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Aan de bewoners en ondernemers 
 
 
Nieuw Vennep, 9 November 2022 
 

Ons kenmerk : AA20112 
Betreft : Werkzaamheden fietspad Zwartegouw in aansluiting op brug 994 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In opdracht van de gemeente Amsterdam voeren wij onderhoud uit aan het fietspad op de 
Zwartegouw. Hierdoor zorgen we ervoor dat het fietspad veilig blijft. In aanvulling op onze 
brief van 14 juli jl. willen we u meegeven dat we het hoogteverschil, dat is ontstaan tussen 
het fietspad en brug 994, zullen aanhelen. Met deze brief informeren we u over de 
werkzaamheden en wat dit voor u betekent. 
 
Wanneer gaan we aan het werk? 
We voeren de werkzaamheden naar uit op woensdag 16 november 2022. De 
werkzaamheden zullen naar verwachting plaats vinden tussen 9:00 en 15:00 uur. 
 
Wat gaan we doen? 
We vervangen het asfalt door betonplaten zodat het fietspad weer vloeiend op de brug 
aansluit. Dit is een tijdelijke oplossing omdat de brug zelf op een later moment in 
onderhoud gaat. U wordt hier te zijner tijd nader met een brief over geïnformeerd. 
 
Wat merkt u hiervan? 
Het fietspad Zwartegouw, tussen de Liergouw en het Weerslootpad, zal gedurende de 
werkzaamheden afgesloten zijn. Het fietsverkeer wordt dan met borden omgeleid via een 
route door Landelijk Noord of door Amsterdam.  
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Daarnaast is ook het fietspad Zwartegouw, tussen de Zunderdorpergouw en de 
Volendammerweg, voor doorgaande fietsers afgesloten vanwege onderhoud. Eerder gaven 
we per brief aan dat deze afsluiting nog tot woensdag 30 november duurt. Ook dit fiets-
verkeer wordt met borden omgeleid via een route door Landelijk Noord of door Amsterdam.  
 
Meer informatie in de Werk in Uitvoering App 
U kunt via de Werk in Uitvoering App op de hoogte blijven van de werk-
zaamheden. 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 openen via werkinuitvoering.vangelder.com  
 
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u ook contact opnemen met 
omgevingsmanager Esther Lanser. U kunt haar bereiken via 06 432 
397 852  
of per mail via elanser@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam,  
vraag en uw contactgegevens.  
 
Met vriendelijke groet, 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
 
 
 
Esther Lanser 
Omgevingsmanager Van Gelder 


