alleen als u een reactie wilt ontvangen
hebben wij uw contactgegevens nodig.
Op

http://bit.ly/halfweg-N200 staan onze 10 vragen voor u klaar.

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.
Als u geen internet heeft, kunt u een bericht sturen naar Antwoordnummer 1501, 1110
VC in Diemen, dan sturen wij u de vragen per post toe.
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de werkzaamheden
aan de N200, leuke weetjes of eventuele hinder?
- Download de gratis is N200 BouwApp in de Play Store/App Store;
- Kijk op de website www.denieuweN200.nl
- Of volg @DeNieuweN200 op Facebook of Twitter.
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

