
INLOOPBIJEENKOMST
Project Aanpak Guisweg

Uitnodiging Maandag 27 januari
18:00 – 20:30 uur
Projectkantoor
Parklaan 35, Zaandijk

Op deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over project Guisweg:
• We laten schetsen en eerste ontwerpen van oplossingen zien 
• U kunt in gesprek met de leden van het projectteam
• U krijgt informatie over planning en besluitvorming

Aanmelden is niet nodig en u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

guisweg@vervoerregio.nl

guisweg.zaanstad.nl

De kruising van de Guisweg met het 

spoor en de Provincialeweg is al jaren 

een knelpunt. In het project Guisweg 

zoeken we een oplossing voor deze 

kruising. Zo verbeteren we de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en 

veiligheid in het gebied. 



Over project Aanpak Guisweg
In het project Guisweg onderzoeken we hoe we de kruising van 
de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg kunnen 
verbeteren. Voor de oplossing kijken we verder dan alleen op 
en rond het kruispunt.

Op dit moment onderzoeken we:
A. Een nieuwe op- en afrit bij A8 aansluiting 3 (ook van en 

naar het westen). 
B. De ligging van een nieuwe verbindingsweg voor 

autoverkeer en de aansluiting daarvan op de 
Provincialeweg. Autoverkeer gaat over nieuwe 
verbindingsweg onder spoor door. Huidige 
spoorwegovergang vervalt.

C. Inrichting van de kruising Guisweg-Provincialeweg voor 
fietsers, voetgangers en auto’s. 

D. Herinrichting gebied rond station Zaandijk Zaanse Schans.
E. Mogelijke ontwerpen voor A8 aansluiting 2: behouden of 

(deels) afsluiten?
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Deze kaart geeft aan op welke plekken mogelijk iets zal 
gebeuren. De nieuwe wegen op deze kaart, zoals de rotonde bij 
A en de plek van de weg bij B, zijn schetsmatig. Dit geeft een 
idee van de richting waarin nu gedacht wordt. Op de 
inloopbijeenkomst krijgt u meer informatie over de 
verschillende ontwerpen voor de onderdelen A t/m E.

P
ro

vi
n

ci
al

ew
eg

Legenda
Bestaande wegen

Nieuwe route
Spoorlijn

A

C

E


