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Betreft Werkzaamheden Broekergouw Amsterdam 

 

 

Geachte mevrouw Vrolijk,   

 

Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden die 13 tot 15 maart 2023 van start 

gaan aan de Broekergouw in Amsterdam.  

 

Werkzaamheden 

De gemeente Amsterdam is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de 

voorgenomen herinrichting van de Broekergouw in het landelijke gebied van Amsterdam-Noord. De 

werkzaamheden vinden plaats op de openbare weg (rijbaan, fietspad en bermen) tussen 

huisnummers 5b en 6 (zie onderstaand figuur). 
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Stantec B.V. heeft van de gemeente Amsterdam opdracht gekregen om bodem- en 

verhardingsonderzoek uit te voeren en de samenstelling van de grond en de verhardingen (asfalt en 

fundering) in kaart te brengen. Dit doet Stantec door het nemen van diverse monsters.  

 

Verkeershinder 

Tijdens de werkzaamheden zal enige verkeerhinder optreden. We vragen daarvoor vooraf uw 

begrip. De werkzaamheden duren naar verwachting drie werkdagen (13 tot 15 maart 2023) en 

worden uitgevoerd buiten de spits tussen 9.30 en 16.00 uur. De Broekergouw blijft tijdens de 

werkzaamheden toegankelijk voor doorgaand verkeer.  

 

Het werkgebied zal worden afgezet met diverse verkeersborden en de snelheidslimiet van de rijbaan 

zal worden teruggebracht tot 30 km/h. Daarnaast zijn er twee verkeersregelaars aanwezig om het 

doorgaande verkeer in goede banen te leiden. Tegemoetkomend verkeer kan het projectgebied niet 

gelijktijdig passeren. Het fietspad zal gedurende een half dagdeel op 13 maart (ochtend) volledig 

worden afgesloten. De fietsers worden op dat moment door de verkeersregelaars naar de rijbaan 

geleid. De verkeersregelaars zien er op toe dat er geen onveilige situaties ontstaan. Buiten de 

bovengenoemde werktijden wordt de doorgaande weg opengesteld. Nood- en hulpdiensten krijgen 

ten alle tijden voorrang in het passeren.   

 

Tot slot  

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben over de aankomende werkzaamheden. Zou u zo 

vriendelijk willen zijn deze informatie ook te delen met Broek in Waterland, Zunderdorp en andere 

belanghebbenden?  

 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief betreffende de uitvoering van de 

werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Evelien Brand van Stantec. De contactgegevens 

kunt u bovenaan deze brief vinden.  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Evelien Brand 


