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Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

 

Nieuw Vennep, 19 mei 2021 

 

Ons kenmerk : AA20011/THA 

Uw kenmerk :  

Betreft : Werkzaamheden op en rondom de kruising Molenaarsweg – 

Oostzanerdijk. 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

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

de kruising Molenaarsweg – Oostzanerdijk. Hierbij gaat het om de Molenaarsweg tussen 

het Coentunnelcircuit en de Stellingweg en de Oostzanerdijk tussen de Kometensingel en 

de parkeerplaats nabij de A10. Hierdoor zorgen we ervoor dat de kruising veiliger wordt. 

Met deze brief brengen wij u op de hoogte van wat wij gaan doen en wat dit voor u 

betekent. 

 

Wanneer gaan we aan het werk? 

De werkzaamheden vinden aaneengesloten plaats vanaf maandag 2 juni 2021 en duren 

naar verwachting tot in januari 2022.  

 

Digitale bewonersavond 

Op 26 mei vindt om 19:15 uur een digitale bewonersavond plaats, waarbij u van harte 

welkom bent. Wij verzoeken u zich van tevoren aan te melden via de volgende link of de 
QR-code:   https://getdialog.webinargeek.com/informatieavond-molenaarsweg-oostzanerdijk 

Schillingweg 10 

2153 PL  Nieuw-Vennep 

T: +31 (0)252 66 20 01 

F: +31 (0)252 66 20 98 

info@vangelder.com 

www.vangelder.com 

 
IBAN: NL68RABO0300036515 

G-Rek: NL07RABO0991465156 

KvK: 080.22.082 

BTW: NL0089.47.326.B.01 

 

Aan de bewoners c.q. ondernemers 

 

https://getdialog.webinargeek.com/informatieavond-molenaarsweg-oostzanerdijk
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Wat gaan we doen? 

We richten de kruising Molenaarsweg – Oostzanerdijk opnieuw in zodat deze veiliger wordt.  

 

Werkzaamheden aan de rijbaan 

We verbreden de Molenaarsweg met een uitvoegstrook in beide richtingen naar de 

Oostzanerdijk. Hiervoor worden bomen in de bermen van de Molenaarsweg gekapt, 

verplaatsen we enkele lichtmasten en verleggen we kabels en leidingen. Daarna brengen 

we een voorbelasting aan, vervangen we het asfalt op de Molenaarsweg en de 

Oostzanerdijk en brengen we nieuwe belijning aan. 

 

Werkzaamheden aan het fietspad 

We sluiten de fietspaden aan de noordzijde van de Molenaarsweg op de nieuwe inrichting 

van de weg aan. We brengen een nieuwe fietsoversteek met verkeerslichten aan. We 

vervangen het asfalt in een rode afdeklaag en brengen een nieuwe belijning aan.  

 

Fase 1 2 juni t/m 21 juni 2021 

Voorbelasting uitvoegstrook en middenberm aanbrengen Molenaarsweg - 

Oostzanerdijk 

Fase 1 28 juni t/m 30 juni 2021  

Kappen bomen in bermen Molenaarsweg 

Fase 2 30 juni t/m 23 juli 2021   

Aanbrengen uitvoegstroken Molenaarsweg 

Fase 3 26 juli t/m 27 aug 2021  

Herinrichting kruising Molenaarsweg – Oostzanerdijk zuidzijde 

Fase 4/5 30 aug t/m 8 okt 2021 

Herinrichting kruising Molenaarsweg – Oostzanerdijk noordzijde  

Fase 6 11 okt t/m 26 nov 2021 

Aanpassen en vervangen asfalt fietspad Molenaarsweg - Noordkaperweg 

Fase 7 25 okt t/m 2 nov 2021 

Aanbrengen uitvoegstrook Molenaarsweg - middenberm 

Fase 8 3 nov 2021 t/m 13 januari 2022 

Aanbrengen uitvoegstrook Oostzanerdijk 

 

Wat merkt u hiervan? 

We proberen de hinder zo veel als mogelijk voor u te beperken. We knippen daarom de 

werkzaamheden op in verschillende fases.  

 

Bereikbaarheid 

Voetgangers: 

Voetgangers kunnen een aantal dagen worden gehinderd. U kunt dan om het werkvak of 

via een omleidingsroute lopen. De omleidingsroutes worden per fase met borden 

aangegeven. Ook kunt u deze informatie nalezen in de Werk in Uitvoering App. 

 

Fietsverkeer: 

Fietsers kunnen een aantal dagen worden gehinderd. U kunt dan om het werkvak met de 

fiets aan de hand lopen of via een omleidingsroute rijden. De omleidingsroutes worden per 

fase met borden aangegeven. Ook kunt u deze informatie nalezen in de Werk in Uitvoering 

App. 

 

Autoverkeer Molenaarsweg:  

In alle fases blijft de Molenaarsweg bereikbaar voor autoverkeer.  

Er is slechts 1 rijbaan per rijrichting beschikbaar en de snelheid wordt teruggebracht naar  

30 km/u. Houd u rekening met vertraging. 
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Autoverkeer Oostzanerdijk-noordzijde:  

In alle fases blijft de Oostzanerdijk-noordzijde bereikbaar voor autoverkeer.  

 

Autoverkeer Oostzanerdijk-zuidzijde:  

De Oostzanerdijk is geheel gestremd van 7.00 tot 16.00 uur in fase 8.  

U kunt omrijden via de Molenaarsweg en de Kometensingel of de Stellingweg. Deze route      

wordt aangegeven met omleidingsborden. Buiten deze uren is de weg wel berijdbaar. 

 

Openbaar vervoer:  

De buslijnen 35, 36, 125 en 245 kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden. 

Er is slechts 1 rijbaan per rijrichting beschikbaar en de snelheid wordt teruggebracht naar  

30 km/u. Houd u rekening met vertraging. Wanneer de Oostzanerdijk geheel gestremd is                            

van 7.00 tot 16.00 uur in fase 8 rijden de bussen om via de Cornelis Douwesweg.  

 

De haltes kunnen tijdelijk niet bereikbaar zijn op de Molenaarsweg of de Oostzanerdijk.  

De haltes worden dan tijdelijk verplaatst. Wijzigingen in de busroutes of haltes kunt u 

nalezen op www.gvb.nl. 

 

Ketenterrein: 

Voor de werkzaamheden wordt een werkterrein ingericht voor keten en opslag. Dit wordt 

onder andere aangelegd op de parkeerplaats van de Meteorenweg en nabij de 

Noordkaperweg. Hiervoor worden diverse parkeerplaatsen afgezet 

 

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 ‘Molenaarsweg - Oostzanerdijk 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 

 

http://www.gvb.nl/

