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Beste bewoner,
De N200 krijgt tussen Amsterdam en Halfweg een flinke opknapbeurt. Per oktober starten de
werkzaamheden en de komende maand vinden er al voorbereidende werkzaamheden plaats.
Graag informeren wij u wat we gaan doen in september en wat dit voor u betekent.
Voorbereidend werk in september
Vanaf 1 oktober starten de werkzaamheden aan de weg en ontstaat er een nieuwe
verkeerssituatie. Om te kunnen starten vinden in september voorbereidende werkzaamheden
plaats. Op verschillende locaties langs de N200 wordt gelijktijdig gewerkt. Dit is tijdens
verkeersluwe periodes op werkdagen en in de drie weekenden voorafgaand aan oktober. De
data van deze weekenden zijn:
▪ 15-16 september
▪ 22-23 september
▪ 29-30 september
De werkzaamheden in het weekend zijn van vrijdagavond om 19:00 uur tot en met
maandagochtend 5:00 uur.
Wat merkt u?
Tijdens de wegwerkzaamheden worden er verkeersmaatregelen op de N200 geplaatst
waardoor er één rijstrook richting Amsterdam en één rijstrook richting Halfweg beschikbaar blijft.
Door de werkzaamheden kan er hinder ontstaan door geluid, trillingen en verkeersdrukte. Wij
houden zoveel mogelijk rekening met u als bewoner door op werkdagen buiten de spits te
werken.
Wat gaan we doen?
▪ We verwijderen op elf locaties de betonnen barrier zodat er om een doorsteek ontstaat
tussen de rijbanen.
▪ Tussen de twee rijbanen gaan we asfalteren.
▪ We plaatsen tijdelijke lichtmasten
▪ In het weekend van 22-23 september worden in Halfweg bij de Boezembrug gaten in de
weg geboord om metingen in de ondergrond uit te voeren.

Project de Nieuwe N200
De N200 krijgt van Halfweg tot in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Groot onderhoud aan
de dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een
ecopassage. Sinds oktober 2017 verleggen we kabels en leidingen. De werkzaamheden aan de
N200 duren van oktober 2018 tot het voorjaar van 2020.
Vier partijen werken samen om de N200 opnieuw in te richten. Zo wordt de uitvoeringsperiode
verkort, kosten bespaard en krijgt het gebied een nieuwe uitstraling. De samenwerkende
partijen zijn: Gemeente Amsterdam, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en
Rijkswaterstaat.
Meer weten?
De werkzaamheden aan de N200 worden uitgevoerd door ÉéN200. Op onze website
www.DeNieuweN200.nl en op www.facebook.com/DeNieuweN200 vindt u meer informatie.
Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met ééN200
via info@een200.nl of u vindt onze contactgegevens in de “N200 Bouwapp”, te downloaden in
uw appstore.

Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200
Email: info@een200.nl
Website: www.denieuwen200.nl
Facebook: www.facebook.com/DeNieuweN200

