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Nieuw Vennep, 20 september 2021 

 

Ons kenmerk : AA20115/THA 

Uw kenmerk :  

Betreft : Werkzaamheden toegangsweg Camping de Kikker 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

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

toegangsweg naar Camping de Kikker. Hierdoor zorgen we er voor dat de weg 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 4 oktober 2021 en duren naar 

verwachting tot en met vrijdag 29 oktober 2021.  
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Wat gaan we doen? 

We vervangen het asfalt op de toegangsweg naar Camping de Kikker tot aan het weiland 

dat in beheer is van Staatsbosbeheer. 

Op de toegangsweg, tussen de Bloemendalergouw en de betonplaten voor de parkeerplaats 

van Camping De kikker, gaan we het asfalt verwijderen en brengen we een nieuw asfalt 

aan. Op de weg, voor de parkeerplaats van Camping de Kikker, vervangen we de fundering 

en brengen we asfalt aan. Tevens brengen we beschoeiing aan langs het water.  

 

Wat merkt u hiervan? 

Wij zijn ons ervan bewust dat u tijdens de werkzaamheden hinder ondervindt. We proberen 

deze echter zo veel als mogelijk te beperken. U leest hieronder wat dit betekent voor de 

bereikbaarheid.  

 

Bereikbaarheid 

Parkeren:  Tijdens de werkzaamheden zijn de parkeerplaatsen voor Camping De kikker  

buiten gebruik. Voor incidenteel gebruik is het mogelijk, op het terrein van 

Bloemendalergouw 52a te parkeren. We leggen daar tijdelijk enkele tijdelijke 

parkeerplaatsen aan. 

Voetgangers/fietsers:  

Camping De kikker zal ten alle tijden voor voetgangers en fietsers bereikbaar 

blijven. 

We leggen hiervoor een tijdelijke brug aan op het terrein van 

Bloemendalergouw 52a. 

Auto:   Tijdens de werkzaamheden is de Camping De kikker niet bereikbaar met de 

auto. Voor campingbewoners maken we een uitzondering en kunnen we u 

incidenteel toelaten tot aan de tijdelijke parkeerplaatsen op het terrein van 

Bloemendalergouw 52a. Een verkeersregelaar zal u alleen toelaten als het 

veilig is in relatie tot ons werkmaterieel. Het kan soms dus even duren 

voordat we u toelaten. Graag vragen wij uw begrip hiervoor. 

Van vrijdag 22 oktober tot en met dinsdag 26 oktober, tijdens het 

verwijderen en het asfalteren van de weg, is de Camping niet bereikbaar met 

de auto. U kunt dan ook niet bij de tijdelijke parkeerplaatsen op het terrein 

van Bloemendalergouw 52a komen.  

 

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 06-28 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 

 


