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Beste bewoner/geïnteresseerde,
Aannemerscombinatie ééN200 voert in opdracht van De Nieuwe N200 werkzaamheden uit aan
de N200. De komende maanden werkt ééN200 ter hoogte van de kruising van de N200 met de
Molenwerf/Admiraal de Ruijterweg. De werkzaamheden leveren hinder voor autoverkeer en
omwonenden op.
Uw woning/bedrijf grenst direct aan de werkzaamheden. Met deze brief informeren we u over
het werk en de hinder die u kunt verwachten. Ook nodigen we u uit voor een
informatiebijeenkomst op woensdagavond 8 mei. In deze brief leest u hier meer over.
Wat gaat er gebeuren?
Onder de N200/Haarlemmerweg liggen de oudste drinkwatertransportleidingen van Nederland
die een derde van Amsterdam voorzien van schoon drinkwater. EéN200 vervangt de
drinkwatertransportleidingen en sluit op de kruising met de Admiraal de Ruijterweg/Molenwerf
de nieuwe leidingen aan op het leidingennetwerk van Amsterdam. Ook legt ééN200 onder de
kruising nieuwe riolering aan en komt er nieuw asfalt op de weg. Ten slotte maken we bij de
kruising een veiligere fiets- en voetgangersoversteekplaats.
Verbeteren doorstroming fietsverkeer
De kruising Admiraal de Ruijterweg-Haarlemmerweg is een druk kruispunt waar veel
verschillende verkeersstromen samenkomen. Gemeente Amsterdam verbetert tien drukke
kruispunten in het kader van meerjarenplan fiets (MJP Fiets 2017-2022)
(www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/verkeer-vervoer/volg-beleid-fiets/).
Gemeente Amsterdam heeft dit project dit ondergebracht bij De Nieuwe N200. Om de
doorstroming en capaciteit op dit kruispunt te verbeteren nemen we maatregelen zoals het
vergroten van de opstelruimte en het aanpassen van de belijning. Het kruispunt wordt beter
ingericht door onder andere bredere oversteken te realiseren en meer opstelruimte bij de
verkeerslichten. De tweerichtingsoversteken aan de oost en de zuidkant van de kruising blijven
gehandhaafd met ruime oversteken en voldoende ruimte voor beide richtingen.
Hinder voor omwonenden
Tijdens de werkzaamheden kunt u hinder ervaren van extra verkeersdrukte en omleidingen.
We voeren de werkzaamheden uit van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00
uur. Op een aantal plekken werken wij ook ’s nachts en op zondag. U kunt hinder ervaren van
geluid of trillingen van de machines. Wij doen er alles aan om hinder zoveel mogelijk te
beperken.

Hinder voor gemotoriseerd verkeer
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn diverse afsluitingen voor autoverkeer nodig.
Op- en afrit A10 (S103)
Van maandagavond 22 april tot en met vrijdag 17 mei zijn de op- en afritten S103 van de A10
afgesloten. Autoverkeer krijgt het advies om de op- en afritten van de S102 (Transformatorweg)
te gebruiken.
Kruising Molenwerf/Admiraal de Ruijterweg
• Van vrijdag 17 mei tot eind september is het voor autoverkeer niet mogelijk om vanaf
de Molenwerf de N200 Haarlemmerweg op te rijden. Verkeer wordt via een keerlus
teruggeleid naar de Velserweg.
• Ook is het niet mogelijk om van de Admiraal de Ruijterweg de N200/Haarlemmerweg
op te rijden.
• Doorgaand verkeer op de N200/Haarlemmerweg blijft wel mogelijk.
• Rechts afslaan vanaf de N200/Haarlemmerweg naar de Molenwerf en naar de Admiraal
de Ruijterweg blijft mogelijk.
Vanaf half juli komt er tot eind september een extra afsluiting bij: het is dan ook niet meer
mogelijk om vanaf de N200/Haarlemmerweg rechts af te slaan naar de Molenwerf of de
Admiraal de Ruijterweg. Dan is alleen doorgaand verkeer op de N200/Haarlemmerweg nog
mogelijk. Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden tijdens het
werk.
Tijdens de werkzaamheden aan de N200/Haarlemmerweg zijn de kaarten van Google Maps,
Waze en Flitsmeister voor autoverkeer altijd actueel. Alle afsluitingen op de N200 zijn erin
verwerkt. Ook de kaart op www.denieuwen200.nl is altijd actueel.
Hinder voor fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de afsluitingen gewoon blijven oversteken bij de
Molenwerf/Admiraal de Ruijterweg. Hiervoor wordt een tijdelijke fietsoversteek gemaakt.
Actuele informatie over afsluitingen en omleidingen voor fietsers en voetgangers vindt u op
www.denieuwen200.nl/fiets.
Informatiebijeenkomst
Het is veel informatie. Heeft u nog vragen of wilt u er met ons over doorpraten? We nodigen u
van harte uit voor een informatiebijeenkomst op woensdagavond 8 mei. U kunt tussen 19.00 en
21.00 uur binnenlopen om in gesprek te gaan en uw vragen te stellen. De bijeenkomst vindt
plaats in het XO Hotel, Molenwerf 1 in Amsterdam.
Wat is De Nieuwe N200?
De N200 krijgt van Amsterdam tot Halfweg een grondige opknapbeurt. Groot onderhoud aan de
weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een groene entree voor Amsterdam met extra
oversteekplaatsen, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage. Vier

partijen werken samen om de N200 opnieuw in te richten. Zo wordt de
uitvoeringsperiode verkort, worden kosten bespaard en krijgt het gebied een
nieuwe uitstraling. De samenwerkende partijen zijn Gemeente Amsterdam,
Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat.
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de werkzaamheden
aan de N200, leuke weetjes of hinder?
- Download de gratis N200 Bouwapp in de Play Store/App Store
- Kijk op www.denieuweN200.nl
- Of volg De Nieuwe N200 via facebook.com/denieuwen200 of via
Twitter: @DeNieuweN200.
Vragen of klachten?
Heeft u vragen, klachten of complimenten over de werkzaamheden? Neem
dan contact op met ééN200 via info@een200.nl of via de N200 BouwApp.
Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

