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Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

 

Nieuw Vennep, 21 juni 2021 

 

Ons kenmerk : AA20101/15/THA 

Uw kenmerk :  

Betreft : Sanering Dorpsweg Ransdorp en Durgerdammergouw thv nr 2. 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In opdracht van de gemeente Amsterdam voeren wij binnenkort een sanering uit op de 

Dorpsweg Ransdorp ter hoogte van nr 2/4 en op de Durgerdammergouw ter hoogte van nr 

2. Deze sanering vindt plaats nadat er op 23 maart een vrachtwagen dieselolie heeft gelekt 

na een aanrijding tegen de brug op de Liergouw. 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 starten op maandag 12 juli 2021 en duren naar verwachting tot en 

met maandag 19 juli 2021. Indien nodig wordt er ook in het weekend gewerkt. 

 

 
 

 

Digitale bewonersavond 

We houden een digitale bewonersavond op dinsdag 29 juni om 19:15 uur, 

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-sanering-ransdorp  
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Wat gaan we doen? 

Wij gaan de verharding tijdelijk verwijderen. Vervolgens gaan wij de verontreinigde grond 

afgraven en voeren wij alle verontreinigde grond af. Daarna brengen we de bestrating weer 

terug.  

 

Wat merkt u hiervan?  

Het verwijderen van dieselolie uit de grond is niet schadelijk voor uw gezondheid. Om het 

werk veilig uit te voeren wordt vanuit wet- en regelgeving vereist dat onze medewerkers 

witte of blauwe pakken dragen en wordt er een keet geplaatst waar zij zich kunnen 

omkleden. Tijdens de werkzaamheden monitort een veiligheidskundige de grenswaarden. 

Indien deze worden overschreden worden er aanvullende maatregelen getroffen. Met het 

nemen van bodemmonsters controleren we of de grond weer schoon is. Indien blijkt dat de 

olie onverhoopt in de drie naastgelegen tuinen is gelekt nemen we hier op dat moment 

contact met u over op. 

 

Bereikbaarheid 

Voetgangers: 

Voetgangers kunnen via loopschotten om de sanering op de Durgerdammergouw lopen. 

Voetgangers kunnen niet langs de sanering op de Dorpsweg Ransdorp lopen, als gevolg 

van de grote hoeveelheid gelekte dieselolie op die plek. Wij raden hier aan om met de fiets 

of auto gebruik te maken van de omleidingen. 

 

Fietsverkeer:  

Fietsverkeer tussen de Durgerdammergouw, de Liergouw en Ransdorp wordt omgeleid via 

het fietspad tussen Durgerdammergouw en de Bloemendalergouw. 

 

Autoverkeer: 

Bestemmingsverkeer 

Gedurende de werkzaamheden wordt de Dorpsweg Ransdorp afgesloten ter hoogte van de 

kruising met de Liergouw en de Durgerdammergouw. Ook de toegangsweg naar 

Durgerdammergouw 2 wordt afgesloten voor autoverkeer.  

 

Doorgaand verkeer 

Automobilisten worden omgeleid via de Zuiderzeeweg, de IJdoornlaan, de 

Zunderdorpergouw en de Nieuwe Gouw. 

 

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. Ook staan hier een aantal veel voorkomende vragen. 

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 


