Fase 1
De provincie Noord-Holland voert van 9 juli t/m 2 september 2018 werkzaamheden
uit aan de busbaan tussen Haarlem en Schiphol. U zult hiervan mogelijk hinder
ondervinden. De werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen geluidsoverlast
veroorzaken. Daarnaast komen bepaalde bushaltes tijdelijk te vervallen, waardoor
uw reistijd kan toenemen. Op de weg moet u ook rekening houden met vertraging,
omdat de bus op de gewone rijbaan rijdt en bepaalde kruispunten zijn afgesloten;
u wordt via borden omgeleid. De werkzaamheden worden in vier fases uitgevoerd,
waarbij ook in het weekend wordt gewerkt. Fase 1 loopt van maandag 9 juli t/m
zondag 22 juli.
Traject fase 1
Het traject loopt vanaf de kruising van de busbaan met de Professor Eijkmanlaan, te
Haarlem, tot aan het Spaarne Gasthuis. Op pagina 2 vindt u een afbeelding met het gehele
traject van de werkzaamheden.
Busreiziger
U als busreiziger kan hinder ondervinden. De bussen rijden vanwege de werkzaamheden
een andere route, waardoor haltes komen te vervallen en uw reistijd kan toenemen. Ook
kunnen de bussen voller zijn dan u gewend bent.
In deze fase rijden de bus 300 en de bus N30 vanuit Haarlem naar Hoofddorp via de N201.
Hierdoor komen de volgende haltes tijdelijk te vervallen:
• Halte Europaweg
Nb. wel pendeldienst 303 naar Haarlem CS, Centrum/Verwulft of Schalkwijk beschikbaar
• Halte Schalkwijk Centrum
Nb. wel pendeldienst 303 naar Haarlem CS, Centrum/Verwulft of Europaweg beschikbaar
• Halte Vijfhuizen
Nb. wel pendeldienst 304 naar halte Spaarne Gasthuis beschikbaar
• Halte Expo Haarlemmermeer
De halte Haarlem Centrum/Verwulft vindt u op de Raaksbrug.
De halte Spaarne Gasthuis vindt u onder het viaduct.
Meer actuele informatie over uw reis vindt u op connexxion.nl/busbaan300.
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Omwonenden
U kunt de volgende hinder ondervinden:
• Geluidsoverlast, doordat bijvoorbeeld het asfalt wordt vervangen en de verbinding
tussen de busbaan en de weg worden hersteld
• Vertraging doordat onderstaande kruising op de volgende data afgesloten is wegens
werkzaamheden. Ongeveer 14 dagen voor de start van de werkzaamheden worden er
borden geplaatst waarop staat op welke exacte tijdstippen het kruispunt is afgesloten.
Tijdens de werkzaamheden wordt u middels bebording omgeleid:
- Kruising van de busbaan met de Haya van Somerensingel op zaterdag 21 en
		 zondag 22 juli.
Voor de meest actuele informatie over het werk, download de ‘KWS app’ in de playstore/
appstore.
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