
 

 

 

 

Aan de bewoners van: 

Jan van Goyenkade 

Zaandam 

 

Informatiebrief vervanging kadeconstructie Jan van Goyenkade 
In opdracht van de gemeente Zaanstad zal Van Schie B.V., langs de Jan van Goyenkade te Zaandam, 

de bestaande betonnen beschoeiing vervangen voor een stalen damwand met een betonnen 

afdekking. Middels deze brief willen we u graag informeren over de werkzaamheden die hier bij 

komen kijken en de maatregelen waarmee wij de overlast zo veel mogelijk hopen te beperken.  

Werkzaamheden 
 In hoofdlijnen zijn de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden:  

- Verwijderen verhardingen en groen 
- Verwijderen bestaande betonnen keerwand 
- Aanbrengen nieuwe stalen damwand (Rode lijn) 
- Herstelwerkzaamheden watergang 
- Aanbrengen betonelementen 
- Grondwerk 
- Herstellen straatwerk  

 

Planning:  
Vooraf is vanuit de gemeente gecommuniceerd dat er in 

November/december gestart ging worden met de werkzaamheden. 

Door de leverantie van materialen is het niet mogelijk de 

werkzaamheden voor het kerstreces af te ronden. In overleg met de 

gemeente is ervoor gekozen het complete project te verplaatsen 

naar Januari om onnodige sluiting gedurende de 2 weken reces te 

voorkomen. De planning van de werkzaamheden is nu als volgt:  

WERKZAAMHEDEN PERIODE 

RIOOLINSPECTIE 01 December  
AFSLUITEN WEG  04 Januari  
SLOOPWERKZAAMHEDEN BETONWAND Wk 1 – Wk 2 
PLAATSEN STALEN DAMWAND Wk 2 – Wk 3  
WERKZAAMHEDEN WATERGANG Wk 4 – Wk 5 
PLAATSEN BETONNEN SCHORTEN OP 
DAMWAND 

Wk 6 

GRONDWERK Wk 7- wk 8 
STRAATWERK Wk 9 – Wk 10 
VERWIJDEREN AFSLUITING Wk 10 



 

Overlast 
Gedurende de werkzaamheden proberen wij uiteraard de overlast zoveel mogelijk te beperken.  

Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen dient de rijbaan afgesloten te worden. Het 

voetpad langs de woningen blijft vrij toegankelijk voor voetgangers. Deze wordt afgezet middels 

bouwhekken.  

Om trillingen en geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken is ervoor gekozen om de damwand 

drukkend aan te brengen.  

 

Wat wordt er van u verwacht?  
Gedurende de werkzaamheden vragen wij u begrip voor de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te 

worden en dat hier soms overlast bij komt kijken.  

De parkeerplaatsen in de Jan van Goyenkade tussen de Hobbemastraat en Frans Halsstraat dienen 

op de dag van de afsluiting (04 Januari) vrij te zijn van auto’s.   

Op afvalophaaldagen kunnen de afvalcontainers aan beide zijden van het werkvak worden geplaatst 

en worden deze geleegd.  

 

Vragen en/of opmerkingen 
Mochten er voorafgaand aan de werkzaamheden vragen en/of opmerkingen zijn of zijn er tijdens de 
uitvoeringsperiode dingen die wij over het hoofd zien kunt u contact opnemen met: 
 
Ronald Meijer  
Uitvoerder bij Van Schie B.V.  
 
Peter van Schaik  
Projectleider bij Van Schie B.V.  
Email: Peter.vanschaik@vanschie.com 
Mobiel nummer: 06-41 20 12 47 
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