ROUTEBESCHRIJVING WEESP

Laatst gewijzigd: juli 2018

Routebeschrijving + 2 wegenkaarten
Manege Bleijenberg
’s-Gravelandseweg 3
1381 HH Weesp
0294-416005
Met trailer en kleine 2 paards vrachtwagen kunt u alle genoemde routes volgen .
Met een middel grote vrachtwagen alle routes echter het laatste stukje door Weesp route ** volgen
Met grote vrachtwagen zie route beschrijving Grote vrachtwagen .
Twijfelt u over de grootte van de vrachtwagen, dan is de route Grote Vrachtwagen aan te bevelen.
Vanaf A1
U neemt op de A 1 afslag 3 Weesp/Muiden en volgt de borden Weesp.
Weesp binnenkomend gaat u bij de rotonde links af (richting Centrum), onder spoor door.
(Vanaf hier kunt u ook de bruine bordjes Torenfort Ossenmarkt volgen)
U volgt de doorgaande (geasfalteerde) weg, die een bocht naar rechts maakt, even later een bocht naar links en
weer iets verder een bocht naar rechts.
Bij de stoplichten gaat u links af (bord richting Centrum en Bussum/Hilversum).
De weg gaat over een brug (met stoplichten ), de weg blijven volgen, daar waar deze weg een haakse bocht naar
rechts maakt, moet u links af (bord richting Centrum). Volg hierna * of **
Vanaf de A2 :
Neem bij Knooppunt Holendrecht de A9 richting Almere /Amersfoort, volg daarna routebeschrijving vanaf A9.
Vanaf de A9: ( Vanaf Knooppunt Holendrecht )
Op de A9 (Gaasperdammerweg) Afslag1/S113/N236/Weesp. Richting Weesp/Driemond (N236) volgen.
Na Driemond N236 blijven volgen, brug Amsterdam Rijnkanaal over, bij stoplichten rechtdoor.
Bij volgende stoplichten (na Esso/BP station) links af, richting Weesp.
2e weg rechts ( bord richting centrum ).Volg hierna * of **
*U rijdt door tot u niet verder meer kan (T- kruising ), dit is direct voor het gemeentehuis, daar gaat u linksaf.
LET OP : Vlak daarna ( ca 25 m, bij hoek winkel wijn-outlet , 1e weg rechts (= nog voor de kerk , rechts
langs de kerk. Dus niet rechtdoor voorlangs de kerk, deze weg is doodlopend ! )
Bij T-kruising (voor het water) rechts, daarna 1e weg linksaf, ophaalbrug over.
U rijdt met een boog rechts om fort heen, daarna de brug over, na de brug rechts af.
Na ca 100 m links is terrein van Manege Bleijenberg.
** Voor kleine /middelgrote vrachtwagen: U gaat over de gracht rechts af (Oudegracht- bruinbordje Torenfort
Ossenmarkt), deze weg maakt 2 x een bocht naar links, rechts af de ophaalbrug over, met een bocht rechts om het
fort heen, brug over, na brug rechts af, na ca 100 m links is terrein van Manege Bleijenberg.
Vanaf Bussum/ Hilversum over de N236 ( ook voor VRACHTWAGENS) :
Op de N236 gaat u na de molen bij de rotonde rechts af (bord Fort Uitermeer). Dit is de ‘s Gravelandseweg. De
weg gaat over een kleine ophaalbrug, daarna de weg links volgen, de (kronkel) weg volgen en na ca 4 km ziet u
rechts de manege (na de sportvelden).
Grote vrachtwagen (kaart 2)
Met een grote vrachtwagen kunt u niet door een deel van het centrum van Weesp rijden.
Vanaf A1: Volg route Vanaf A1 , maar volg bij de haakse bocht de doorgaande weg, daarna bij 2e stoplichten
(groot kruispunt ) links af richting Bussum/Hilversum /N236. Volg hierna ***.
Vanaf A2 en A9 :Volg de route vanaf de A9 en dan rijdt u voorbij het Esso/BP station bij de stoplichten rechtdoor
(de N236 volgen). Volg hierna ***.
***Na ca 1,5 km bij de 1e rotonde rechtdoor, brug over de Vecht, bij 2e rotonde rechtdoor (N236 blijven volgen),
bij 3 e rotonde links af ( bord Fort Uitermeer ) , dit is de ‘s Gravelandseweg. De weg gaat over een kleine
ophaalbrug (is even voorzichtig manoeuvreren, maar mogelijk ) daarna de weg links volgen.
De (kronkel) weg volgen en na ca 4 km ziet u rechts de manege (na de sportvelden).
Vanaf Bussum/Hilversum: zie routebeschrijving Vanaf Bussum/Hilversum over de N236.
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Kaart 1
Route door Weesp
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Kaart 2
Route voor grote vrachtwagen
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