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Nieuw Vennep, 29 juni 2020 

 

Ons kenmerk : AA20010/001/20/THA/3006-1 

Uw kenmerk :  

Betreft : Werkzaamheden aan het Nopeind & het Voorwerf  

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In opdracht van de gemeente Amsterdam voeren wij binnenkort onderhoud uit aan het het 

Nopeind & het Voorwerf en de Middenlaan. Hierdoor zorgen we er voor dat de straten veilig 

blijven. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van wat wij gaan doen en wat dit voor u 

betekent. 

 

Wat gaan we doen? 

Het Nopeind en het Voorwerf zijn verzakt en daarom wordt het klinkerstraatwerk opnieuw 

aangebracht. Om verzakkingen in de toekomst te voorkomen wordt ook de fundering van 

het straatwerk en een duiker ter plaatse van Voorwerf 7 vervangen . Voorafgaand aan het 

werk wordt er naast de weg op enkele plaatsen beschoeiing aangebracht. Deze beschoeiing 

komt er om verzakking in de toekomst te vertragen. Ten slotte wordt  

het asfalt op de rijbaan van de Middenlaan vernieuwd. Dit betreft de aansluiting van het 

Voorwerf op de Broekergouw en de aansluiting van het Nopeind op de Termietergouw. 

 

Wanneer gaan we aan het werk? 

De werkzaamheden starten op maandag 3 augustus 2020 en zijn naar verwachting klaar 

op 4 oktober 2020.  

 

Wat merkt u hier van? 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we treffen kunnen wij dit werk niet uitvoeren 

zonder dat u daar iets van merkt. Denk hierbij aan hinder als gevolg van geluid, licht, stof 

of trillingen. Wij proberen dit zo veel als mogelijk te beperken en hopen op uw begrip. 

We werken in kleinere vakken ivm de bereikbaarheid van de woningen en de nood- en 

hulpdiensten. 

 

Bereikbaarheid 

Bestemmingsverkeer: De woningen blijven altijd met de voet en de fiets bereikbaar. Met de 

auto zijn de woningen tijdelijk niet te bereiken wanneer het oude straatwerk wordt 

verwijderd en wanneer de fundering en het nieuwe straatwerk worden aangebracht. 

Daarbuiten blijft u bereikbaar via het oude straatwerk, via de fundering of via het nieuwe 

straatwerk. We werken in kleinere vakken ivm de bereikbaarheid van de woningen en de 

nood- en hulpdiensten. 
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Doorgaand verkeer: 

Tijdens de werkzaamheden aan het Voorwerf is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen 

de Middenlaan en de Broekgouw. Het verkeer wordt dan omgeleid via de route Middenlaan 

– Nopeind – Termietergouw – Termieterweg – N247 – Eilandweg – Wagengouw – 

Galggouw - Broekergouw en vice-versa.  

 

Tijdens de werkzaamheden aan het Nopeind is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen 

de Middenlaan en de Termietergouw. Verkeer wordt dan omgeleid via de route Middenlaan 

– Voorwerf – Broekergouw – Galggouw – Wagengouw – Eilandweg – N247 – Termieterweg 

– Termietergouw en vice versa. 

 

Tijdens de werkzaamheden aan de rijbaan van de Middenlaan is er geen doorgaand verkeer 

mogelijk tussen de Middenlaan en het Nopeind of Voorwerf. Verkeer wordt dan omgeleid 

via de route Zunderdorpergouw – Beemsterstraat – Ijdoornlaan – S116 – N247 en vice 

versa. 

 

U vindt de werkvakken en de wijze van bereikbaarheid achterin deze brief. 

 

Parkeren 

Parkeren binnen het werkvak is tijdens de uitvoering niet mogelijk. Alternatieve 

parkeerplaatsen tijdens de werkzaamheden worden langs de Middenlaan aangebracht. 

 

Afvalinzameling 

Wij hebben afspraken gemaakt met de dienst afvalinzameling. Tijdens de uitvoering kunt u 

uw huisvuil aanbieden ter plaatse van de Middenlaan. Heeft u moeite om uw afval hier te 

krijgen of bent u slecht ter been? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.  

 

Nood- en hulpdiensten  

Alle werkzaamheden zijn doorgenomen met de nood- en hulpdiensten. Zij zijn op de hoogte 

van de wijze waarop de woningen en bedrijven bereikbaar zijn bij een calamiteit.  

 

Meer informatie in de Werk in Uitvoering App 

Tijdens de uitvoering hebben wij het project Nopeind / Voorwerf opgenomen 

in onze Werk in Uitvoering App. 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. Deze app is gratis beschikbaar voor zowel 

iOS als Android, via de QR-code hiernaast of met een directe link naar de 

App: 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. 
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T. Hardeman 

Omgevingsmanager 

 


