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Van Gelder vervangt bestrating, riolering en waterleiding

TUINDORP BUIKSLOOT  OP DE    SCHOP!
 

 Waarom?
Achterstallig onderhoud. Dat is de belangrijkste reden waarom 
Tuindorp Buiksloot de komende maanden op de schop gaat. Tot 
2020 pakt de gemeente Amsterdam achterstallig onderhoud aan van 
wegen, straten, fietspaden, stoepen, kademuren, bruggen en groen 
met 63 projecten. Stoepen, fietspaden en straten worden weer ‘recht 
getrokken’. De groeiplaats van bomen wordt ondergronds verbeterd 
en de bodem wordt ‘rainproof’ gemaakt. Dat gebeurt ook in uw 
buurt.

Wat houdt rainproof precies in? Dit betekent dat verharding en riolering zo wordt 
aangelegd dat bij een flinke regenbui het water gemakkelijker wegstroomt en wordt 
opgenomen in de grond. Zo ontstaan geen grote plassen op de weg. Want door de weg 
rainproof te maken, kan het riool eenvoudiger een grote hoeveelheid water verwerken.
Aannemingsmaatschappij Van Gelder gaat in Tuindorp Buiksloot straat voor straat aan de slag 
met de waterleiding, riolering en bestrating. Daarbij wordt het werk waar nodig gecombineerd 
met werkzaamheden aan kabels en leidingen, het herplanten van bomen en het vervangen van 
afvalcontainers. Zo proberen wij mogelijke overlast tot een minimum te beperken.
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Van Gelder vervangt bestrating, riolering en waterleiding

TUINDORP BUIKSLOOT  OP DE    SCHOP!

 

 Wat?
 

 Wie?

W WStraat voor straat wordt deze 
werkvolgorde aangehouden:

1. Vooruitlopend op de reconstruc-
tie van de straat wordt de nieuwe 
waterleiding aangelegd. In ver-
band met de hygiëne wordt de straat 
daarna weer tijdelijk dichtgestraat.

2. Als het tijd is voor de recon-
structie, wordt de bestaande 
verharding opgebroken en 
afgevoerd.

3. De oude ‘gemengde’ riolering 
wordt vervangen door een ‘ge-
scheiden’ stelsel: overtollig hemel-
water en vuil water uit de huizen 
worden voortaan apart afgevoerd. 

4. De oude waterleiding wordt af-
gevoerd en we brengen het nieuwe 
straatwerk aan, conform het 
handboek van Amsterdam. Ook 
coördineren we het herplanten 
van bomen en het aanbrengen van 
ondergrondse afvalcontainers.

Aannemingsmaatschappij Van Gel-
der kwam als beste bedrijf uit de 
aanbesteding die voor dit werk in 
Tuindorp Buiksloot was uitgeschre-
ven. Daarom heeft Van Gelder 
van de gemeente Amsterdam op-
dracht gekregen om de straten in 
Tuindorp Buiksloot aan te pakken.

De mensen van Van Gelder voelen 
zich thuis in Amsterdam 
en hebben hier al veel mooie pro-
jecten gerealiseerd. De herinrich-
ting van Betondorp, bijvoorbeeld. 
Maar ook  de omgeving van het 
Amstelstation is onlangs aangepakt, 
evenals (iets langer geleden) het 
Oosterpark. Van Gelder draagt 
-letterlijk en figuurlijk- graag een 
steentje bij aan een leefbare stad! 
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Subwijk B

