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Beste meneer, mevrouw,
Vorig jaar informeerden wij u dat gemeente Zaanstad de verkeersveiligheid rondom busbrug De
Binding wil verbeteren door aan beide kanten van De Binding een rotonde (Houtveldweg en
Glazenmaker) aan te leggen en de fietspaden te asfalteren. Met hulp en medewerking van de
Vervoerregio Amsterdam kan de gemeente deze verkeersaanpassingen laten uitvoeren.
Binnenkort start aannemer Strukton Civiel West met de werkzaamheden. Het aanleggen van de
rotondes staat los van een eventuele 24-uurs openstelling van de busbrug. Het gaat om verbeteringen
die altijd zinvol zijn. In deze brief leest u wat de werkzaamheden inhouden en wat dit voor u betekent.
Start werkzaamheden: 8 april
Vanaf maandag 8 april wordt er gewerkt op en aan beide kanten van busbrug De Binding.
In de bijlage bij deze brief leest u wat de werkzaamheden inhouden en wat de planning is. De
werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 5 juli 2019.
Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor het tijdelijke
ongemak.
Wat betekent dit voor u?
Tijdens de werkzaamheden blijft De Binding zo veel als mogelijk open voor het verkeer. Het
spitsverbod voor doorgaand verkeer blijft gelden.
Op een aantal momenten wordt op De Binding werkzaamheden uitgevoerd waardoor er tijdelijk geen
of beperkt doorgaand verkeer mogelijk is:
 Op woensdag 29 mei en van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni, dagelijks van 7:00 tot 18:00
uur. Hulpdiensten, lijnbussen en ontheffinghouders kunnen nog wel over de busbrug rijden.
 Op zaterdag 8 juni, zaterdag 22 juni en op zaterdag 29 juni, van 7:00 tot 24:00 uur, kunnen
ook de lijnbussen en ontheffinghouders niet over De Binding rijden. Alleen de hulpdiensten
kunnen dan nog over de brug.
Iedere woensdag inloopspreekuur
Op dinsdag 9 en 16 april en op donderdag 11 en 18 april is de aannemer in twee supermarkten
aanwezig om uw vragen te beantwoorden:
 Supermarkt Deen (Molenwerf 24, Koog aan de Zaan): tussen 10:00 en 11:00 uur;
 Supermarkt Albert Heijn (Langeweide 77, Zaandam): tussen 11:00 en 12:00 uur.
In deze supermarkten liggen ook folders met informatie over de werkzaamheden.
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Vanaf 10 april houdt de aannemer iedere woensdag tussen 10:00 en 11:00 uur een inloopspreekuur.
Heeft u een vraag of opmerking, dan bent u van harte welkom. Het inloopspreekuur wordt gehouden
in de bouwkeet aan de Houtveldweg.
Hoe informeren wij u verder?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden? Dan kunt u het project volgen op
social media.
Voor het project is een Instagram-account aangemaakt. U vindt deze met zoekterm
‘buitengewoondebinding’. Ook is er een aparte Facebookpagina aangemaakt om snel wijzigingen te
kunnen communiceren. U vindt de pagina met zoekterm ‘Buitengewoon De Binding’.
Verder kunt u kijken op de website http://buitengewoon.zaanstad.nl. Klik door naar ‘Projecten’.
Daarnaast staan langs de weg borden met informatie over omleidingen en planningen.
Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij John-Paul van der Gracht, omgevingsmanager van Strukton. Hij is
bereikbaar via nhmidden.scw@strukton.com of op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur via
telefoonnummer 06 – 2238 8758.
Ook kunt u bellen met Klaas Stam, projectuitvoerder van Strukton. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer 06 – 5374 3754.
Met vriendelijke groet,
Mede namens John-Paul van der Gracht

Marcel Strating,
projectleider Ingenieursbureau
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BIJLAGE – planning van de werkzaamheden
In het kort leest u hieronder de belangrijkste werkzaamheden op een rij. Zo weet u wat de
werkzaamheden zijn en wanneer deze uitgevoerd worden.
De hieronder genoemde data van de faseringen en afsluitingen zijn onder voorbehoud. Als er
wijzingen zijn, dan wordt u op de hoogte gehouden met de borden langs de weg en via de social
media.
Fase 0
maandag 8 tot en met zaterdag 20 april
- Eerst wordt een tijdelijke doorsteek tussen de Houtveldweg en de Aagje Dekenstraat
aangelegd. Deze doorsteek is nodig om ervoor te zorgen dat bewoners van de wijk van de
G. Molstraat en J. Kruijverstraat hun woning tijdens de werkzaamheden kunnen blijven
bereiken.
- Aan de andere kant van de kruising met de Houtveldweg wordt een tijdelijke weg aangelegd
om langs de werkzaamheden te kunnen rijden.
- Onder de Houtveldweg wordt een stukje riool vernieuwd.
- De bewoners van de G. Molstraat en J. Kruijverstraat worden tijdens de aanleg van het riool
omgeleid via de tijdelijke doorsteek. Via de Betje Wolfstraat rijdt het verkeer naar De Binding.
Fase 1
maandag 22 april tot en met zaterdag 4 mei
- De rotonde bij de Houtveldweg wordt aangelegd.
- De bewoners van de G. Molstraat en J. Kruijverstraat worden omgeleid via de tijdelijke
doorsteek bij de Aagje Dekenstraat. Via de Betje Wolfstraat rijdt het verkeer naar De Binding.
Fase 2
maandag 6 mei tot en met vrijdag 24 mei
- Aanleg van het fiets- en voetpad tussen de Torenveen en de Betje Wolfstraat.
- Het verkeer gaat via de nieuwe rotonde bij de Houtveldweg.
- Vanaf maandag 20 tot en met vrijdag 24 mei is de Hensbroekstraat afgesloten. Bewoners in
de wijk achter de Hensbroekstraat verlaten via de Diepenbroekstraat de wijk.
Fase 3
-

-

Fase 4
-

vrijdag 24 mei tot en met zaterdag 8 juni
Op De Binding worden de fietspaden geasfalteerd.
Op de hoek bij De Glazenmaker en De Binding wordt een tijdelijke weg gemaakt.
Voor fietsers wordt een tijdelijke weg gemaakt tussen De Binding en de Zuiderzoom.
Op woensdag 29 mei en maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni is er geen doorgaand verkeer
voor al het gemotoriseerde verkeer over De Binding. Uitgezonderd nood- en hulpdiensten,
lijnbussen en ontheffinghouders.
Op zaterdag 8 juni is er geen doorgaand verkeer voor al het gemotoriseerde verkeer,
uitgezonderd nood- en hulpdiensten.
maandag 10 juni tot en met zaterdag 22 juni
Aanleg van de rotonde bij De Glazenmaker.
Het doorgaande verkeer rijdt via de tijdelijke weg en De Glazenmaker.
De Wildeman is bij De Binding afgesloten voor doorgaand verkeer.
Op zaterdag 22 juni is er geen doorgaand verkeer voor al het gemotoriseerde verkeer,
uitgezonderd nood- en hulpdiensten.

Fase 5
maandag 24 juni tot en met vrijdag 5 juli
- De rotonde bij De Glazenmaker wordt afgerond.
- Op zaterdag 29 juni is er geen doorgaand verkeer voor al het gemotoriseerde verkeer,
uitgezonderd nood- en hulpdiensten
- Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli worden afrondende en herstelwerkzaamheden
uitgevoerd.

