De Nieuwe N200
Vanaf eind 2017 krijgt de N200 van Halfweg tot in Amsterdam een
grondige opknapbeurt. Groot onderhoud aan de dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen en bruggen, herinrichting van de weg en de
aanleg van een ecopassage. Vier partijen werken samen om de
N200 opnieuw in te richten. Zo wordt de uitvoeringsperiode verkort,
besparen we kosten en krijgt het gebied een nieuwe uitstraling.

Halfweg

Nieuwe brug en meer groen
50 km is de
maximumsnelheid
De bocht in de nieuwe
boezembrug leggen we
zo aan, dat automobilisten
hun snelheid aanpassen en
rustiger het dorp binnenrijden.

Amsterdam

Een echte stadsweg bij Sloterdijk
Lagere maximumsnelheid
De maximumsnelheid gaat
omlaag naar 50 kilometer per uur.

Nieuwe brug en duiker
De bruggen bij Sugar City
Halfweg worden vervangen
door één brug. Bij de
Polanenkade vervangen we
de duiker onder de weg.

Fiets- en voetgangersbruggen
Sloterdijk wordt beter ontsloten dankzij
nieuwe ﬁets- en voetgangersbruggen. Zo
ontstaat een echte stadsweg. Dit maakt een
verdere ontwikkeling van Sloterdijk als woon- en
werkwijk mogelijk. Ook de bereikbaarheid van
landschapspark De Bretten gaat erop vooruit.

Betere inpassing, hagen en bomen
Bij Halfweg passen we de weg veel
beter in in de omgeving. Een nieuwe brug,
meer groen, versterking van het dorpse
karakter en meer ruimte voor ﬁetsers.

Ecopassage

Werk aan de weg

Zeker van drinkwater
Veilig drinkwater
De drinkwatertransportleidingen leveren
veilig drinkwater voor
een derde van de
Amsterdamse
bevolking.

Nieuwe drinkwatertransportleidingen
We vervangen en verplaatsen de
drinkwatertransportleidingen onder de
N200. Voor een deel stammen de
leidingen nog uit de negentiende eeuw.

Verbinding natuurgebieden
Met een ecopassage
verbinden we de veenweidegebieden Spaarnwoude en
Amstelland.

Groter leefgebied
Dankzij de ecopassage wordt het leefgebied
van dieren als de waterspitsmuis, ringslag
en noordse woelmuis vergroot.

Onderhoud simpeler
De nieuwe drinkwatertransportleidingen
leggen we op een andere plek neer:
niet meer onder de N200, maar onder
het ﬁetspad. Bij onderhoud aan de
leidingen kunnen we dan langs de weg
werken. Dat geeft minder hinder voor
het verkeer.

Nieuwe uitstraling
Tussen de Seineweg en de Admiraal de
Ruyterweg in Amsterdam, krijgt de N200
een nieuwe uitstraling die beter past bij
een stedelijke omgeving. We leggen onder
meer een brede middenberm met meer
dan 300 bomen aan.

Halfweg en Amsterdam
blijven bereikbaar
Tijdens de werkzaamheden blijft altijd één
rijstrook in elke
rijrichting beschikbaar
voor verkeer. Het
verkeer leiden we om
met de bekende gele
borden.

Hogere dijk
De dijk onder de N200 hogen we op tot
maximaal een halve meter. Zo kan de
dijk ook in de toekomst het water in de
Haarlemmervaart blijven keren.

Aanleg snelfietsroute
Het huidige ﬁetspad langs de
N200 wordt een snelﬁetsroute. De route
loopt van station Sloterdijk naar Haarlem.

Website: www.DeNieuweN200.nl
Facebook: www.facebook.com/DeNieuweN200
Twitter: @DeNieuweN200
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