 1   Waddenweg (parallelweg n-w)
   
 2   Waddenweg (parallelweg z-w)

 3   Waddenweg (parallelweg n-o)

 4   Waddenweg (parallelweg z-o)

Subwijk A

Subwijk B

 Het werk in Tuindorp Buiksloot start19 augustus, 
direct na de bouwvakantie. Van Gelder begint met 
het vervangen van de waterleidingen in subwijk A en 
(eind september) in subwijk B (zie kaartje). Vervolgens 
werken de riolerings- en de bestratingsploeg straat na 
straat achter de (snellere) waterleidingploeg aan. De 
exacte volgorde waarin de straten per subwijk 
worden aangepakt, is met cijfers op de plattegrond 
weergegeven. Medio december starten in subwijk C 
dezelfde werkzaamheden als eerder in A en B.
Het werk is complex. Het is goed mogelijk dat er soms 
op zes verschillende locaties tegelijk werkzaamheden 
worden verricht in Tuindorp Buiksloot. Dat maakt het 
lastig om lang van tevoren exact aan te geven wan-
neer uw straat aan de beurt zal zijn. Voor subwijk A 
is hieronder een indicatie gegeven van de uitvoerings-
perioden. Wilt u graag op de hoogte blijven van de 
voortgang? Loop dan eens binnen bij het wekelijkse 
inloopspreekuur van Van Gelder, op dinsdagmiddag in 
De Driehoek. U krijgt sowieso een week van tevoren 
van de omgevingsmanager per brief een aankondiging 
als Van Gelder bij u in de straat aan de slag gaat.
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 1   Hoekschewaardweg (w) en Hoekschewaardplein (z)
      augustus 2019 t/m november 2019
 2   Voornestraat (z)/Beijerlandstraat/Overflakkeestraat (z)
      september 2019 t/m november 2019
 3   Hoekschewaardweg (t.h.v. de school)
      oktober 2019 t/m november 2019
 4   Hoekschewaardweg (tussen Overflakkeestr. en Tholenstr.)
      oktober 2019 t/m november 2019
 5   Hoekschewaardweg (o) en Tiengemetenstraat
      november 2019 t/m december 2019
 6   Tholenstraat/Waddendijk (z)/Meerpad (w)
      november 2019 t/m januari 2020
 7   Duivelandstraat
      januari 2020 t/m februari 2020
 8   Overflakkeestraat (n)
      januari 2020 t/m februari 2020
 9   Goereestraat
      februari 2020 t/m maart 2020
10  Zuid-Bevelandstraat/Noord-Bevelandstraat (w)
      februari 2020 t/m maart 2020
11  Noord-Bevelandstraat (o)/Voornestraat (n)
      maart 2020 t/m april 2020
12  IJsselmondestraat
      maart 2020 t/m april 2020
13  Hoekschewaardplein (o)
      april 2020 t/m april 2020
14  Hoekschewaardplein (n)/Walcherenstraat
      april 2020 t/m juni 2020
15  Waddenweg (n-o punt)/Waddendijk (o)
      juni 2020 t/m augustus 2020
16  Waddendijk (verlengde van het Meerpad)
      augustus 2020 t/m september 2020
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 Waar en wanneer?W

  1   Texelplein (n)
   
  2   Texelweg/Texelplein (o)/Terschellingstraat

  3   Schiermonnikoogstraat (z)

  4   Amelandstraat

  5   Texelplein (w)/Vlielandstraat/Schoklandstraat

  6   Texelweg (w)

  7   Urkstraat/Schiermonnikoogstraat (n)

  8   Texelweg (n)/Waddendijk (w)

  9   Waddendijk (midden)

 10   Leeuwarderweg

Subwijk C
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Tuindorp Buiksloot
augustus 2019 - december 2020 
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Omgevingsmanager Björn Duineveld (32) van Aanne-
mingsmaatschappij Van Gelder verwacht dat de renovatie 
van Tuindorp Buiksloot de nodige impact zal hebben 
op de nu nog rustige wijk: “Wij gaan straks met een 
hoop machines en kranen in Tuindorp Buiksloot aan de 
slag. Het is dus onvermijdelijk dat dat soms overlast zal 
veroorzaken. Ook zullen er regelmatig straten afgesloten 
zijn, waardoor er anders gefietst moet worden. Voet-
gangers kunnen wel altijd langs ons werk lopen, mits de 
veiligheid het toelaat.”

Als omgevingsmanager is Björn het gezicht van Van 
Gelder in Tuindorp Buiksloot en het vaste aanspreek-
punt voor bewoners en ondernemers in de wijk. Hij is 
24/7 bereikbaar voor vragen, opmerkingen of klachten 
van ‘de omgeving’. Daarbij wordt hij ondersteund door 
Carola van Bennekom, die omgevingsmanager is bij de 
gemeente Amsterdam. 

Wat doet zo’n omgevingsmanager eigenlijk? 
“Ik verzorg de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de 
communicatie in de wijk tijdens de werkzaamheden”, zegt 
Björn. “Vooral met communicatie zal ik behoorlijk druk 
zijn. Dat zullen de mensen bijvoorbeeld gaan merken aan 
de brieven die ze van mij krijgen over de werkzaamhe-
den in hun straat. Maar ik houd ook inloopspreekuren in 
buurtcentrum De Driehoek, waar mensen met vragen of 
klachten terecht kunnen. Ik zorg ervoor dat de wensen 
van de buurtbewoners bij de uitvoerders terechtkomen 
en samen kijken we dan wat de beste oplossing is. Het 
belangrijkste is dat wij met elkaar de woningen en winkels 
altijd gemakkelijk bereikbaar houden. Dat telt extra zwaar 
in deze wijk, omdat hier relatief veel ouderen wonen, die 
niet altijd meer even mobiel zijn.”

