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Datum  15 november 2021  

Ons kenmerk NW21-12181-UIT-21-20593      

Onderwerp Start werkzaamheden Tom Schreursweg, tussen de Joris van den Berghweg en 

de Nico Broekhuysenweg  

 

 

 

Beste belanghebbenden, 

 

Vanaf 22 november 2021 starten we met het opknappen van de Tom Schreursweg. Het betreft 

het gedeelte gelegen tussen de Joris van den Berghweg en de Nico Broekhuysenweg. 

De werkzaamheden duren ongeveer tot half februari 2022. 

In deze brief leest u wat we gaan doen en wat dat voor u betekent. 

 

Wat gaan we doen 

 De rijweg wordt opnieuw geasfalteerd. 

 Er worden drempels in de rijweg aangelegd. 

 Aan de zuidkant van de weg leggen we een fietsstrook aan voor de fietsers die in 

oostelijke richting rijden. 

 Tevens leggen we aan de zuidkant een voetpad aan van half verharding. 

 

Het werk wordt in fases uitgevoerd: 

· Fase 1 van 22 november tot en met 17 december 2021. Op de Tom Schreursweg van Joris 

van den Berghweg tot en met de privé toegang Fruittuin van West. 

· Fase 2 van 10 januari 2022 tot en met 29 januari 2022. Op de Tom Schreursweg van privé 

toegang Fruittuin van West tot Nico Broekhuysenweg. 

· Fase 3 van 31 januari 2022 tot en met 11 februari 2022. Kruising Tom Schreursweg/ Nico 

Broekhuysenweg. 

  

De vakantieperiode van 18 december 2021 tot 3 januari 2022, valt hiermee tussen fase 1 en fase 2. 

De planning is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden in deze tijd van het jaar. 

 

Verder gelden er tijdens de werkzaamheden omleidingsroutes. Let u vooral op de borden. De 

faseringen van de werkzaamheden zijn verwerkt in de navigatie-App Waze. Met het gebruik van 

deze app zult u de laatste informatie van faseringen hebben en de juiste weg kunnen volgen. 
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Bereikbaarheid voorzieningen 

De Fruittuin van West is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via Osdorperweg of Joris van den 

Berghweg en Nico Broekhuysenweg. 

The Unbound Hotel blijft bereikbaar. De parkeerplaats is verplaatst naar het parkeerterrein aan 

de Joris van de Berghweg. 

De overige voorzieningen in de omgeving zoals De 1800 Roeden blijven via de gebruikelijke routes 

bereikbaar. 

 

Hinder beperken 

Werkzaamheden in de openbare ruimte veroorzaken overlast, we doen er alles aan om de hinder 

zoveel mogelijk te beperken.  

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden houden we ons aan de RIVM-maatregelen die in de 

laatste persconferentie zijn/worden aangekondigd. 

 

Vragen 

Voor meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de  

Directievoerder op het werk Bob Vlek per e-mail: B.Vlek@amsterdam.nl 

Of de omgevingsmanager Wouter van Velzen bereikbaar via 06 83004694 0f per e-mail: 

wvanvelzen@vangelder.com 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Koos Zwiers 

Projectleider 
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