
  

 

 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 

 
In opdracht van de gemeente Zaanstad gaan wij, Aannemersbedrijf Ooms 
Construction, binnenkort starten met de wegwerkzaamheden aan de straten Nauerna, 
Overtoom en Zaandammerweg.  
 
Inloopavond 
Om u op een persoonlijke manier te informeren over de werkzaamheden, de 

hinderbeperkende maatregelen en de gevolgen, organiseren wij een inloopavond. U 
bent van harte uitgenodigd op: 
 

maandag 28 augustus tussen 19:30u en 21:30u in Brasserie DokG 
Jachthaven Nauerna 

Kanaaldijk 33r 

1566 PA Assendelft 
 
Deze inloopavond houdt in dat u tussen 19:30 en 21:30 kunt binnenlopen en gerichte 
vragen kunt stellen aan één van onze medewerkers. Uiteraard staat de koffie voor u 
klaar.  
 
De werkzaamheden 

Om de verkeersveiligheid in het buurtschap Nauerna te verbeteren en het verouderde 
asfalt te vervangen starten wij op 4 september met de wegwerkzaamheden. Om de 
hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te minimaliseren treffen wij voor u de 
volgende maatregelen: 
 Het werkgebied wordt opgedeeld in vijf fasen om steeds in een klein gebied tegelijk 

te werken en zo de hinder te beperken (zie figuur 1). 

 Wegen worden alleen afgesloten tussen 9:00u en 17:00u. In de ochtend- en 
avondspits zijn de woningen bereikbaar per auto, met uitzondering van de avond 
van 12 en de ochtend van 13 en 20 september. 

 Fietsers en voetgangers hebben altijd doorgang. 
 Woningen en bedrijven zijn altijd te voet en met de fiets bereikbaar. 
 Jachthaven Nauerna is altijd per auto bereikbaar.

 
Uitnodiging inloopavond  
maandag 28 augustus 2017 
Aan de bewoners en ondernemers  
van het buurtschap Nauerna. 
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De fasering 

Figuur 1: Fasering 

 
Fase 1: Overtoom maandag 4 t/m vrijdag 8 september 
Wij starten met de werkzaamheden op de Overtoom op 
maandag 4 september (zie figuur 1); deze eerste fase zal 

vijf dagen in beslag nemen. Dit is de meest ingrijpende 
fase vanwege het afsluiten van de sluisbrug. Om de 
bereikbaarheid voor de omgeving toch te kunnen 
garanderen zetten wij een veerpont in om voetgangers 
en fietsers tussen 9:00u en 17:00u heen en weer te 
vervoeren (zie figuur 2). Buiten deze tijden is de 
Overtoom gewoon open voor fietsers en voetgangers. 

 
 
Fase 2: Nauerna maandag 11 t/m vrijdag 15 september 
In fase 2 voeren wij werkzaamheden uit ter hoogte van Nauerna 28 tot aan de kruising 

Kanaaldijk West (zie figuur 1). De weg wordt voor gemotoriseerd verkeer afgesloten 
tussen 9:00u en 17:00u, fietsers en voetgangers kunnen langs het werkvak hun weg 
vervolgen. Hiervoor leggen wij een tijdelijk wandelpad aan. 
 
Fase 3: Nauerna  maandag 18 t/m woensdag 20 september 
In fase 3 werken wij tussen de kruising Nauerna/Kanaaldijk west en de kruising 
Nauerna/Zaandammerweg (zie figuur 1). De werkzaamheden en bereikbaarheid zijn 

hetzelfde als fase 2. 
 
Fase 4: Zaandammerweg  donderdag 21 t/m woensdag 27 september 
In fase 4 voeren wij de werkzaamheden uit tussen de kruising Nauerna / 
Zaandammerweg en de rotonde op de N246 (zie figuur 1). In deze fase bevindt het 
grootste deel van de werkzaamheden zich net na de rotonde. Hier moet namelijk naast 

het asfalt ook de complete fundering verwijderd en opnieuw opgebouwd worden.  

 
Fase 5: Zaandammerweg donderdag 28 en vrijdag 29 september 
In fase 5 brengen wij tussen 9:00u en 17:00u 
de deklaag aan tussen de kruising Kanaaldijk 
West/Nauerna en de rotonde op de N246   
(zie figuur 3).  

Figuur 3: Werkzaamheden fase 5 

Figuur 2: veerpont 



Gevolgen voor de bereikbaarheid door buurtbus 456 
De buurtbus rijdt tussen 7:00u en 9:00u en tussen 17:00u en 19:00u zijn normale 

route over Nauerna. Buiten deze tijden heeft de bus per fase een andere route. De 

bushalte Sluisbrug wordt tijdelijk verplaatst naar de kruising Overtoom/Veldweg. 
 
Hinder 
Als gevolg van de werkzaamheden kan overlast ontstaan, met name doordat uw 
woning of perceel tijdelijk lastig bereikbaar kan zijn. Daarnaast kan het asfalteren 

mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. Hiervoor vragen wij uw begrip. Wij als aannemer 
doen, samen met de gemeente, onze uiterste best de overlast tot een minimum te 
beperken. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief of later tijdens de werkzaamheden vragen over 
dit project, dan kunt u elke dinsdag tijdens de uitvoering tussen 12:00u en 13:00u 
langskomen in onze keet. De uitvoeringsverantwoordelijke zal u dan te woord staan. 

Mocht deze tijd niet uitkomen dan kunt u contact met mij opnemen via 06 22388758 of 
jpvdgracht@ooms.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

John-Paul van der Gracht 

Werkvoorbereider 
Ooms Construction BV 
 


