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Beste bewoner/geïnteresseerde,
Sinds half mei werkt aannemerscombinatie ééN200 op de N200-kruising met de Admiraal de
Ruijterweg en Molenwerf. Aan beide kanten van de N200 is een nieuwe
drinkwatertransportleiding aangelegd en aangesloten op het netwerk van Amsterdam. Diverse
kabels en leidingen zijn verlegd.
In het weekend van 27 tot 30 september ronden we de aanleg van de drinkwatertransportleiding
af en voeren we werkzaamheden uit om alle rijstroken voor autoverkeer bij de kruising weer
beschikbaar te stellen. Ter voorbereiding op de werkzaamheden voeren we komende zondag en
een aantal doordeweekse nachten volgende week voorbereidende asfaltwerkzaamheden uit. Uw
woning of bedrijf ligt in de nabijheid van deze kruising, waardoor u van bovengenoemde
werkzaamheden wellicht hinder kunt ervaren. Daarom informeren wij u hierover via deze brief.
Voorbereidend werk
Op zondag 22 september overdag en in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 september
voeren we voorbereidende asfaltwerkzaamheden uit. Hiervoor zijn geen extra afsluitingen voor
het verkeer nodig, en verkeersregelaars begeleiden fietsers en voetgangers langs de
werkzaamheden. Als omwonende kunt u tijdens deze werkzaamheden wel hinder ervaren van
licht, geluid of trillingen van de machines. Wij doen ons best om hinder zoveel mogelijk te
beperken.
Afsluitingen Haarlemmerweg tussen 25 en 30 september
In de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 september en van vrijdagavond 27 september tot
maandagochtend 30 september is de Haarlemmerweg afgesloten tussen de afrit A10 en de Bos
en Lommerweg. In het weekend werken we zowel overdag als ’s nachts





Amsterdam > Haarlem: de N200 is dicht tussen de Bos en Lommerweg en de Kimpoweg.
Haarlem > Amsterdam: de N200 is dicht tussen de afrit A10 en de Bos en Lommerweg.
De afrit van de A10 naar de N200 (S103) is afgesloten.
De aansluiting van de N200 met de Admiraal de Ruijterweg en de Molenwerf is volledig
afgesloten.

Rood: afgesloten voor autoverkeer
Blauw: de oprit van de N200 vanuit
Haarlem naar de A10 blijft open.

Hoe kan ik rijden?
De oprit van de N200 vanuit Haarlem naar de A10 is wel open. Tram 19 blijft rijden. Fietsers en
voetgangers kunnen bij de kruising de Haarlemmerweg blijven oversteken. Automobilisten tussen
Haarlem en Amsterdam kunnen het beste via het omliggend hoofdwegennet rijden (A9 en A5). In
Amsterdam wordt autoverkeer lokaal via gele borden omgeleid via de S102 en S104.
Afronding werkzaamheden kruising Admiraal de Ruijterweg/Molenwerf
Na dit weekend zijn alle rijstroken bij de kruising Admiraal de Ruijterweg/Molenwerf weer open.
EéN200 werkt dan nog circa zes weken aan de nieuwe inrichting voor fietsers en voetgangers op
de zuidoosthoek van de kruising aan het fietspad en de parallelweg. De oversteek voor fietsers
en voetgangers wordt veiliger en overzichtelijker gemaakt. Ondertussen worden de nieuwe
drinkwaterleidingen getest. Ook voert het GVB nog werkzaamheden uit op het kruispunt aan de
tramrails.
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

