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Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

 

Nieuw Vennep, 18 maart 2020 

 

Ons kenmerk : AA19001/20/WVE/1803-1 

Uw kenmerk :  

Betreft : Werkzaamheden aan de brug Durgerdammergouw 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De brug in de Durgerdammergouw, nabij de kruising met de Durgerdammerdijk en 

Uitdammerdijk, heeft op korte termijn onderhoud nodig. 

In opdracht van de gemeente Amsterdam voeren wij vooruitlopend op dit onderhoud een 

onderzoek uit naar de gesteldheid van deze brug om daarmee de juiste 

onderhoudsmaatregelen te kunnen bepalen.  

Het is voor dit werk nodig om de Durgerdammergouw kortdurend af te sluiten voor het 

doorgaande autoverkeer. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van wat dit voor u 

betekent en hoe u dan bereikbaar blijft.   

 

Wat gaan we doen? 

Op vrijdag 27 maart sluiten wij de brug in de Durgerdammergouw, nabij de kruising met 

de Durgerdammerdijk en Uitdammerdijk tussen 09:00 en 15:00 af voor het autoverkeer. 

Ter plaatse van de brug verwijderen wij het straatwerk om de aansluitingen van de brug op 

het weglichaam te kunnen controleren. Aansluitend herstellen wij het straatwerk en stellen 

de Durgerdammergouw weer open voor het verkeer. 

 

Bereikbaarheid tijdens de afsluiting 

Autoverkeer: De woningen en bedrijven aan de Durgerdammergouw blijven bereikbaar 

vanaf de zijde van Ransdorp.  

 

Verkeer vanaf de woningen en bedrijven aan de Uitdammerdijk met de bestemming 

Amsterdam rijden tijdens de afsluiting om via Uitdam. Het doorgaande verkeer 

vanaf Marken richting Amsterdam leiden wij om via de N518 en vanaf Uitdam. 

 

Doorgaand autoverkeer vanuit Durgerdam richting Uitdam blijft wel mogelijk. 

Fietsverkeer en voetgangers: Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van de 

werkzaamheden. 

 

Aan de achterzijde van deze brief vindt u een overzichtskaart met daarop het werkvak en 

de wijze van bereikbaarheid. 
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Het onderhoud aan de brug 

Na het onderzoek bepalen wij samen met de gemeente Amsterdam de juiste 

onderhoudsmaatregelen en voeren dit werk naar verwachting medio april uit. U ontvangt 

hierover nader bericht van ons. 

 

Meer informatie  

Als u vragen heeft over de informatie in deze brief kunt u telefonisch of via WhatsApp 

contact met mij opnemen via het telefoonnummer 06-53 16 03 84. U kunt ook een mail 

sturen naar wverbij@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw 

contactgegevens.  

 

Met vriendelijke groet, 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

 

 

 

 

 

W.G. Verbij 

Omgevingsmanager 

 

 

 

 

 


