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Ons kenmerk
Uw kenmerk
Betreft

: AA20106/10/THA
:
: Werkzaamheden aan de fietspaden Molenslootpad, Weerslootpad en
Zwarte Gouw

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de gemeente Amsterdam voeren wij binnenkort onderhoud uit aan de
fietspaden Molenslootpad, Weerslootpad en Zwarte Gouw tussen Ransdorp en de A10.
Hierdoor zorgen we er voor dat het fietspad 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 van maandag 25 januari 2021 en duren naar
verwachting tot in augustus 2021.

Digitale bewonersavond
Op 6 januari vindt om 19:15 uur een digitale bewonersavond plaats, waarbij u van
harte welkom bent. Wij verzoeken u zich van tevoren aan te melden via de volgende
link of de QR-code: https://getdialog.webinargeek.com/informatieavond-fietspadenmolenslootpad-weerslootpad-en-zwarte-gouw
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Wat gaan we doen?
Het asfalt van de fietspaden in Landelijk Noord wordt vernieuwd en volgens de nieuwe
standaard maatvoering verbreed waar mogelijk. Daarnaast wordt het onderhoud aan de
fietsbruggen in deze fietspaden door een andere aannemer uitgevoerd, ook in opdracht van
de gemeente Amsterdam. Zij voeren onderhoud uit aan het brugdek van de bruggen.
25 januari t/m half april 2021: verwijderen van oude en aanbrengen van nieuwe fundering
half april t/m juli 2021: vervangen brugdek fietsbruggen
augustus 2021: egaliseren en asfalteren van de fietspaden
Wat merkt u hiervan?
In deze periode wordt aansluitend aan de fietspaden en de bruggen gewerkt. Om de hinder
te beperken en de werkzaamheden efficiënt uit te kunnen voeren, worden de fietspaden zo
kort mogelijk en aaneengesloten afgesloten. Zo wordt dit ook vanuit de gemeente
Amsterdam voorgeschreven. Door de werkzaamheden vroeg in het jaar te starten hebben
we zo min mogelijk last van slechte weersomstandigheden en verwachten we de fietspaden
al na de zomervakantie weer in gebruik te kunnen stellen.
Bereikbaarheid
De omleidingsroutes voor de fietser zijn vanwege het gering aantal fietsroutes in het gebied
beperkt. Indien nodig én mogelijk treffen we aanvullende maatregelen om deze routes
veiliger te maken. Deze routes zijn reeds met de fietsersbond besproken en worden met
behulp van bebording aangegeven.
Fietsverkeer:
Tijdens de werkzaamheden is geen fietsverkeer mogelijk op de Zwartegouw, het
Molenslootpad en het Weerslootpad.
Omleiding 1 Amsterdam – Ransdorp via Volendammerweg
De omleiding over Volendammerweg en de Nieuwe Gouw is grotendeels een vrijliggend
fietspad. Het fietspad is echter onverlicht vanwege de bescherming van de natuur.
Omleiding 2 Amsterdam - Ransdorp via de Liergouw:
De omleiding over de Liergouw is een gecombineerde route met de auto. De route is goed
onderhouden en verlicht. Om het autoverkeer bewust te maken van de fietsers op de
rijbaan zal de maximumsnelheid van de weg tijdelijk worden verlaagd naar 30km/uur.
Tevens wordt aan het begin en het eind van de weg een bord geplaatst om aandacht voor
de fietsende schoolgaande kinderen te vragen. De eerste weken brengen we dit extra
onder de aandacht met verlichte teksten op elektrische tekstkarren.
Omleiding 3 Amsterdam – Zunderdorp via Markengouw:
De omleiding via de Markengouw en de Beemsterstraat kan als alternatief voor de Zwarte
Gouw worden gebruikt om in Zunderdorp te komen.
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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, 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 06-28 53 86 70. U kunt ook een mail sturen naar
thardeman@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw
contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

T. Hardeman
Omgevingsmanager
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