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Nieuw Vennep, 14 juli 2022 
 

Ons kenmerk : AA20112/FV 

Uw kenmerk :  

Betreft : Update werkzaamheden Zwartegouw 
 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 

 

Met deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken omtrent de werkzaamheden aan 

het fietspad Zwartegouw. 

We voeren hier groot onderhoud uit door het fietspad te verbreden en leggen wij een apart 
voetpad aan. Zo is het fietspad weer veilig. 

Er zijn uitloop van de werkzaamheden ontstaan omdat er asbest is gevonden. 

Dit hebben wij niet eerder geconstateerd. 

 
Wat is de stand van het werk nu? 

 
Fase 1: Fietspad Zwarte Gouw tussen Zunderdorpergouw – Volendammerweg, Looptijd van 15 

november 2021 t/m 30 november 2022. 

 
Fase 2: Fietspad Zwarte Gouw tussen Volendammerweg – Weerslootpad,  

Looptijd van 17 april t/m 30 september 2022. 
  

Fase 3: Fietspad Zwarte Gouw tussen Weerslootpad - Liergouw: Gereed. 

               
                        
Fig 1 is de omleiding tot 30 september                          Fig: 2 is de omleiding tot 30 november 
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Aan de bewoners en ondernemers  

 
   

Fig; 2 Fig: 1 
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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 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 


