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Beste bewoner,
De N200 krijgt tussen Amsterdam en Halfweg een flinke opknapbeurt. Op 1 oktober starten de
werkzaamheden en de komende drie weekenden hebben automobilisten op de N200 te maken
met voorbereidende werkzaamheden. Graag informeren wij u wat dit voor u betekent.
Wat gaat er gebeuren?
Het project De Nieuwe N200 gaat vanaf 1 oktober in uitvoering. Groot onderhoud aan de weg
en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een nieuwe brug bij Halfweg, de aanleg van een
groene entree voor Amsterdam en een ecopassage. Al deze werkzaamheden worden van nu
tot en met het voorjaar 2020 in een keer aangepakt. Dat veroorzaakt hinder en gemiddeld zo’n
15 minuten extra reistijd bovenop de reguliere reistijd.
Daarnaast bereiden wij in het weekend de definitieve afzetting voor die vanaf 1 oktober
op de weg staat.
Vanaf maandag 1 oktober staat de definitieve afzetting op de weg en zijn de zuidbaan van de
N200 en het fietspad naast de N200 geheel afgesloten. Het verkeer rijdt dan op de Noordbaan
waar in beide richtingen één rijstrook beschikbaar is. (Brom) fietsers worden omgeleid. Onder
het fietspad worden de nieuwe drinkwatertransportleidingen aangelegd.
Extra drukte en hinder
Door de werkzaamheden wordt het ook drukker op de omliggende wegen in bijvoorbeeld
Amsterdam Nieuw-West, Westpoort en Halfweg. Autoverkeer krijgt naar verwachting te maken
met gemiddeld 15 minuten extra reistijd. Om vertragingen en sluipverkeer te voorkomen, wordt
verkeer via de A5 of A9-A4-A10 geleid.

Hoe ervaart u de werkzaamheden?
We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Tijdige en juiste informatie
helpen daarbij. Tijdens de uitvoering doen we ieder kwartaal een
bewonersonderzoek om te weten wat er bij u speelt en of onze maatregelen
effectief zijn of moeten worden bijgestuurd. U bent van harte uitgenodigd deel te
nemen aan dit onderzoek. Wilt u hiervoor een korte vragenlijst invullen? U
vindt deze op www.bit.ly/n200-vragenlijst1 of via de QR code hiernaast.
Graag ontvangen wij uw mening uiterlijk zondag 30 september
Als u geen beschikking over internet heeft kunt u een bericht sturen naar
Antwoordnummer 1501, 1110 VC in Diemen en dan sturen wij u de vragen per
post toe.
Meer informatie
Actuele informatie vindt u op de website www.denieuwen200.nl U kunt ook de “N200
Bouwapp” downloaden in uw appstore of ons volgen of uw vraag stellen op
www.facebook.com/DeNieuweN200. Heeft u specifiek vragen of klachten over de
werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met ééN200 via info@een200.nl.
Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer
Omgevingsmanager ééN200

