
 

Ons kenmerk: AA20110/FVE  Pagina 1 van 2  

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

 

Nieuw Vennep, 3 november 2021 
 
Ons kenmerk : AA20110/FV 
Uw kenmerk :  

Betreft : Asfalteringswerkzaamheden Poppendammergouw 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 

 
In opdracht van de gemeente Amsterdam voeren wij volgende week urgent herstel aan het 
asfalt uit aan de Poppendammergouw tussen Nieuwe Gouw en de Belmermeer. Hierdoor 
zorgen we er voor de Poppendammergouw veilig blijft. Met deze brief brengen wij u op de 

hoogte van wat wij gaan doen en wat dit voor u betekent. 
 
Wanneer gaan we aan het werk? 

De werkzaamheden vinden plaats vanaf vrijdag 5 november 2021 en duren naar 
verwachting tot en met woensdag 10 november 2021.  
De Poppendammergouw is tussen de Nieuwe gouw en Belmermeer overdag tussen 7.00 
uur en 19.00 uur afgesloten.   
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Aan de bewoners c.q. ondernemers 
 

Werkvak 

Omleiding Auto 

Omleiding fietsers 
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Wat gaan we doen? 
Over een gedeelte van de Poppendammergouw wordt er over de hele breedte van de weg 
een nieuw asfalt aangebracht. Daarnaast vinden er asfalt reparaties plaats op de overige 

delen van de Poppendammergouw. 
 
Wat merkt u hier van? 
Tijdens deze werkzaamheden is het overdag niet mogelijk om via de Poppendammergouw 

te rijden, lopen of fietsen. Autoverkeer en fietsers worden met borden omgeleid, zie de 
afbeelding op de voorzijde van de brief. 
 
Bereikbaarheid 

Doorgaand fietsverkeer:  
Tijdens de werkzaamheden is er ma-wo overdag tussen 07.00 en 19.00u geen fietsverkeer 
mogelijk op de Poppendammergouw en zal u worden omgeleid via de Volgermeerpolder. 
 Doorgaand autoverkeer: 

Tijdens de werkzaamheden is er ma-wo overdag tussen 07.00 en 19.00u geen autoverkeer 
mogelijk op de Poppendammergouw en zal u worden omgeleid via de Belmermeer en de 
Broekergouw.  
 

Bestemmingsverkeer: 
Voor bestemmingsverkeer en aanwonenden houden wij u dagelijks op de hoogte via de 
Werk In Uitvoering App waar we op de Poppendammergouw aan het werk zijn. Zo weet u 
hoe u uw woning kunt bereiken. 

 
Meer informatie in de Werk in Uitvoering App 
U kunt via de Werk in Uitvoering App op de hoogte blijven van de 
werkzaamheden. U vindt hier het laatste nieuws, de planning en fasering 

van het werk, foto’s van de voortgang en de mogelijkheid om ons online een 
vraag te stellen. Als u zoekt op ‘Landelijk Noord Amsterdam, dan komt u 
vanzelf terecht bij het juiste project. U kunt de app gratis downloaden via de 
QR-code hieronder of via: werkinuitvoering.vangelder.com 

 
Daarnaast kunt u telefonisch of via WhatsApp contact met mij opnemen via het 
telefoonnummer 06-285 185 19. U kunt ook een mail sturen naar 

fveldt@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens.  
 
Met vriendelijke groet, 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

 

 
 
 
Frans Veldt 

Omgevingsmanager 
 


