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Beste bewoner/geïnteresseerde,
De werkzaamheden van aannemerscombinatie ééN200 voor project De Nieuwe N200 in
Halfweg zijn de afgelopen maanden flink opgeschoten. We vervangen de oude Boezembrug, de
duiker bij de Polanenkade en de riolering en verhardingen in de parallelwegen langs 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 maandag 16 december 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
aan de fundering van de landhoofden en
tussensteunpunten gewerkt. Afgelopen week hebben
we betonnen delen van de pijlers geplaatst.
Halverwege januari starten we met het aanbrengen
van de lange betonnen liggers van de brug met
behulp van grote hijskranen. Deze werkzaamheden
duren enkele weken en worden ’s nachts uitgevoerd
omdat het transport van de grote elementen overdag
niet mag plaatsvinden. De bouw van de Boezembrug
duurt tot halverwege 2020.
Dr. Baumannplein zuidzijde
We werken er hard aan om het Dr. Baumannplein hier voor de kerstvakantie open te stellen
voor het verkeer. Bewoners van appartementencomplex ‘Zon en Maan’ kunnen dan weer op de
eigen parkeerplaatsen parkeren. De afgelopen tijd voerden nutsbedrijven zoals PWN (water) en
Stedin (gas) verleggingen uit tussen de Haarlemmermeerstaat en de Wilhelminastraat. De
komende weken werken we door om de werkzaamheden, waaronder het asfalteren, af te
ronden.

Nachtwerkzaamheden aan N200 in Halfweg
In de nachten van 13 t/m 17 januari werken we aan de zuidbaan van de N200 vanaf de Oranje
Nassaustraat tot de Australiëhavenweg. Hier leggen we een rioolbuis aan en vervangen we het
asfalt. Tijdens deze werkzaamheden kunnen omwonenden licht- en geluidshinder ondervinden.
Het verkeer op de N200 wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid.
Amsterdamsestraatweg
Aan de oostzijde van Oranje Nassaustraat, tegenover de fietsenstalling, hebben de
nutsbedrijven nieuwe leidingen aangelegd. We verwachten dat de leidingen dit jaar nog worden
getest en aangesloten op het netwerk. Begin januari ronden we de laatste
straatwerkzaamheden af, waarna de straat weer beschikbaar is voor het verkeer.
Duiker Polanenkade
Vorige week zijn de eerste voorgefabriceerde
betonnen elementen van de nieuwe duiker bij de
Polanenkade geplaatst. De komende weken werken
wij aan de verharding rondom de duiker. Voor de
kerstvakantie leggen we het asfalt op het deel van
de N200 boven de duiker.
Na de kerstvakantie verleggen we de kabels en
leidingen aan de zuidzijde van het Dokter
Baumannplein over de duiker en brengen wij het
nieuwe straatwerk aan. Tot die tijd blijft de weg
tussen de Wilhelminastraat en Schoolstraat
afgesloten voor verkeer.
Vanaf begin januari kan het verkeer op de N200
weer over de zuidbaan heen rijden, over het nieuwe
deel van de duiker. We sluiten dan de noordbaan af om te werken aan de duiker aan de
noordzijde van het Dokter Baumannplein. Dit laatste deel van de duiker is in april klaar.
Overlast van de pompen verminderen
De afgelopen weken hebben omwonenden van de duiker overlast gehad van de tijdelijke
pompen die het water uit de Haarlemmertrekvaart om de bouwkuip heen pompen. Om de
overlast te verminderen, verwijderen wij voor de kerstvakantie de dammen en pompen en kan
het water door de duiker stromen. Vanaf 6 januari hervatten we de werkzaamheden.

Dr. Baumannplein noordzijde
Aan de noordzijde van het Dokter Baumannplein vervangen wij volgend jaar de riolering en de
bestrating. We willen zoveel mogelijk verrassingen tijdens deze werkzaamheden voorkomen.
Daarom brengen we de komende weken o.a. (oude) kabels en leidingen in kaart. We houden
contact met direct omwonenden en ondernemers over wanneer deze werkzaamheden
plaatsvinden en de hinder die zij hiervan kunnen verwachten. Woningen en bedrijven blijven te
voet bereikbaar.
We horen uw mening graag!
Met uw hulp kunnen wij u beter van dienst zijn. Wilt u uw mening (nogmaals)
geven? Dat kan vóór zondag 22 december via het online formulier:
http://bit.ly/Halfweg-N200. 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.
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, dan kunt u een bericht sturen naar
Antwoordnummer 1501, 1110 VC in Diemen, dan sturen wij u de vragenlijst per post toe.
Verbeteringen dankzij de tevredenheidsmeting
Naar aanleiding van de vele reacties op de tevredenheidsmeting in september hebben wij een
aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo sturen we nu regelmatig een brief met informatie over de
voortgang van de werkzaamheden, hebben wij tijdelijke openbare verlichting geplaatst en
organiseren we inloopmiddagen in ‘De Herberg’. Bedankt voor de vele positieve reacties die
binnen zijn gekomen!
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

