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Beste bewoner/geïnteresseerde,
Sinds half mei voert aannemerscombinatie ééN200 voor project De Nieuwe N200
werkzaamheden uit aan de kruising van de N200 Molenwerf/Admiraal de Ruyterweg.
Van vrijdagmiddag 23 augustus tot maandagochtend 26 augustus is het noodzakelijk om 24 uur
per dag door te werken aan de kruising. Uw woning of bedrijf ligt in de nabijheid van deze
kruising, waardoor u in bovengenoemd weekend wellicht hinder kunt ervaren. Daarom
informeren wij u door middel van deze brief over deze weekendwerkzaamheden.
De werkzaamheden:
Van vrijdag 23 augustus vanaf 19.00 uur tot maandag 26 augustus 07.00 uur werken we op de
N200 ter hoogte van de Molenwerf continu aan het aanleggen van een nieuwe
drinkwaterleiding. Met deze drinkwaterleiding moeten we niet alleen onder de weg door, maar
ook onder de trambaan van lijn 19. De tram moet hiervoor op dit deel van de route tijdelijk
buiten dienst worden genomen. Om deze buitendienststelling zo kort mogelijk te houden,
werken we 24 uur per dag door. Hierdoor is de tram alleen op zondag buiten dienst.

Hinder
Als omwonende kunt u tijdens deze werkzaamheden hinder ervaren van licht, geluid of trillingen
van de machines. Wij doen er alles aan om hinder zoveel mogelijk te beperken.
Wat betekent dit voor het verkeer?
➢ De N200/ Haarlemmerweg is beschikbaar voor het verkeer
➢ De Molenwerf blijft afgesloten (met uitzondering voor fietsers en voetgangers)
➢ Fietsers en voetgangers kunnen de N200 oversteken bij de Molenwerf.
➢ Tramlijn 19 kan geen gebruik maken van de kruising N200/ Admiraal de RuyterwegMolenwerf en rijdt hierdoor (uitsluitend) op zondag 25 augustus een aangepaste
route. Meer informatie over deze routeaanpassing vindt u op:
https://reisinfo.gvb.nl/lijnen/19
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de werkzaamheden
aan de N200, leuke weetjes of eventuele hinder?
- Download de gratis is N200 Bouwapp in de Play Store/App Store
- Kijk op de website www.denieuweN200.nl
- Of volg @DeNieuweN200 op Facebook of Twitter
Vragen of klachten?
Heeft u vragen, klachten of complimenten over de werkzaamheden? Dan kunt u contact
opnemen met ééN200 via info@een200.nl of via de N200 BouwApp.
Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

