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Geachte heer, mevrouw, 

De bruggen op de kruising van de Vijfhuizerweg en de Hoofdweg zijn in zeer slechte staat en 
worden in 2014 vervangen. De provincie Noord-Holland gaat groot onderhoud verrichten aan de 
Hoofdvaart Oostzijde (N520). Om de overlast tot een minimum te beperken, worden de 
werkzaamheden van de gemeente en provincie gecombineerd. 

Figuur 1: overzicht werkzaamheden aan bruggen en Hoofdweg Oostzijde (N520) 
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Volgvel 2 

Werkzaamheden 
Hoofdweg Oostzijde 
Op 27 januari 2014 wordt er gestart met de sloop van de fiets- en autobrug aan de Hoofdweg 
Oostzijde. Om het voor (brom)fietsers en voetgangers toch mogelijk te maken om de 
Vijfhuizertocht over te steken, legt de gemeente een tijdelijke brug aan. 
De Hoofdweg Oostzijde zal tijdens het werk in delen worden afgesloten en vanaf medio juni 
2014 geheel weer open zijn voor het verkeer. 

De provincie Noord-Holland voert in deze periode de volgende werkzaamheden uit: 
• Vervangen van het asfalt van het fietspad 
• Het (deels) vervangen en bijwerken van het asfalt van de Hoofdweg Oostzijde 
• Vervangen fietsbrug nabij de aansluiting met de Tweeduizend El en 
• Onderhoud verrichten aan de verlichting. 

Hoofdweg Westzijde 
De brug Hoofdweg Westzijde wordt volgens de planning 18 juni 2014 gesloopt en weer 
opgebouwd. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen alle werkzaamheden in november 
2014 afgerond zijn. 

Planning werkzaamheden 
Hoofdweg Oostzijde (Fase 0) 
Aanleg tijdelijke fietsbrug naast de bestaande fietsbrug 
Aanvang: 13 januari 2014 
Gereed: 24 januari 2014 

Hoofdweg Oostzijde (Fase 1) 
Start omleidingsroute Hoofdweg Oostzijde 
Sloop brug 8, 9 en 10 
Vervanging brug 8 en 9 
Aanvang: 27 januari 2014 
Gereed: 17 juni 2014 

Hoofdweg Westzijde (Fase 2) 
Start omleidingsroute Hoofdweg Westzijde 
aanbrengen brug 10 
vervanging brug 11 
aanvang: 18 juni 2014 
gereed: 18 november 2014 

De provincie Noord-Holland informeert zelf de omwonenden over de planning van de 
werkzaamheden die worden uitgevoerd aan de Hoofdweg Oostzijde (N520). 
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Omleidingen 
Het werk kan helaas niet zonder hinder worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden staan 
met borden langs de weg omleidingsroutes aangegeven; deze staan ook op internet. 
Tijdens de werkzaamheden blijft elke woning bereikbaar. 

Fase 1 
De Hoofdweg Oostzijde (Fase 1) is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer. Dit verkeer wordt omgeleid via de Hoofdweg Westzijde. Het verkeer van 
of naar de Vijfhuizerweg en Rijnlanderweg kan rijden via de noordelijke tak. Zie ook de groene 
lijnen in figuur 2. Het (brom)fietspad langs de Hoofdweg Oostzijde blijft open. 

k 

Figuur 2: overzicht omleidingsroute gemotoriseerd verkeer Fase 1 

Fase 2 
Medio juni 2014 wordt de brug over de Vijfhuizertocht aan de Hoofdweg Westzijde gesloopt. Het 
doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt dan omgeleid via de Hoofdweg Oostzijde (N520). 

Figuur 3: overzicht omleidingsroute gemotoriseerd verkeer Fase 2 
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Informatie 
De actuele informatie inclusief de tekeningen over de werkzaamheden kunt u terug vinden op 
de website www.haarlemmermeer.nl/proiectenverkeer onder het thema 'Vervangen bruggen 
Hoofdvaart - Vijfhuizerweg'. 

Voor het werk aan de Hoofdweg Oostzijde wordt u op de hoogte gehouden door de provincie 
Noord-Holland. Nadere informatie kunt u terugvinden op de website: www.noord-holland.nl 
onder 'wegwerkzaamheden, N520 Groot onderhoud Hoofdweg Oostzijde'. 

Contact 
Als u vragen heeft over de brugwerkzaamheden, kunt u contact opnemen met de 
directievoerder de heer R. de Lange via telefoonnummer 0900 1852. 

Indien u vragen heeft over werkzaamheden aan de Hoofdweg Oostzijde (N520) kunt u contact 
opnemen met het provinciaal servicepunt Wegen en Vaarwegen van de Provincie Noord 
Holland via het gratis telefoonnummer 0800 0200 600 of via infobu@noord-holland.nl. 

Met vriendelijke groet. 
De gemeente Haarlen/nermeer, 
Namens deze, 
de G^iedsraanag^r gebied 1 




