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Nieuw Vennep, 17 maart 2021
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Betreft

: AA20110
:
: Asfaltonderzoek op Poppendammergouw

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de gemeente Amsterdam voert ingenieursbureau RPS volgende week
asfaltonderzoek uit aan de Poppendammergouw. Dit is nodig als voorbereiding op het
groot onderhoud dat in de toekomst gaat plaatsvinden op de Poppendammergouw. Met
deze brief brengen wij u op de hoogte van wat het onderzoek inhoudt en wat dit voor u
betekent.
Wanneer gaan we aan het werk?
De werkzaamheden starten op maandag 22 maart 2021 en duren naar verwachting tot
en met vrijdag 26 maart 2021. Iedere dag werken wij op een ander deel van de
Poppendammergouw. Hieronder ziet u een kaart met de verschillende werkvakken die per
dag worden ingericht.
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De planning kan nog met een enkele dag veranderen na afstemming met de omwonenden.
Daarom raden wij u aan om onze werk in uitvoering-app in de gaten te houden voor de
precieze planning.
Wat houdt het onderzoek in?
De Poppendammergouw in Landelijk Noord in de toekomst worden vernieuwd. Ter
voorbereiding op deze werkzaamheden worden er asfaltboringen gedaan op verschillende
plekken op de Poppendammergouw.
Wat merkt u hiervan?
In deze periode wordt de Poppendammergouw overdag gedeeltelijk afgesloten omdat de
machine die de boringen doet niet kan uitwijken voor gemotoriseerd verkeer. Om de hinder
te beperken en de werkzaamheden efficiënt te kunnen uitvoeren, worden de
werkzaamheden in fasen uitgevoerd. De gemeente Amsterdam schrijft dit ook voor. Van de
boringen zelf zult u geen overlast ondervinden. De boorgaten worden na afloop weer
opgevuld, dus ondervindt u hier verder geen hinder van.
Bereikbaarheid
Fietsverkeer:
Tijdens de werkzaamheden is fietsverkeer mogelijk langs het werkvak op de
Poppendammergouw.
Gemotoriseerd verkeer:
Tijdens de werkzaamheden is auto- / agrarisch verkeer niet mogelijk langs het werkvak op
de Poppendammergouw. Omrijden kan via de Belmermeer, de Broekergouw en de Nieuwe
Gouw. Gedurende de werkzaamheden zijn er verkeersregelaars aanwezig op de
Poppendammergouw om gemotoriseerd verkeer om te leiden.
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

Ons kenmerk: AA20110/THA

Pagina 2 van 2

