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Beste bewoner/geïnteresseerde,
Van 4 mei t/m 14 juni richt ééN200 het fietspad, het trottoir en de fietsenstalling tussen de N200
en SugarCity opnieuw in. Ook realiseren wij in verschillende nachten en in het weekend de
aansluiting van de N200 op de nieuwe Boezembrug. Door deze werkzaamheden kunt u
(verkeers-)hinder ervaren. We proberen dat zo veel mogelijk te beperken. In deze brief leest u
meer over de planning, hinder en maatregelen tijdens deze werkzaamheden.
De werkzaamheden
Onderdeel van de werkzaamheden van De Nieuwe N200 is het opknappen van het fiets- en
voetpad vanaf de Boezembrug tot de SugarCity Ring en de aansluiting maken van de N200 op
de nieuwe Boezembrug zoals op de afbeelding hieronder aangegeven. De werkzaamheden
bestaan met name uit het opbreken van de huidige bestrating / asfalt en aanbrengen van nieuw
straatwerk, afwatering, het asfalteren van het fietspad en rijbaan, plaatsen van lichtmasten en
inrichten van het gebied met o.a. de fietsenrekken.
Het parkeerterrein achter SugarCity blijft tijdens afsluitingen van de N200 bereikbaar. Auto’s
worden via de Haarlemmerstraatweg naar de slagboom van het parkeerterrein geleid zoals
hieronder aangegeven met een lichtblauwe pijl. Deze route wordt dan ook met bebording
aangegeven.

Afsluiting kruispunt SugarCity Ring
Het kruispunt N200/SugarCity Ring is op een aantal momenten niet bereikbaar:
 In de 5 nachten van 20 t/m 24 april tussen 20:00 en 05:00 uur wordt de rijbaan op de
N200 richting Amsterdam afgesloten vanaf het Zwettenviaduct tot de Osdorperweg.
 In het weekend van vrijdagavond 5 juni 20.00 uur tot maandagochtend 8 juni om 05.00
uur is de kruising N200/SugarCity Ring afgesloten. EéN200 voert dan de
wegwerkzaamheden aan het kruispunt en de nieuwe Boezembrug uit. Mocht het door
weersomstandigheden niet mogelijk zijn om in dit weekend te werken is weekend week
24 ons reserveweekend.
Het parkeerterrein van Sugar City wordt gedurende de afsluitingen bereikbaar gehouden via de
slagboom aan de Haarlemmerstraatweg.
Let op: tijdelijke verplaatsing fietsenstalling!
Om het werk uit te voeren, moeten (brom-)fietsen tijdelijk op een andere plek staan. We vragen
(brom)fietsers te parkeren aan de noordzijde van het station óf gebruik te maken van een
tijdelijke stalling op de parkeervakken bij de Haarlemmerstraatweg 21-31. Deze tijdelijke stalling
is vanaf 24 april beschikbaar. Op maandag 4 mei moeten alle (brom)fietsen verplaatst zijn,
zodat we met de werkzaamheden kunnen beginnen. De tijdelijke stalling is van 24 april tot 21
juni beschikbaar.
Hinder voor bedrijven
Naast bovengenoemde nachten en weekend voeren we de werkzaamheden uit van maandag
t/m zaterdag tussen 07.00 en 18.00 uur. Mochten er onverwachte vertragingen optreden, dan
werken wij ook in de nachten en eventueel op zondag. De werkzaamheden kunnen geluid- en
trillingshinder veroorzaken. Wij proberen hinder zo veel mogelijk te voorkomen.
Corona
Het werk aan de N200 kan vooralsnog tijdens de coronacrisis doorgaan. We houden ons tijdens
het werk aan de richtlijnen van de RIVM en de landelijke maatregelen. Zodra er iets verandert,
laten wij dit weten via onderstaande kanalen.
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 De Nieuwe N200 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

