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Beste bewoner/geïnteresseerde,
Zoals u misschien gemerkt heeft, zijn de grootste werkzaamheden op de kruising van de
Haarlemmerweg met de Admiraal de Ruijterweg en Molenwerf door aannemerscombinatie
ééN200 inmiddels afgerond. Wel werken we momenteel nog aan de ventweg langs de
Haarlemmerweg om de ventweg en het fietspad aan te sluiten op het nieuwe kruispunt. De
oversteek voor fietsers en voetgangers maken we veiliger en overzichtelijker. Omdat deze
werkzaamheden in de buurt van uw woning of bedrijf plaatsvinden, geven we u in deze brief een
korte update over de planning en bereikbaarheid.
Planning
Sinds 1 oktober richten we de ventweg en het fietspad tussen de kruising Admiraal de Ruijterweg
en de speeltuin ‘De Gibraltar’ opnieuw in. Vanaf maandag 21 oktober gaan we door met het stuk
tussen het kruispunt en de inrit naar de ventweg bij de fietsenstalling. Volgens de huidige
planning kunnen wij de ventweg vanaf vrijdagavond 8 november weer openstellen voor verkeer.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Uw woning blijft altijd te voet bereikbaar en de grote fietsenstalling bij de inrit vanaf de Admiraal
de Ruijterweg blijft ook bereikbaar. Ook kunt u de Haarlemmerweg blijven oversteken richting de
Molenwerf.
De parkeervakken voor Admiraal de Ruijter 476482 zijn gedurende de werkzaamheden niet
beschikbaar. Er dient elders in de wijk te worden
geparkeerd tijdens de werkzaamheden.
Staat uw fiets in de fietsenstalling op de foto
hiernaast? Wilt u deze dan vóór maandag 2
oktober op een andere plaats neerzetten zodat
wij de verharding kunnen vervangen? Alvast
bedankt!

Betere doorstroming fietsers
Om zoveel mogelijk fietsers in één keer door groen te helpen, verbreden we de fietsstrook ter
plaatse van het fietsverkeerslicht. Direct na het verkeerslicht versmalt de strook weer en leidt de
fietsers naar de gewenste richting aan de overkant. Hieronder een impressie van het kruispunt
met de nieuwe inrichting.

Werkzaamheden GVB
Van maandag 4 tot vrijdag 8 november voert het GVB werkzaamheden uit op het kruispunt aan
de tramrails. Deze week is er forse verkeershinder op de kruising. Verkeer vanaf de Bos en
Lommerweg is namelijk gestremd en wordt omgeleid. Van donderdagavond 7 november tot
vrijdagmiddag 8 november is bovendien het hele kruispunt Haarlemmerweg/Molenwerf/Admiraal
de Ruijterweg afgesloten voor verkeer wegens asfaltwerkzaamheden rondom tramrails.
Gedurende deze werkzaamheden blijft tram 19 rijden. Fietsers en voetgangers kunnen bij de
kruising de Haarlemmerweg blijven oversteken. Hierna zijn alle werkzaamheden aan het
kruispunt gereed.
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

