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Nacht- en weekendafsluiting kruising Haarlemmerweg - Admiraal de
Ruijterweg/Molenwerf
Vanaf 30 september alle rijstroken op de kruising weer open

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. De afrit van de A10 naar de N200
(S103) is ook afgesloten. Aannemer ééN200 rondt de aanleg van de nieuwe
drinkwaterleiding bij de N200-kruising met de Admiraal de Ruijterweg/Molenwerf af.
Ook voert de aannemer werkzaamheden uit om alle rijstroken voor autoverkeer bij de
kruising weer beschikbaar te stellen.
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 rondt ééN200 de
aanleg van de nieuwe drinkwaterleiding bij de kruising af.

Afsluitingen
Donderdag 26 september 20.00 uur tot vrijdag 27 september 05.00 uur
Vrijdag 27 september 20.00 uur tot maandag 30 september 05.00 uur
• 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.

Hoe kan ik wel 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.

Ga goed voorbereid op weg
Check voor vertrek www.denieuwen200.nl en/of gebruik routeplanners van Google Maps,
Waze en Flitsmeister voor de handigste route. Afsluitingen en omleidingen worden ook altijd
aangegeven met gele borden langs de weg.

Afronding werkzaamheden kruising Admiraal de Ruijterweg/Molenwerf
Na het weekend van 27-30 september werkt ééN200 nog circa zes weken 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. Dit najaar vervangt het GVB op de kruising de verharding tussen de tramsporen.
Hiervoor zijn naar verwachting weer afsluitingen nodig. Meer informatie hierover volgt via
www.denieuwen200.nl.
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De N200 krijgt van Halfweg tot in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Groot onderhoud aan
de weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een groene entree voor Amsterdam met
extra oversteekplaatsen, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage. Op 1
oktober 2018 is de uitvoering gestart. 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. Kijk voor meer informatie op
www.denieuwen200.nl.

