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Geachte bewoner, ondernemer,         

 

De provincie Noord-Holland werkt aan het project N247 Bereikbaarheid Waterland. Hierbij horen ook 
onderhoudswerkzaamheden aan de Provinciale weg N247/N235. In het weekend van 17 t/m 19 december worden er 
asfalt werkzaamheden uitgevoerd op de kruising N247/N235 en de Termieterweg. Het bestaande asfalt is zodanig 
verouderd dat dit vervangen moet worden. Gemotoriseerd verkeer moet dat weekend omrijden. Fietsers, 
voetgangers, bussen en nood- en hulpdiensten worden niet omgeleid. 

 

Waar en wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?  

De werkzaamheden vinden plaats op de Termieterweg, op de N247 en kruising N247/N235 ter hoogte van Het 
Schouw. De geplande werkzaamheden starten vrijdag 17 december vanaf 20:00 uur en duren tot zondagochtend 19 
december. Zondagochtend is het werk klaar en zijn alle rijrichtingen weer beschikbaar.   

 

Wat gaan we doen? 

Stap1: 

Op vrijdagavond 17 december vanaf 20:00 uur starten we met de asfalt werkzaamheden op de Termieterweg (zie 
afbeelding 1 groen gearceerd gebied).  

 

De Termieterweg word deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit voor de veiligheid van de weggebruiker en 
wegwerkers. We verwijderen op de Termieterweg het oude asfalt en brengen een nieuwe laag asfalt aan. Het 
gemotoriseerd verkeer van en naar Amsterdam kan nog steeds gebruik maken van de N247 en N235. 
Gemotoriseerd verkeer van en naar de Termieterweg worden omgeleid via Zunderdorp, zie kaartje op afbeelding 2. 
Deze werkzaamheden duren tot zaterdagavond 21:00 uur. Vanaf zaterdag avond 21:00 is de Termieterweg open 
voor gemotoriseerde verkeer richting Volendam. De richting naar Amsterdam wordt nog steeds omgeleid via 
Zunderdorp. Vanaf zondagochtend 09:00 zijn alle richtingen weer toegankelijk. 

 
Afbeelding 1 

 



 

 
Afbeelding 2 omleidingsroute Zunderdorp 

 
Stap2: 

Op zaterdagavond 18 december vanaf 21:00 uur starten we met de asfalt werkzaamheden op de N247 komende uit 

Amsterdam richting Volendam en op de kruising N247/N235(zie afbeelding 3 bruin en groen gearceerd gebied).  

Deze werkzaamheden duren tot zondagochtend 19 december 09:00 uur. Vanaf zondagochtend 09:00 uur zijn alle 

rijrichtingen weer beschikbaar. 

Het gemotoriseerd verkeer komende uit Amsterdam richting Volendam wordt omgeleid via de busbaan en de 
Termieterweg. Vanuit Ilpendam/Pumerend richting Amsterdam is voor gemotoriseerd één rijstrook beschikbaar, zie 
blauwe pijlen in afbeelding 3 voor de rijrichtingen die open zijn voor verkeer.  

 
Afbeelding 3  



 

 

 

Verkeer komende uit Amsterdam met bestemming Ilpendam/Purmerend wordt over de A10, A8, A7, omgeleid. Zie 
kaartje op afbeelding 4 omleidingsroutes 

 

Verkeer vanuit Broek in Waterland, Monnickendam en Edam/Volendam richting Amsterdam wordt via de N244, A7, 
A8 en A10 omgeleid. Zie kaartje op afbeelding 4 omleidingsroutes 

 

 
Afbeelding 4 omleidingsroutes 
 

 
 
Wat betekent dat voor u? 

• Bereikbaarheid 

Wij gaan in het weekend van 17 t/m 19 december diverse afzettingen gebruiken op de Termietenweg, N247 en 

kruising N247/N235 richting Volendam en Amsterdam. Dit is nodig voor de veiligheid voor de weggebruikers en 

wegwerkers. Dat betekent dat het gehele weekend gemotoriseerd verkeer moet gebruik maken van de ingestelde 

omleidingenroutes.  Deze werkzaamheden duren tot zondagochtend 19 december 09:00 uur. Vanaf zondagochtend 

zijn alle rijrichtingen weer opengesteld voor gemotorieerd verkeer. 

 

Deze omleidingen zijn alleen van toepassing voor het gemotoriseerd verkeer. De (brom-)fietsers, voetgangers en 
lijnbussen kunnen via de normale routes rijden. Hiervoor gelden geen beperkingen.Dat geldt ook voor de nood en 
hulpdiensten. 
 

• Mogelijke hinder? 
Ondanks de genomen maatregelen, kunt u (geringe) hinder ervaren. Denk hierbij aan geluids- en of trillinghinder. Wij 
zullen dit zo veel mogelijk beperken. Daarnaast moet u rekening houden met eventuele langere reistijden i.v.m. de 
omleidingen die nodig zijn om het werk veilig uit te kunnen voeren.  
 
 
  



 

Vragen en/of klachten voor het project RecoN247 
Heeft u vragen of klachten over onze werkzaamheden, dan horen wij dit graag van u. Dave van Schaick is 
Omgevingsmanager voor dit project. Dave is telefonisch te bereiken via 06-25756964 of stuur een e-mail naar 
info@n247.app. 
 
 
 
 
Informatie provincie Noord-Holland 

Wilt u meer informatie over het programma Bereikbaarheid Waterland? Neem dan contact op met het 
Servicepunt van de Provincie Noord-Holland via 0800-200600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-
holland.nl.   
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of 
opmerkingen hebben, bel of mail ons dan gerust. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Combinatie RecoN247      
D. (Dave) van Schaick     
Omgevingsmanager      
06-25756964       
info@n247.app       
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