
De Geinbrug ter hoogte van Driemond is in zeer slechte 

staat en moet worden vervangen. Om deze werk zaam

heden te kunnen uitvoeren wordt de Provincialeweg 

tussen de kruising Driemond en de Loosdrechtdreef 

deze zomer drie (juni, juli en augustus) maanden 

afsloten. Dit geeft flinke (verkeers)hinder voor 

bewoners in de omgeving.

Werkzaamheden
De afgelopen periode zijn de voorbereidende werk- 
zaam heden zoals het verleggen van kabels en leidingen 
en het verwijderen van bomen en struiken uitgevoerd. 
Ook de verkeerstromen en de omleidingen zijn door-
berekend en afgestemd met Rijkswaterstaat, de 
omliggende gemeenten, het GVB en de nood- en  
hulp diensten.

De komende periode wordt het bouwterrein ingericht en 
de tijdelijke pontonbrug voor fietsers , voetgangers en 
landbouwverkeer aangelegd. Vanaf dinsdag 6 juni, 
07:00 uur wordt de Provincialeweg (N236) afgesloten en 
start de aannemer met het verwijderen van het wegdek 
en de sloop van de Geinbrug. Vervolgens worden de 
damwanden en het brugdek geplaatst en kan de brug in 
een boog worden afgemetseld. De inrichting van de 
kruising inclusief het plaatsen van de verkeerslichten 
vindt het laatste week end van augustus plaats. In dit 
weekend wordt de gehele kruising afgesloten en kan 
verkeer Driemond alleen bereiken en verlaten via de 
Lange Stammerdijk.

Met uitzondering van dit laatste weekend vinden de 
werkzaam heden zoveel mogelijk overdag plaats om 
geluidsoverlast te beperken.
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Afsluitingen en omleidingen
Om de werkzaamheden veilig en vlot uit te kunnen 
voeren, wordt de rijbaan van de N236 tussen de kruising 
Driemond en de Loosdrechtdreef (Amsterdam Zuidoost) 
vanaf dinsdag 6 juni 7.00 uur afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Ook Gein Noord, Gein Zuid en de 
Lange Stammer dijk (tussen de Stammerdijk en de 
Stammer landweg) zijn vanaf dat moment gesloten en 
alleen nog bereikbaar voor fietsers en bestemmings-
verkeer. 

Verkeer vanuit Driemond richting Diemen en Amsterdam 
(én visa versa) wordt omgeleid via Weesp, de A1 en de  
A9. De omleidingen staan met borden langs de weg 
aangegeven. Om de drukte in Weesp zo veel mogelijk te 
beperken, wordt verkeer vanuit Hilversum en Bussum 
vroegtijdig op de afsluiting geattendeerd en omgeleid.

Langzaam verkeer zoals wandelaars, (brom)fietsers en 
landbouwverkeer dat niet kan worden omgeleid over de 
rijkswegen kan gebruik maken van een tijdelijke 
pontonbrug over het Gein. 

Vragen over de omleidingen
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Kan ik als bewoners van Driemond via de Lange 
Stammerdijk naar Amsterdam? 

Nee, dat kan niet. Vanwege de veiligheid voor langzaam 
verkeer en de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten  is de 
Lange Stammerdijk alleen toegankelijk voor bestem mings-
verkeer (bewoners en bezoekers). De doorgang over de Lange 
Stammerdijk wordt daarom fysiek onmogelijk gemaakt. 
Bewoners worden hier nader over geïnfor meerd. Uitzondering 
hierop is het laatste weekend van augustus. Dan is de kruising 
vanwege asfalteringswerk zaamzheden afgesloten en kunnen 
bewoners Driemond alleen via de Lange Stammerdijk bereiken.

Rijdt het OV via de gebruikelijke dienstregeling?

Wij zijn momenteel nog in overleg met het Gemeentelijk 
Vervoersbedrijf Amsterdam om te kijken hoe wij de bus dienst 
in stand kunnen houden. Hierover verwachten wij eind april 
meer duidelijk heid te hebben. Dit zullen we dan in een volgend 
informatie blad melden.

Staan er verkeersregelaars bij het begin en einde van de 
afzettingen bij Loosdrechtdreef en de Verlengde 
Rijnkade om sluipverkeer naar Driemond te voorkomen?

Ja, in de eerste week staan er verkeersregelaars om het verkeer 
in de eerste drukke dagen tegen te houden en te informeren. 
Mocht het na deze eerste periode nog  steeds nodig zijn dan 
worden er passende maatregelen getroffen. 

Ik heb klanten op Gein Zuid. Kun u een uitzondering voor 
mij maken zodat ik over de tijdelijke pontonbrug kan?

Dit is helaas niet mogelijk. De pontonbrug is alleen toegan kelijk 
voor verkeer dat niet via de snelweg om geleid kan wor den. 
Vanwege de veilig heid en het feit dat de werk zaamheden 
moeten wijken voor ieder voertuig dat over het ponton rijdt, 
maken wij geen uitzonderingen. De pontonbrug wordt daarom 
voorzien van een paal om auto’s tegen te houden.

Wij moeten als inwoners van Driemond ver omrijden. 
Heeft u onderzocht of het mogelijk is een tijdelijke 
brug over het Gaasp te plaatsen?

Wij hebben diverse mogelijkheden laten onderzoeken. Echter 
het Gaasp moet in de zomermaanden bereikbaar blijven en een 
beweegbare brug is zeer kostbaar. Daar naast zal de 
afwikkeling via een brug over het Gaasp verlopen via de smalle 
Stammerdijk. Dit is vanwege de veiligheid onwenselijk.  Wij 
kijken nog naar mogelijke parkeervoorziening in de omgeving 
zodat inwoners vanuit Driemond  kunnen parkeren en op de 
fiets verder kunnen. Dit is niet gemakkelijk want de ruimte is 
beperkt, maar mocht hier meer duidelijk over zijn dan zullen we 
dat spoedig communiceren.



4 | Informatieblad | N236

COLOFON

Dit is een uitgave van de provincie NoordHolland. 

Bij het Servicepunt Provincie NoordHolland kunt u terecht met al uw vragen en klachten  

over onderhoud en beheer van de provinciale wegen en vaarwegen. Tel. 0800 0200 600 (gratis). 

Tijdens de werkzaamheden kunt u met meldingen over de uitvoering terecht bij BAM Infra  

via 0884008087 (ook bereikbaar tijdens weekend en nachtwerkzaamheden). 

Voor  vragen over de herinrichting van de N236 kunt u contact opnemen via het emailadres  

infoN236@noordholland.nl. Meer informatie over dit project is te vinden op 

www.noordholland.nl/N236Geinbrug. 

Tijdens de afsluitingen kunt u de aannemer (24 uur per dag) bellen. Tel. 088 4008087.
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PLANNING

3 t/m 21 april Afzetting op rijbaan Zandpad door verleggen kabels en leidingen

19 april Informatieavond over werkzaamheden en omleidingen voor bewoners Driemond,
 Diemen,  en Gein Noord en Gein Zuid

22 en 23 april Afzetting fietspad ter hoogte van begraafplaats voor verleggen van kabels en 
 leidingen

15 mei Informatieavond werkzaamheden en omleidingen voor bewoners Weesp

6 juni Start afsluiting Provincialeweg, Lange Stammerweg en Gein Noord 
 en Gein Zuid

juni-junli-aug Sloop oude brug, aanleg nieuwe brug en inrichten kruising