Björn werkt nu tien jaar bij Van Gelder, waarvan de laat-
ste jaren als omgevingsmanager. Hij vindt het leuk om 
veel met mensen te werken en zaken goed te regelen 
om het werk heen. Zijn laatste klus in Amsterdam was 
de renovatie van Betondorp. “Dat is hier ‘om de hoek’ 
en lijkt een beetje op Tuindorp Buiksloot qua mensen 
en gebouwen. Dat merk ik nu, omdat ik momenteel 
bezig ben om contact te maken met bewoners en on-
dernemers in de wijk, om ieders belangen goed in kaart 
te brengen. Dat is nodig om straks het werk zonder 
haperingen te kunnen maken.”

De mannen van Van Gelder zijn vroege vogels. 
Hun werkdagen beginnen altijd om 7:00 uur en lopen 
door tot 16:00 uur. “Met soms een uitloop tot 19:00 
uur, als het nodig is om de planning te halen”, vertelt 
Vincent Gijsberts. Deze Almeerder werkt nu zo’n drie 
jaar als uitvoerder bij Van Gelder en kent Amsterdam 
inmiddels als zijn broekzak: “Mijn laatste project hier 
was het Amstelstation en nu staat Tuindorp Buiksloot 
op ons programma. Een heel andere omgeving, maar 
qua werkruimte ben je in een drukke stad als Amster-
dam eigenlijk overal beperkt. Je hebt hier ook te maken 
met veel mondige mensen, met allemaal hun eigen 
belangen. Hoewel ik zelf niet uit de stad kom, kan ik er 
prima mee omgaan. En ik hou ervan als mensen duidelijk 
en direct zijn. Dat is alleen maar goed.”

Vincent verwacht dat de uitstraling van de wijk na de re-
novatie behoorlijk zal zijn opgefrist. “En praktisch gezien 
zal natuurlijk ook de afwatering zijn verbeterd. Door 
alle verzakkingen wil het water nu vaak niet meer goed 
afstromen als het heeft geregend, omdat het riool het 
niet aankan. Dat zal je straks allemaal niet meer hebben. 
De wijk komt er weer keurig bij te liggen.”

 

 Hoe gaan wij te werk?H
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Werken in een woonwijk als Tuindorp 
Buiksloot vereist van een aannemer niet alleen 
vakmanschap, maar ook respect voor de om-
geving en de mensen die er wonen en werken. 
Van Gelder is te gast in de wijk en wil zo min 
mogelijk hinder veroorzaken. Daarom werken 
wij altijd omgevingssensitief. 
Onze beloften aan u:

Werken in een woonwijk als Tuindorp 
Buiksloot vereist van een aannemer niet alleen 
vakmanschap, maar ook respect voor de om-
geving en de mensen die er wonen en werken. 
Van Gelder is te gast in de wijk en wil zo min 
mogelijk hinder veroorzaken. Daarom werken 
wij altijd omgevingssensitief. 
Onze beloften aan u:

Wij dempen het geluid van onze bema-
lingspompen door ze op rubber matten 
te zetten en in te pakken in ‘noise control 
barrier’-doek.

Wij gebruiken zoveel mogelijk elektrisch 
materieel: dat veroorzaakt minder lawaai 
en minder stank.

Wij zagen onze passtenen elders op maat, 
zodat dit geen lawaai veroorzaakt in de wijk.

Wij voorkomen onnodige transporten met 
zware vrachtwagens door slim hergebruik 
van zand in de wijk.

Wij voorkomen onnodige stank door het 
oude riool eerst te reinigen voordat het 
wordt afgevoerd en altijd een stankslot te 
gebruiken tijdens rioleringswerkzaamheden.

Wij zorgen ervoor dat er altijd voldoende 
parkeerplaatsen beschikbaar blijven.

Wij houden alle winkels en woningen steeds 
veilig bereikbaar met kunststof loopschotten.

Wij maken maatwerkafspraken met min-
dervalide wijkbewoners om hun woning en 
ook hun auto bereikbaar te houden.

Wij maken maatwerkafspraken met winke-
liers om te zorgen dat ze bereikbaar blijven 
voor klanten én leveranciers.
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Vincent Gijsberts en zijn collega-uitvoerder Maikel Vlietman 
gaan met hun mensen als eerste aan de slag in subwijk A, in 
de straten ten oosten van de Waddenweg, met de namen 
van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Subwijk B (de 
parallelwegen langs de Waddenweg) en subwijk C (de Wad-
deneilanden) zullen daarna worden aangepakt.

