
Verkeer van en naar Driemond
Omdat de kruising is afgesloten, is het niet mogelijk 
om via de Provincialeweg (N236) van en naar Weesp, 
Gein Noord en Gein Zuid te rijden. Driemond is tijdens 
de weekendafsluiting daarom alleen bereikbaar via de 

Informatieblad | N236 |

augustus 2017 

Vervangen brug Gein; werkzaamheden 
en omleidingen

1

INFORMATIEBLAD

N236

De werkzaamheden aan de Geinbrug verlopen volgens planning. De brug heeft inmiddels zijn vertrouwde 

gemetselde bogen alweer terug. Ook de voorbereidingen voor de kruising bij Driemond zijn in volle gang; het 

voorrangsplein wordt gemaakt, de verkeerslichten worden geïnstalleerd en de weg geasfalteerd. Deze 

werkzaamheden zorgen in het laatste weekend van augustus voor ernstige verkeershinder. 

WEEKENDAFSLUITING

Om de laatste laag asfalt aan te kunnen brengen, wordt de 

kruising bij Driemond van vrijdag 25 augustus 18.00 uur tot 

maandag 28 augustus 06.00 uur geheel afgesloten voor 

alle verkeersdeelnemers. 
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Stammerdijk (Diemen). Autoverkeer van en naar Weesp 
wordt omgeleid via Diemen en de A1. 

De huidige afsluiting voor doorgaand verkeer op de (Lange)
Stammerdijk, wordt tijdens de weekendafsluiting 
opgeheven. Omdat de (Lange)Stammerdijk de enige route 
van en naar Driemond is, zal er veel auto- en fietsverkeer 
rijden. Wij verzoeken daarom met klem om hier rustig te 
rijden.

Fietsers en voetgangers
(Brom)fietsers richting Diemen en Amsterdam Zuidoost 
kunnen via de (Lange)Stammmerdijk rijden en/of op 
zaterdag en zondag tussen 08.00 uur en 20.00 uur gebruik 
maken van een fietspontje over het Gaasp. De fietspont zal 
waarschijnlijk ter hoogte van de Driemondweg het Gaasp 
oversteken maar de exacte locatie kan nog wat wijzigen. 
De opstapplaatsen worden daarom  met vlaggen kenbaar 
gemaakt.

Tijdens de weekendafsluiting is doorgaand (brom)
fietsverkeer tussen Amsterdam/Driemond en Weesp 
gestremd. Uitzondering daarop is zaterdag 26 augustus 
tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Dan worden vanwege het 
Sluizen- en Bruggenfeest extra verkeersregelaars ingezet 
die fietsers kunnen helpen met het tillen van hun fiets bij 
de trappen van de Weesperbrug. Fietsers en voetgangers 
kunnen zo via de trap bij de Kanaaldijk West over de 
Weesperbrug naar de Kanaaldijk Oost om hun route naar 
Weesp te vervolgen. Brommers zijn te zwaar en kunnen 
daarom geen gebruik maken van deze route.

Verkeer van en naar Gein Noord en Gein Zuid
Omdat de kruising is afgesloten is het niet mogelijk 
om vanaf Gein Noord en Gein Zuid naar de 
Provincialeweg (N236) te rijden. Bestemmingsverkeer 
van en naar Gein Noord en Gein Zuid kan tijdens de 
weekendafsluiting daarom alleen via Abcoude rijden. 
Landbouwvoertuigen, fietsers en voetgangers kunnen 
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nog via de pontonbrug van Gein Noord naar Gein Zuid 
(en andersom) blijven rijden. De doorgang richting de 
Provincialeweg (N236) zal echter gestremd zijn. 
Vrachtverkeer met bestemming Gein Noord of Gein Zuid 
kan via Abcoude op de bestemming komen. Om 
opstoppingen langs het Gein  
en in de smalle straten van Abcoude te voorkomen  
willen wij vragen vrachtwagentransporten en andere 
leveranties waar mogelijk buiten dit weekend te 
plannen.

Fietsers en voetgangers
Fietsers richting Gaasperplas en Amsterdam kunnen via 
het fietspad ter hoogte van Gein Noord 54 rijden. (Brom)
fietsers richting Driemond kunnen via Gein Zuid, de 
Velterslaan en de Kanaaldijk West rijden. Op zaterdag 26 
augustus tussen 09.00 uur en 17.00 uur kunnen fietsers 
en voetgangers vanwege het Sluizen- en Bruggenfeest 
gebruik maken van extra verkeersregelaars die hen 

kunnen helpen bij de trappen van de Weesperbrug. 
Brommers zijn te zwaar en kunnen daarom geen gebruik 
maken van deze route.

Verkeer van en naar Provincialeweg
De bewoners en bedrijven op de Provincialeweg 
(tussen de Loosdrechtdreef en Gein Noord) zijn tijdens 
de weekendafsluiting bereikbaar tot aan de onderweg 
bij  VIKS Parket. Bewoners en bezoekers parkeren ter 
plaatse om hun woning of bedrijf vervolgens te voet te 
bereiken. 

Nood- en hulpdiensten
Om ervoor te zorgen dat de nood-en hulpdiensten tijdig 
ter plaatse kunnen zijn wordt in de brandweerkazerne in 
Driemond een tijdelijke post ingericht en worden er 
voorzieningen getroffen zodat hulpdiensten in nood-
gevallen door het werkvak kunnen rijden. 
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COLOFON

Dit is een uitgave van de provincie Noord-Holland. 

Bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland kunt u terecht met al uw vragen en klachten over onderhoud en beheer van 

de provinciale wegen en vaarwegen. Tel. 0800 0200 600 (gratis). 

Met meldingen over de uitvoering kunt u terecht bij BAM Infra via 088 400 80 87 (ook  bereikbaar in de nachten en het 

weekend). 

Voor  vragen over de herinrichting van de N236 kunt u contact opnemen via het emailadres  infoN236@noord-holland.nl. 

Meer informatie over dit project is ook te vinden op www.noord-holland.nl/N236Geinbrug.
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Haarlem, augustus 2017

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

PLANNING

Wanneer Werkzaamheden
13 augustus 20:30 uur t/m 14 augustus 06.00 uur Werkzaamheden kabels en leidingen. Avond- en  
 nachtafsluiting Gein Noord.
14 augustus 20.30 uur t/m 15 augustus 06.00 uur Werkzaamheden kabels en leidingen. Avond- en 
 nachtafsluiting Gein Zuid.
21 augustus 20.30 uur t/m 22 augustus 06.00 uur Werkzaamheden kabels en leidingen. Gein Noord en 
 Zuid opeenvolgend afgesloten.
25 augustus 18.00 uur t/m 28 augustus 06.00 uur Asfalteren kruising Driemond. Kruising hele 
 weekend afgesloten.


