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In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt bouwcombinatie Brug 

Ouderkerk aan het vernieuwen van de bestaande brug over de Amstel in 

de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel. Tevens past de bouwcombinatie 

de aansluitende wegen en fietspaden aan. Met deze brief brengen wij u 

als omwonende op de hoogte van een afsluiting voor verkeer van de 

Brug Ouderkerk, de aansluiting Hoger Einde-Noord en de aansluiting 

Hoger Einde-Zuid in verband met de reconstructie van kruising Hoger 

Einde. 

Weekendafsluiting Brug Ouderkerk:  

vrijdagavond 26 november 20.00 uur t/m maandagmorgen 29 

november 06.00 uur 

Als voorbereiding op de aansluiting op de nieuwe (noordelijke) brug, 

wordt de asfaltverharding op de kruising Hoger Einde aangepast. De 

aannemerscombinatie BOK verplaatst de kruising met Hoger Einde-

Noord ongeveer 15 meter naar het oosten. Ook hoogt zij de weg op, 

omdat de wegen naar de nieuwe brug ca. 1 meter hoger komen te 

liggen dan de bestaande. 

Vanwege de werkzaamheden is de Brug Ouderkerk in het weekend van 

vrijdagavond 26 november (20.00 uur) tot en met maandagmorgen 29 

november (06.00 uur) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er blijft 1 

rijstrook beschikbaar voor de lijnbussen en de nood- en hulpdiensten. 

Voetgangers (en afgestapte) fietsers kunnen het voetpad langs het 

werkvak op Hoger Einde-Zuid en het voetpad op de brug blijven 

gebruiken tussen Hoger Einde-Zuid en Amstelzijde.  

De toegang naar de brug uit Amstelveen is afgesloten vanaf kruising 

Amstelslag. Bestemmingsverkeer naar de Amstelzijde blijft in het 
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weekend wel mogelijk vanuit Amstelveen. Doorgaand gemotoriseerd 

verkeer wordt omgeleid via de A2 en de A10 zuid.  

Weekendafsluiting Hoger Einde-Noord en Hoger Einde-Zuid: 

vrijdagavond 26 november 20:00 uur t/m maandagmorgen 29 

november 06.00 uur: 

Vanwege de werkzaamheden bij de Brug Ouderkerk en bij de kruising 

met Hoger Einde, zijn de aansluitingen Hoger Einde-Noord en Hoger 

Einde-Zuid (tot huisnummer 18) afgesloten voor al het verkeer in het 

weekend van vrijdagavond 26 november (20.00 uur) tot en met 

maandagmorgen 29 november (06.00 uur).  

Fietsers voor Hoger Einde-Noord worden omgeleid via het Molenpad. 

Gemotoriseerd bestemmingsverkeer voor Hoger Einde-Noord wordt 

omgeleid via de Ouderkerkerdijk en A2. Fietsers voor Hoger Einde-Zuid 

en gemotoriseerd bestemmingsverkeer worden omgeleid via de Jacob 

van Ruisdaelweg, Kon. Wilhelminaweg en de Dorpsstraat. 

Nieuwe verkeerssituatie na 29 november 

Na het werk in het weekend van 27 en 28 november zal, voor een 

periode van twee weken, slechts 1 opstelstrook vanuit Hoger Einde-Zuid 

op Burgemeester Stramanweg (N522) beschikbaar zijn. Ook wordt een 

tijdelijk fietspad aangelegd aan de oostzijde van de nieuwe kruising 

voor fietsverkeer uit beide richtingen. Zo is er na het weekend een 

aansluiting voor fietsers tussen Hoger Einde-Zuid en het doorgaande 

fietspad parallel aan de N522 en Hoger Einde-Noord.  

Vanaf 29 november rijdt al het gemotoriseerd verkeer tussen 

Amsterdam Zuidoost en Amstelveen via de nieuwe (noordelijke) rijbaan. 

