
Verslag van de inloopvergadering van de participatiegroep Nieuwe 
Bennebroekerweg (NBBW). 

De inloopvergadering op 14 september in het Haarlemmermeer Lyceum was 
bedoeld om inzicht te geven in de stand van zake van het project NBBW. Wij 
willen alle bewoners inzicht geven in hetgeen er besproken is omdat dit ons 
allemaal gaat treffen. 

Van alle initiële mogelijke alternatieven voor een opwaardering van de NBBW 
zijn er nu nog 4 alternatieven overgebleven, die alle 4 op de inloopavond 
werden getoond.  

Deze 4 alternatieven zullen in de komende weken gereduceerd tot 1 of 
maximaal 2 alternatieven. Daarna zal er ook aan de bewoners langs het traject  
om een oordeel gevraagd te worden betreffende de definitieve keuze. Het is 
dus belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners hun visie gaan geven. 

Voor ons, de bewoners van Hof van Pampus, is het deelgebied C van belang. 

 

Op de tekening bovenstaand is de huidige situatie weergegeven. 

Op de tekening hieronder wordt alternatief C3 weergegeven, hetgeen voor onze 
appartementen het meest gunstige alternatief is. De weg zal bij de rotonde 
afgebogen worden naar het zuiden en door park 21 een stuk zuidelijker op de 
Driemerenweg(N205) aansluiten. Hierdoor komt er een grote ruimte tussen 
onze appartementen en de verlegde NBBW waardoor de geluidsoverlast en 
overlast van fijnstof aanzienlijk gereduceerd zal worden voor al onze bewoners. 
Een zeer aantrekkelijke optie dus. 



 

Omdat er nog twijfels zijn omtrent de veiligheid van een nieuwe aansluiting in 
de bocht van de N205 zijn voor dit tracé nog een aantal mogelijke alternatieven 
voor dit tracé in de onderstaande tekening weergegeven. 

 

Bij deze alternatieven is de optie waar als het ware de Deltaweg rechtdoor 
wordt getrokken naar een aansluiting op de N205 voorbij de bocht de meest 
aantrekkelijke. Hierdoor ontstaat een vrij uitzicht op de bosschages van Park 21 
misschien alleen doorsneden door een toekomstige busbaan. 

 

Het is dus van het grootste belang dat zoveel mogelijk 
bewoners zich melden om hun visie te geven op de 
voorgestelde alternatieven.  

Wij zullen als bewonerscommissie Hof van Pampus 125-271 U 
zo snel mogelijk informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Ook kunt u deze informatie allemaal teruglezen op de website 
www.hofvanpampus125-271.nl  


