
 

KWS Infra Amsterdam-Utrecht 

Onderdeel van KWS Infra bv Vianen 

Vestigingsadres 

Wisselwerking 54, 1112 XR Diemen 

Nevenvestiging 

W.M. Dudokweg 19, 1703 DA Heerhugowaard 

Groenewoudsedijk 10, 3528 BG Utrecht 

Correspondentieadres 

Postbus 60, 1110 AB Diemen 

Telefoon 

+31 (0)20 569 42 00 

E-mail 

amsterdam@kws.nl 

Internet 

www.kws.nl 

IBAN 

NL92ABNA0574316019 

BIC 

ABNANL2A 

KvK nr. 

05062469 

BTW nr. 

NL 8074.40.139.B04 

 

 

Geachte ondernemer / bewoner, 

 

Zoals eerder gecommuniceerd voert KWS Infra werkzaamheden uit aan de Pieter Ghijsenlaan. 

Er wordt gestart met fase 0, het werkvak hiervan ligt tussen de Hemkade en de Symon 

Spiersweg. Tijdens deze fase wordt de openbare verlichting en de kabel hiervan vervangen.  

 

Wanneer starten de werkzaamheden? 

De werkzaamheden zullen starten op maandag 13 december 2021 en op vrijdag 24 december 

2021 worden afgerond. Om u van zo min mogelijk hinder te voorzien is deze fase opgesplitst 

in 3 subfases.  

 

Subfase 0.1 – maandag 13 december 2021 van 9.00u t/m 15.00u 

Subfase 0.2 – dinsdag 14 december 2021 van 7.00u t/m woensdag 15 december 17.00u 

Subfase 0.3 – donderdag 16 december 2021 van 7.00u t/m donderdag 23 december 17.00u 

 

Gevolgen 

Tijdens de werkzaamheden zijn er diverse verkeersmaatregelen van toepassing.  

Zo zal tijdens subfase 0.1 en 0.2 de Pieter Ghijsenlaan niet bereikbaar zijn via de Hemkade, 

maar via de Symon Spiersweg en de Gerrit Kiststraat. Bewoners van de Hemkade krijgen 

toestemming om het werkvak in overleg te passeren. 

 

Tijdens subfase 0.3 is de Pieter Ghijsenlaan alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Om 

de bedrijvigheid te behouden zijn de inritten te allen tijde bereikbaar, ook met vrachtverkeer. 

Voor de bewoners van Zaanderhorn wordt er een bypass gecreëerd. Zo blijven de woningen 

bereikbaar.  

  

Aan de ondernemer / bewoner van 

Datum 3 december 2021 

Ons kenmerk 4215030 – P. Ghijsenlaan 

Contactpersoon K. Balk 

  

Onderwerp Werkzaamheden fase 0 – P. Ghijsenlaan 
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Subfase 0.1 – maandag 13 december 2021 van 9.00u t/m 15.00u 

 

 
Subfase 0.2 – dinsdag 14 december 2021 van 7.00u t/m woensdag 15 december 17.00u 
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Subfase 0.3 – donderdag 16 december 2021 van 7.00u t/m donderdag 23 december 17.00u 

  

 

Heeft u nog vragen? 

Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft over het gehele project, dan kunt u ons 

bereiken door een mail te sturen naar onze omgevingsmanager Kelly Balk; kbalk@kws.nl of 

door te bellen naar 06-11875983. Indien gewenst is er een gesprek op locatie mogelijk. Dit is 

aan te vragen via bovenstaand mailadres.  

Mocht u tijdens de werkzaamheden klachten of meldingen hebben, neem dan contact op met 

de uitvoerder M. Fidom. U kunt hem bereiken op 020-5694200. 

 

Blijf ook op de hoogte via de KWS app. Download de app door de QR-code te scannen 

en volg het project “P. Ghijsenlaan en G. Kiststraat te Zaandam”.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

KWS Infra Amsterdam-Utrecht 

 

Kelly Balk 

Omgevingsmanager 

de KWS app 


