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Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

 

Nieuw Vennep, 11 november 2020 

 

Ons kenmerk : AA20108/20/THA 

Uw kenmerk :  

Betreft : Werkzaamheden aan delen van de Poppendammergouw  

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

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

van de Poppendammergouw. 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. 

 

Wat gaan we doen? 

De twee bochten in de Poppendammergouw, ter hoogte van het gemaal, zijn verzakt en 

daarom hogen wij het asfalt op tot boven het waterpeil. Dit is nodig om te voorkomen dat 

er in de winter water op de weg blijft staan, dat bij bevriezing voor gevaarlijke situaties kan 

zorgen (zie afbeelding 1). 
Daarnaast zijn,aan het begin van de Poppendammergouw, vierafvoergoten naast de rijbaan 

aan vervanging toe. Op dit moment werken de afvoergoten niet naar behoren waardoor er 

water in de bermen blijft staan (zie afbeelding 2). 
 

Afbeelding 1           Afbeelding 2 
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Wanneer gaan we aan het werk? 

De werkzaamheden aan de twee bochten in de Poppendammergouw starten  

dinsdag 1 december 2020 en zijn naar verwachting maandag 7 december 2020 klaar.  

De werkzaamheden aan de afvoergoten, aan het begin van de Poppendammergouw, 

starten dinsdag 8 december 2020 en zijn naar verwachting woensdag 9 december 

2020klaar. 

 

Bereikbaarheid 

Bestemmingsverkeer: 

Tijdens de werkzaamheden aan de twee bochten zijn de woningen ten westen van het 

werkvak bereikbaar via Nieuwe Gouw. De woningen ten oosten van het werkvak blijven 

bereikbaar via Broek in Waterland en de Belmermeer.  

Tijdens de werkzaamheden aan de vier afvoergoten blijven alle woningen aan de 

Poppendammergouw bereikbaar via Broek in Waterland en de Belmermeer.  

Wandel- en fietsverkeer: 

Het doorgaande wandel- en fietsverkeer kan het werkvak passeren via een tijdelijke bypass 

of platenbaan die wij aanleggen door of langs het werkvak. 

 

 
  Afbeelding 3 
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Afvalinzameling 

Wij hebben afspraken gemaakt met de dienst afvalinzameling. U kunt uw afvalcontainers 

op de vaste plek blijven neerzetten op de vaste ophaaldag. 

 

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 

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 

 


