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FAQ werkzaamheden Durgerdammergouw 
   
   

Omleiding 
Vraag: De omleiding via Marken is te lang, kan dat anders? 
 
Antwoord: In eerste instantie zou een ontheffing op het inrijdverbod worden gemaakt voor de direct 
aanwonenden van de Durgerdammergouw (brief 3 augustus 2020). Op basis van de veiligheid is 
besloten hier van af te zien. Aangegeven is dat de situatie bij Durgerdam blijft zoals deze is; dwz; 
het is niet toegestaan om vanaf de Uitdammerdijk of Durgerdammergouw richting Durgerdam te 
rijden met een auto. Brommers, fietsers e.d. mogen dat wel. Ook verkeer dat vanaf Amsterdam 
komt kan door Durgerdam rijden richting de Uitdammerdijk. 
 
Voor autoverkeer vanaf de Durgerdammergouw (als deze aan de noordkant is afgesloten) en vanaf 
de campings naar Durgerdam, Ransdorp en Amsterdam was in eerste instantie een route via 
Monnickendam gepland. Op basis van het idee van een aantal van u tijdens de bewonersavond is 
het alternatief bekeken: het uitrijden via Holysloot.  
 
Het blijkt technisch mogelijk om hier autoverkeer langs te laten rijden. Van deze route kunt u dus 
tijdens het werk gebruik maken (zie de kaart in de bijlage). Vanwege de beperkte ruimte is dit 
eenrichtingsverkeer met de rijrichting van de Uitdammerdijk naar de Bloemendalergouw. Houdt 
daarbij rekening met de fietsers. 
 
Wellicht ten overvloede: er worden géén ontheffingen verleend voor het inrijdverbod bij 
Durgerdam. 
 
Drempels 
Vraag: Worden er drempels aangebracht in de Durgerdammergouw? 
Antwoord: Er worden geen drempels aangebracht (anders dan de nu aanwezige drempels). Wel 
wordt met de belijning de weg optisch versmald. 
 
Verkeer Durgerdammergouw tijdens het werk en komende jaren 
Vraag: Wat voor vrachtverkeer vindt er plaats tijdens de werkzaamheden en erna? 
Antwoord: Er moet asfalt afgevoerd en aangevoerd worden, dat verkeer rijdt dan niet via Ransdorp 
of Durgerdam.  
 
Verkeer vanuit Durgerdam richting Marken zal tijdens de afsluiting van de Uitdammerdijk door de 
Alliantie Markermeerdijken over de Durgerdammergouw gaan rijden. Voor meer informatie over de 
werkzaamheden aan de dijk verwijzen wij naar www.markermeerdijken.nl  
 
Planning: 
Vraag: Kan dit niet later worden uitgevoerd, dus na 1 oktober? 
Antwoord: Nee, dat kan helaas niet. De werkzaamheden aan de Uitdammerdijk beginnen direct 
aansluitend op onze werkzaamheden. Dan is de route naar Marken volledig afgesloten voor verkeer. 
Op dat moment kan er niet meer aan de Durgerdammergouw worden gewerkt, omdat er dan geen 
uitwijkmogelijkheid meer is (zoals nu via Holysloot en Monnickendam).  
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Stof/klei 
Vraag: Door enkele mensen is aangegeven dat eerder aangebracht puin stof veroorzaakt in droge 
periodes. Kan hier klei worden aangebracht?  
 
Antwoord: dit is niet mogelijk. Dit zal met regen spiegelglad worden en is om die reden ongeschikt. 
 
Scholieren 
Vraag: Hoe moeten de scholieren naar de basisschool fietsen vanuit Durgerdam? 
Antwoord: voor de scholieren die van Durgerdam naar de basisschool in Ransdorp fietsen kunnen 
wij tijdens een deel van het werk toch ruimte maken op een veilige manier. Wij hebben hiervoor de 
volgende oplossing: 
 
Van dinsdag 18 t/m maandag 24 augustus is fietsverkeer gewoon mogelijk 
Van dinsdag 25 augustus t/m donderdag 10 september wordt 2x per dag een begeleide 
fietsrit verzorgd. Deze vertrekt op maandag t/m vrijdag om 8.00 uur vanaf de Bordingbrug. Onder 
begeleiding van minimaal één ouder en een verkeersregelaar kunnen zij naar de school in Ransdorp 
fietsen. Onderweg zal waar we aan het werk zijn een stukje te voet worden afgelegd. 
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de begeleide fietsrit vanuit Ransdorp terug naar 
Durgerdam om 14.45 uur (vertrek vanaf Basisschool de Weidevogel), op woensdag om 12.45 uur. 
 
Van vrijdag 11 september t/m vrijdag 2 oktober is er géén mogelijkheid om fietsers veilig 
over het werk te begeleiden. In die periode rijden de fietsers om via Durgerdam en de 
Liergouw.  
 
Bouwkundige vooropname 
Vraag: Waarom vindt een bouwkundige vooropname plaats?  
Antwoord: Wij gaan ons uiterste best doen om schade aan de woningen te voorkomen. Voor de 
zekerheid laten wij vooraf een bouwkundige vooropname uitvoeren, waarbij de staat van de woning 
wordt vastgelegd in een rapport. Constateert u toch schade, dan is er altijd een rapport om op 
terug te vallen en hoeft er geen discussie te ontstaan hierover. 
 
Glasvezel 
Vraag: is er afstemming met de werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel 
Antwoord: nee.  
 