Er ligt veel ‘techniek’ onder de stoep waar je 
dagelijks overheen loopt. “Als hier iets moet worden ver-
vangen, dan kijken we altijd of we werkzaamheden met 
elkaar kunnen combineren”, vertelt Maikel Vlietman. “Dat 
doen we om overlast voor de omgeving zo veel mogelijk 
te beperken.” Als uitvoerder heeft Maikel op deze wijze 
al verschillende projecten in Amsterdam gemaakt. “Op 
de Zuidas, bijvoorbeeld. Daar trekken we veel samen op 
met Van Gelder Kabels & Leidingen als er meer dan één 
discipline moet worden aangelegd. Denk bijvoorbeeld aan 
riolering, elektrakabels of waterleidingen.”

Na de bouwvakantie start het werk in Tuin-
dorp Buiksloot. Ook hier zit voor Maikel de uitdaging in 
het gaandeweg bedenken van goede oplossingen. “Of het 
nu gaat om bereikbaarheid of techniek, ik hou van het 

vooraf bedenken en afstemmen van het werk. Zowel met 
de opdrachtgever als met de omgeving en de collega’s. 
Dat maakt mijn werk leuk en interessant.”
Als Zaandammer verheugt Maikel zich erop om de 
komende maanden lekker snel en filevrij naar zijn werk 
te kunnen rijden: “Daar heb ik straks helemaal geen 
last van! Maar het is net iets te ver om op de fiets te 
komen.” 
“Niet zo aanstellen, Maikel!”, reageert Vincent ad rem: 
“Op de fiets kan je wel mooi wat CO2 compenseren!”



 
 

 

 Veelgestelde vragenV
Hoe zorgt Van Gelder voor voldoende veilig-

heid als mijn straat wordt afgesloten?

Wij houden de nood- en hulpdiensten op de hoogte 
van alle nieuwe fasen van ons werk, zodat ze altijd de 
snelste route door de wijk kunnen vinden. Afgesloten 

straten houden wij met speciale voorzieningen altijd 
toegankelijk voor nood- en hulpdiensten, dus ook als ze 

voor het overige verkeer zijn afgesloten.
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Ik ben invalide en heb mijn eigen parkeer-
plaats dicht bij mijn huis. Hoe gaat dat als 
er straks in mijn straat wordt gewerkt?

Twee weken voordat wij starten met onze werk-
zaamheden in uw straat, neemt de omgevingsma-
nager contact met u op. Hij zal met u bespreken 
wat voor u het beste alternatief is in de periode dat 
u geen gebruik kunt maken van uw eigen parkeer-
plaats.

Dat kan helaas niet. U moet uw 
eigendommen uiterlijk een dag 
voor de start van ons werk in 
uw straat zelf weghalen, zodat 

onze medewerkers er geen 
hinder van ondervinden. Het 
staat u uiteraard vrij om alles 

weer terug te zetten zodra de 
werkzaamheden zijn afgerond 

en uw straat is opgeleverd.

Wij hebben 
onze stoep 

gezellig 
gemaakt met 

een bankje en 
bloembakken. 

Kunnen deze 
blijven staan?

Binnenkort wordt in mijn straat de waterleiding 
vervangen. Hoe lang zitten we dan zonder water?

 
Alleen op het moment dat uw straat wordt omgezet van 
het oude naar het nieuw aangelegde systeem zal de wa-

terleiding kortstondig (maximaal 1 uur) drukloos zijn. Het 
exacte tijdstip van deze onderbreking kondigen wij steeds 

een dag van te voren bij u aan. Wij adviseren u om dan 
geen wasmachine of warmwatertoestel te gebruiken en 
voldoende water in voorraad te hebben. Als extra ser-
vice krijgt u van ons per adres twee flesjes drinkwater.

Ik ga verhuizen op het moment dat mijn straat 
is opengebroken. Hoe regel ik dat?

 
Neem contact op met de omgevingsmanager zodra u 

de exacte verhuisdatum weet. Als u hem minimaal een 
week van te voren op de hoogte brengt, zorgt hij ervoor 

dat de verhuizers met hun auto zo dicht mogelijk bij de 
woning kunnen komen.

Heeft u zelf nog vragen, 
klachten of opmerkingen over 
het werk? Neem dan contact 
op met de omgevingsmanager 
van Van Gelder. 
Hij is telefonisch bereikbaar op
06- 212 760 07 
of per e-mail via  
tuindorp@vangelder.com.

U kunt ook binnenlopen 
tijdens het wekelijkse inloop-
spreekuur in Buurtcentrum 
De Driehoek (Waddenweg 
116). De omgevingsmanager is 
hier aanwezig op dinsdagmid-
dag van 14:00 uur tot 15:00 
uur.


