Aan de bewoners van dit pand

DATUM

BETREFT

Geachte heer, mevrouw,
Deze zomer legde aannemerscombinatie ééN200 in opdracht van De Nieuwe N200 de nieuwe
drinkwaterleiding onder de kruising Haarlemmerweg - Admiraal de Ruijterweg/Molenwerf en
richtte de kruising daarna weer opnieuw in. Deze werkzaamheden van ééN200 zijn zo goed als
klaar. Wel zijn er nog werkzaamheden van het GVB nodig aan de tramsporen. Omdat deze
werkzaamheden in de buurt van uw woning of bedrijf plaatsvinden, geven we u hierover in
deze brief meer informatie.
Definitieve ondergrond aanbrengen onder de trambaan
Eind augustus is de drinkwaterleiding onder de tramsporen op de kruising doorgelegd. De
ondergrond is daarna weer opgevuld, maar moest minimaal twee maanden ‘zetten’ (inzakken)
voordat de definitieve grondlaag kan worden aangebracht. Deze twee maanden zijn nu voorbij,
en daarom kan het GVB nu de definitieve grondlaag en het asfalt tussen de tramsporen
aanbrengen. Dit staat gepland van maandagochtend 4 tot vrijdagmiddag 8 november. Om
deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, moeten we grote delen van de kruising
afsluiten. Dit levert hinder op voor omwonenden en verkeer.
Hinder voor omwonenden
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 4 november 07.00 tot vrijdagmiddag 8
november uiterlijk 16.00 uur. Veel werkzaamheden vinden ’s nachts plaats, op het moment dat
de tram niet rijdt. Hierdoor kunt u als omwonende ’s nachts geluidhinder ervaren. GVB probeert
de overlast in de nacht zo veel mogelijk te beperken. Omwonenden kunnen hun woning tijdens
deze werkzaamheden gewoon bereiken. De diverse afsluitingen leveren vooral flinke hinder op
voor autoverkeer. Voor vragen of klachten over de werkzaamheden kunt u terecht bij de
klantenservice van GVB via www.gvb.nl/klantenservice.

Hinder voor autoverkeer; pak de fiets of ga met de tram
De tram blijft tijdens de werkzaamheden gewoon rijden. Ook fietsers en voetgangers kunnen
de kruising oversteken. Met name autoverkeer krijgt de hele week te maken met flinke hinder,
vooral als u de stad uit wilt. Behalve op de Haarlemmerweg verwachten we in ieder geval ook
op de Bos en Lommerweg flinke vertraging. Maar ook de overige wegen rondom de
Haarlemmerweg en Admiraal de Ruijterweg worden zeer druk. Automobilisten die de
mogelijkheid hebben, raden we aan met de fiets of het openbaar vervoer te gaan.
Afsluitingen
Maandag 4 november 07.00 tot donderdagavond 7 november 20.00 uur
• Haarlemmerweg stad uit: volledig dicht vanaf de Bos en Lommerweg.
• Haarlemmerweg stad in: linksaf naar de Molenwerf niet mogelijk.
• Molenwerf uit: linksaf de Haarlemmerweg op stad in en rechtdoor naar de Admiraal de
Ruijterweg is niet mogelijk.
• Admiraal de Ruijterweg uit: linksaf de Haarlemmerweg op richting de A10 is niet mogelijk.
• Fietsers en voetgangers kunnen gewoon oversteken.
• De tram blijft rijden volgens de reguliere dienstregeling.
Donderdagavond 7 november 20.00 uur tot vrijdagmiddag 8 november 12.00 uur
De kruising is volledig afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel blijven
oversteken, en de tram blijft ook rijden.
Afronding werkzaamheden kruising Admiraal de Ruijterweg/Molenwerf
Behalve deze werkzaamheden van GVB werkt aannemerscombinatie ééN200 nog aan de
verkeerslichten en op de zuidoosthoek van de kruising aan het fietspad en de parallelweg. De
oversteek voor fietsers en voetgangers wordt veiliger en overzichtelijker gemaakt. Deze
werkzaamheden zijn uiterlijk 15 november afgerond. Daarna zijn alle werkzaamheden van De
Nieuwe N200 aan de kruising Haarlemmerweg – Admiraal de Ruijterweg/Molenwerf klaar.
Meer informatie of vragen?
Meer informatie over project De Nieuwe N200 vindt u op www.denieuwen200.nl. Heeft u
vragen? Stel ze via info@denieuwen200.nl of Facebook, Twitter of Instagram @denieuwen200.
Met vriendelijke groet,
Alexander de Baar
Omgevingsmanager De Nieuwe N200

