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Onderwerp Werkzaamheden Amsterdamse Baan (S106) en Lijnderbrug  

 
Beste bewoners, 
 
De Amsterdamse Baan, tussen de Lijnderbrug en de rotonde, en de Lijnderbrug worden 
binnenkort opgeknapt door installatiebedrijf Vialis en aannemer KWS. In deze brief leest u hier 
meer over.  
 
Van 15 februari tot en met 19 maart werkzaamheden Vialis aan de Lijnderbrug 
Van 15 februari tot en met 19 maart, tussen 07.00 en 18.00 uur, gaat Vialis een aantal 
installaties aan de Lijnderbrug vervangen en testen: 
 
• de besturingsinstallatie; 
• diverse cameramasten; 
• de camera-installatie;  
• de omroepinstallatie; 
• de slagbomen. 

Vanwege de werkzaamheden aan de slagbomen op 15, 16 en 17 februari, zijn er op deze dagen  
verkeersregelaars aanwezig om het fietsverkeer veilig over de brug te begeleiden.  
 
Op 22 en 23 februari van 22.00 tot en met 05.00 uur brug afgesloten voor autoverkeer 
In de avond en nacht van 22 en 23 februari voert Vialis verschillende testen uit. De brug is dan 
afgesloten voor het autoverkeer. Er worden omleidingsborden langs de weg gezet. 
Fietsers en voetgangers kunnen wel over de brug maar met vertraging. 
 
Van 1 maart tot en met 19 maart Lijnderbrug en Amsterdamse Baan afgesloten voor 
autoverkeer 
Op maandag 1 maart start aannemer KWS met de werkzaamheden aan de rijweg en het 
fietspad van de Amsterdamse baan, tussen de Lijnderbrug en de rotonde, en het brugdek van 
de Lijnderbrug. We verwachten dat deze werkzaamheden vrijdag 19 maart klaar zijn.  
 



 

 Ons kenmerk: 4468445  

KWS voert deze werkzaamheden uit: 
• verwijderen (frezen) bestaand asfalt; 
• verwijderen van een deel van de fundering; 
• aanbrengen nieuwe fundering; 
• aanbrengen nieuw asfalt; 
• aanbrengen nieuwe asfaltlaag (brugdek Lijnderbrug).  
 
KWS voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 24.00 uur. De aannemer werkt ook in het 
weekend! 
 
De rijweg en het fietspad Amsterdamse Baan wordt afgesloten 
• Van 1 maart tot en met 19 maart is de rijweg afgesloten. Er worden borden met de 

omleidingsroute langs de weg gezet; 
• Van 1 maart tot en met 7 maart is het fietspad, tussen de Akerdijk en de Amsterdamse 

Baan, ook afgesloten. De fietsers worden met borden langs de werkzaamheden geleid. 
 
De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. Wij 
rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te 
veroorzaken.  
 
De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten (politie, brandweer en 
ambulance).  
 
Neem contact met ons op als u vragen heeft 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ron de Lange via 
telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. 
Graag “Amsterdamse Baan” in het onderwerp zetten. 
 
Met vriendelijke groet,  
gemeente Haarlemmermeer,   
namens deze,   
de gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord 
 
 
 
Jarno Kamphuis 
 
 
 
 
 
 
  


