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 Geachte bewoner, ondernemer,  

*Z00601

F613B* 

 

Het wegennet in landelijk Noord en vooral op de Liergouw is al langere tijd in slechte staat. Dit 

heeft een negatieve invloed op verkeersveiligheid. Deze zorgen heeft u ook al meerdere malen 

gedeeld. 

 

Wat gaan we doen? 

De komende maanden bereiden we het aanbrengen van nieuw asfalt op de Liergouw voor. Dit zal 

uiterlijk eind 2019 worden uitgevoerd. Hierbij bekijken we ook of we uitwijkhavens kunnen 

aanbrengen en de bermen kunnen versterken. Deze tijdelijke maatregel is nodig om de definitieve 

oplossing voor te bereiden.  

Ook de ophaalconstructie van twee bruggen aan de Liergouw is in slechte staat en wordt 

verwijderd. De komende periode organiseren we een informatieavond voor bewoners en 

ondernemers. U wordt hiervoor uitgenodigd.  

 

Om verdere verslechtering tegen te gaan, geldt een beperking van zware voertuigen in het gehele 

gebied, in ieder geval, tot de wegen en bruggen zijn vervangen. Dit betekent een verbod op 

voertuigen zwaarder dan 6 ton. Het verkeersbesluit hiervoor zal voor de zomer wordt gepubliceerd 

voor inspraak in de lokale media.  

 

Definitieve oplossing 

De definitieve oplossing voor de Liergouw is gericht op volledige vervanging van de weg en 

bruggen en mogelijk aanleg van een nieuw fietspad. Deze worden onderdeel van een nog uit te 

werken aanpak voor heel landelijk Noord. Onderdelen van deze aanpak zijn onderzoek naar de 

onderhoudssopgave van het hele wegennet in het gebied, het toekomstige gebruik en inrichting. 

Daarnaast start dit jaar onderzoek naar de technische staat van bruggen en duikers in landelijk 

Noord.  
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Met de resultaten uit deze onderzoeken zal een onderhoudsstrategie worden uitgewerkt voor 

wegen en bruggen. Dit wordt een omvangrijke en complexe vervangingsopgave die een aantal 

jaren zal duren. We verwachten eind van het jaar de eerste resultaten van dit meerjarenplan met u 

te kunnen delen. 

 

Meer informatie 

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen via VerkeerLandelijkNoord@amsterdam.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
Michiel Stam 
Assetmanager Wegen 
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