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Afsluitingen N200 en zijwegen in augustus en september
Vanaf 19 augustus diverse afsluitingen tussen Halfweg en Amsterdam

De werkzaamheden van het project De Nieuwe N200 zijn in volle gang. Komende weken zijn er
meerdere afsluitingen in Halfweg en op de N200 tussen Halfweg en Amsterdam.
Automobilisten wordt geadviseerd de N200/Haarlemmerweg waar mogelijk te mijden en goed
voorbereid op weg te gaan.
Minder rijstroken N200 bij Oranje Nassaustraat Halfweg
Maandag 19 augustus t/m vrijdag 13 september
Vanaf maandag 19 augustus zijn er minder rijstroken beschikbaar op de N200 ter hoogte van
de kruising Oranje Nassaustraat. Op de Oranje Nassaustraat is er slechts 1 rijstrook
beschikbaar voor verkeer naar de N200. Lokaal en doorgaand verkeer moet rekening houden
met flinke drukte en extra reistijd.
Weekendafsluiting N200 tussen Radarweg en oprit A10
Vrijdagavond 23 augustus tot maandagochtend 26 augustus
In het weekend van 23 tot 26 augustus is de N200 dicht vanuit Haarlem richting Amsterdam
tussen de Radarweg en de oprit A10. De oprit vanaf de N200 uit Haarlem en Amsterdam naar
de A10 is ook afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Seineweg en de Basisweg (S102).
Vanwege werkzaamheden bij de aansluiting Haarlemmerweg/Molenwerf rijdt tramlijn 19 van
zaterdagavond 24 augustus tot maandagochtend 26 augustus een aangepaste route.
Aansluiting N200 met Radarweg 3 maanden dicht
Vanaf vrijdagavond 6 september
De aansluiting van de N200 met de Radarweg is vanaf vrijdagavond 6 september voor lange
tijd afgesloten voor al het verkeer. De N200 oversteken bij de Radarweg is voor fietsers en
voetgangers niet mogelijk. Zodra de Radarweg dichtgaat, is de Kimpoweg weer open voor
verkeer. Tijdens de afsluiting van de Radarweg wordt alle verkeer omgeleid via de Kimpoweg.
Meer informatie over deze afsluitingen staat op de website van De Nieuwe N200: Afsluitingen
N200 en zijwegen in augustus en september.
Goed voorbereid op weg

Automobilisten wordt geadviseerd goed voorbereid op weg te gaan en voor
vertrek www.denieuwen200.nl te checken en/of routeplanners van Google Maps, Waze en
Flitsmeister te gebruiken. De afsluitingen zijn erin verwerkt en passen de route erop aan.
Fietsers en voetgangers kunnen kijken op www.denieuwen200.nl/fiets. Afsluitingen en
omleidingen worden ook altijd aangegeven met gele borden langs de weg.
Werkzaamheden
In Halfweg bouwt aannemerscombinatie ééN200 in opdracht van Project De Nieuwe N200 een
nieuwe Boezembrug, en vervangt een oude duiker onder de N200 en het riool onder de
parallelwegen naast de N200. In Amsterdam legt aannemerscombinatie ééN200 de laatste
hand aan de aanleg van de drinkwatertransportleiding en is de bouw van de stedelijke weg
tussen de Admiraal de Ruijterweg en Seineweg in volle gang. Hoewel een groot deel van de
werkzaamheden wordt uitgevoerd zonder afsluitingen voor verkeer, zijn afsluitingen soms
nodig om het werk uit te kunnen voeren.
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Project de Nieuwe N200
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.

