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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 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 28 oktober 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 aan de fundering van de zijde van Sugar
City en aan de midden steunpunten gewerkt. Deze week zijn we begonnen met het aanbrengen
van de fundering van de zijde nabij het Dr. Baumannplein. Om hinder door geluid en trillingen
zoveel mogelijk te voorkomen proberen wij de damwanden in de grond te drukken. Bij het
aanbrengen van damwanden aan de zijde van Sugar City en het midden eiland kwamen de
damwanden daarmee echter niet (volledig) op diepte, waardoor we moesten overgaan op de
trilmethode. Of het de komende periode lukt om de damwanden volledig in de grond te drukken
is nog onzeker. Indien wij de damwanden door middel van trillen moeten gaan aanbrengen zult
u hier waarschijnlijk geluids- en trillingshinder van ondervinden. 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. Ondanks dat kunt u de trillingen wel gaan voelen,
ook binnenhuis. Het voelen van de trillingen kan als onprettig worden ervaren.
Amsterdamsestraatweg
Tussen de Schoolstraat en de Oranje Nassaustraat is het nieuwe trottoir reeds
aangelegd en wordt er gewerkt aan de verharding voor het nieuwe fietspad. Van
zaterdagavond 26 oktober tot maandagochtend 28 oktober wordt er dag en nacht
gewerkt om de aansluiting te asfalteren van de N200. Tijdens deze
werkzaamheden kunnen omwonenden licht- en geluidshinder ondervinden. Het
verkeer op de N200 wordt tijdens de werkzaamheden door verkeersregelaars
begeleid en kan in alle richtingen blijven rijden. Wel kan er verkeershinder
ontstaan omdat er dan minder rijstroken beschikbaar zijn.

Aan de oostzijde van Oranje Nassaustraat, tegenover de fietsenstalling, blijft voorlopig nog een
werkvak open om gestuurde boringen van nutsbedrijven uit te voeren. De verwachting is dat
deze dit jaar nog worden uitgevoerd. Omdat deze werkzaamheden niet door eéN200 worden
uitgevoerd, kunnen wij u hierover helaas geen specifiekere informatie geven.

Dr. Baumannplein
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de riolering vanaf de Boezembrug tot aan de
Oranje Nassaustraat aan te brengen. Vanaf volgende week starten wij met het aanbrengen van
het nieuwe trottoir vanaf de Haarlemmermeerstraat tot de Wilhelminastraat. Vervolgens
brengen wij de bestrating aan in de parkeervakken van het appartementencomplex ‘Zon en
maan’.
Daarnaast zijn in ons werkgebied ook andere bedrijven aan het werk, nutsbedrijven zoals PWN
(water) en Stedin (gas) voeren verleggingen uit. Zodra de werkzaamheden van de
nutsbedrijven gereed zijn brengen wij de asfaltverharding in de rijweg aan. Omdat wij
afhankelijk zijn van werkzaamheden van nutsbedrijven kunnen wij de planning niet garanderen,
maar we streven ernaar om dit deel van de straat begin december weer open te stellen voor de
bewoners en het verkeer.
Duiker Polanenkade
Vorige week is begonnen met de sloop van de oude duiker Polanenkade. Om de
werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de waterstand ter plaatse van de duiker verlaagd.
Dit doen wij door het water tussen de damwanden weg te pompen. Door de grote hoeveelheid
regen die de afgelopen weken is gevallen moesten er afgelopen weekend met spoed extra
pompen worden bijgeplaatst. Om de geluidsoverlast van deze extra pompen de komende
maanden te voorkomen, hebben wij maatregelen getroffen zoals een stillere pomp, bouwen wij
een geluidsdemping over de uitstroompunten en proberen zoveel mogelijk s’nachts de pompen
uit te laten. De betonwerkzaamheden staan gepland tot december. Daarna verleggen
nutsbedrijven de kabels en leidingen over de nieuwe duiker. Vervolgens kunnen wij de
verharding rondom de duiker aanbrengen. Dit leggen we graag uit tijdens de inloopmiddag. We
kunnen dan een kijkje nemen bij de duiker.
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

