Mevrouw, geachte heer,
Via deze mail informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden aan de N236.
Vandaag 10 juli zijn wij gestart met het plaatsen van de liggers op de nieuwe Geinbrug.
Deze liggers vormen het geraamte van de brug waarop in augustus het wegdek wordt geplaatst.
De werkzaamheden aan de Geinbrug verlopen volgens planning.
Nadat In juni de fundering van de brug in de grond is getrild zijn ook
de aansluitingen van de brug met het land, de zogenoemde ‘landhoofden gemaakt
en zijn de eerste zijkanten inmiddels afgemetseld.
Ook morgen is er veel bedrijvigheid.
Op dinsdag 11 juli vanaf 07.00 uur starten wij met het bestraten van de Parallelweg
inclusief de drie parkeerplaatsen ter hoogte van de provinciale weg 4. Tevens wordt er geasfalteerd op het fietspad richting
Weesp en op de Provincialeweg bij de begraafplaats. Ook worden de hekken en geleiderail geplaatst langs het
fietspad richting Weesp. Verkeer wordt hier ter plaatse langs geleid. Dit kan enige vertraging geven. De fietsers
zullen, zoals nu al het geval is, gedeeltelijk over de rijbaan fietsen.
Ook komt er naar verwachting een nieuwe kraan voor de plaatsing van de boogconstructie van de brug. De
aanvoer van materiaal en materieel zal morgenochtend tussen 05.00 uur en 07.00 uur en tussen 18.00 uur tot
20.00 uur plaatsvinden. Wanneer de werkzaamheden spoediger dan verwacht verlopen, wordt de kraan
morgenmiddag voor 16.00 uur, dus voor de spits weer opgehaald.
Wat betekent dit voor u?
Tijdens het werk op deze locaties worden verkeersregelaars ingezet om u, het overige bestemmingsverkeer en de
nood- en hulpdiensten veilig langs het werkvak te begeleiden. Langs het werkvak zal altijd een vrije ruimte
beschikbaar zijn zodat bestemmingsverkeer en nood- en hulpdiensten te allen tijde vlot kunnen passeren.
Meer informatie
Voor vragen of meldingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met BAM via telefoonnummer 088 400 80 87 (24/7 bereikbaar) of u kunt een mail sturen
naar hetty.messchaert@bam.com. Tijdens kantoortijden kunt
u contactopnemen met het Provinciaal Servicepunt via 0800 - 0200 600 (gratis).
Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de vernieuwing van de Reconstructie Geinbrug en alle werkzaamheden aan de
N236 dan kunt u de website van de provincie Noord-Holland
raadplegen.www.noordholland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/N236_Loosdrechtd
reef_aansluiting_op_Weesperbrug;