Aan de zuidzijde van deze nieuwe rijbaan is dan een tijdelijke bushalte 

ingericht voor de halte van buslijn 171 in de richting Amsterdam-Arena. 

Weekendafsluiting 2 (alleen Hoger Einde-Zuid):  

vrijdagavond 10 december 21.30 uur t/m maandagmorgen 13 

december 06.00 uur 

In het weekend van vrijdagavond 10 december (20.00 uur) tot en met 

maandagmorgen 29 november (06.00 uur) wordt alleen Hoger Einde-

Zuid afgesloten voor alle verkeer. Dit, om de nieuwe rijbaan en het 

tijdelijke fietspad aan de oostzijde te kunnen maken en de nieuwe 

verkeerslichten te kunnen plaatsen. Na dit weekend zijn er twee 

rijstroken beschikbaar voor het gemotoriseerd verkeer en een 

tweezijdig fietspad aan de oostzijde van Hoger Einde-Zuid. 
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Tijdens de werkzaamheden dienen fietsers af te stappen om via Hoger 

Einde-Zuid en het voetpad over de brug op de Amstelzijde te komen.  

Oversteken naar het fietspad langs de N552 naar Hoger Einde-Zuid is 

dit weekend alleen mogelijk aan de westzijde van de brug. Fietsers 

kunnen ook omfietsen via de Jacob van Ruisdaelweg, Kon. 

Wilhelminaweg en Dorpsstraat.om aan de noordzijde van de brug de 

Amstel over te steken.  

Informatie 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, bekijk dan de 

website www.noord-holland.nl/brugouderkerk. Alle up-to-date 

informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden is te 

vinden in de bouw app van de aannemer: N522 BOK. Met vragen over de 

werkzaamheden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de 

omgevingsmanager van de aannemer: dhr. Van den Berg via 06 - 5022 

6257 of per mail mvdberg@avecodebondt.nl. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten van Noord-Holland, 

namens dezen,  

 

 

 

 

Sector Realisatie Infrastructurele Projecten  

dhr. M. Bonnema 
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Weekendafsluiting Brug Ouderkerk 

Samengevat 

Weekendafsluiting 1: 

Vanaf vrijdagavond 26 november 21.30 uur t/m maandagmorgen 29 

november 06.00 uur: 

Algehele stremming van brug Ouderkerk, Hoger Einde-Noord en Hoger 

Einde-Zuid voor gemotoriseerd verkeer. Geldt niet voor buslijnen en 

nood- en hulpdiensten. Voetgangerspassage over de brug blijft 

mogelijk. Omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer via A2 en A10 

(en vice versa). Fietsverkeer Hoger Einde-Noord wordt omgeleid via 

Molenpad en fietsverkeer Burg. Stramanweg wordt omgeleid via Kon. 

Wilhelminalaan en Dorpsstraat.  

Weekendafsluiting 2 (alleen Hoger Einde-Zuid): 

Vanaf vrijdagavond 10 december 21.30 uur t/m maandagmorgen 13 

december 06.00 uur: 

Afsluiting Hoger Einde-zuid vanaf N522/Burg. Stramanweg tot aan 

huisnummer 18 t.h.v. plateau. Voetgangerspassage over de brug blijft 

mogelijk. Fietsers worden omgeleid via Burgemeester Stramanweg – 

Kon. Wilhelminalaan en Dorpsstraat. 

De bovenstaande werkzaamheden kunnen enige geluidhinder tot gevolg 

hebben. 

 

Weekendafsluiting 1: verkeersstromen 
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Weekendafsluiting 1: omleidingsroutes gemotoriseerd verkeer. 

 

 

Weekendafsluiting 1: omleidingsroutes langzaam verkeer. 
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Weekendafsluiting 2 (Hoger Einde-Zuid): verkeersstromen 

 

 

Weekendafsluiting 2 (Hoger Einde-Zuid): omleidingsroutes langzaam 

verkeer 

 


