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Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres 
        
     
Datum  : 19-10-2021 
Betreft : Wij gaan beginnen aan de Rijksstraatweg! 
Onze referentie : 221205 
Behandeld door : Monique Idema 
 
 

Geachte bewoner(s) / gebruiker(s) van dit woonadres, 
 
In opdracht van de gemeente Ouder-Amstel starten wij met de reconstructie van de 
Rijksstraatweg te Duivendrecht. In deze brief stellen wij ons voor, vertellen wij over de start van 
de uitvoering en de voorlopige planning van dit project.  
 
Even voorstellen: De Bie Infra bv  
De Bie Infra, onderdeel van het concern De Bie Buitenwerk, een sterke partner in infrastructurele 
projecten. Wij zijn zeer ervaren in het type werk wat het project ‘Reconstructie Rijksstraatweg’ 
met zich meebrengt. Onze organisatie kent korte lijnen en wordt gekenmerkt door proactief 
handelen, snel schakelen en een open vizier met oog voor het belang van anderen.  
Het beoogde resultaat waaraan wij naar toewerken is een toekomstbestendige Rijksstraatweg die 
voldoet aan de verwachtingen van zowel de gemeente Ouder-Amstel als van de gebruikers. 
Zowel op verkeerskundig aspect als op woongenot ten aanzien van de gehele inrichting.  
 
De route richting het resultaat, de bouwfase.   
Om het resultaat te kunnen behalen moet er tijdens de bouwfase veel werk worden verzet. Dat is 
gezien de bebouwde omgeving en de doorgaande verkeersroute niet eenvoudig.  
Om de hinder voor de omgeving te beperken hebben we het werk opgedeeld in 2 fases (zie 
afbeelding, z.o.z.) waarbij we binnen een fase werken in werkvakken van maximaal 120m lengte. 
Wij werken in één werkvak tegelijk.  

Fase 1:  

• Vanaf het viaduct aan de Van der Madeweg tot het NS station 

• Van november 2021 t/m maart 2022 
Fase 2: 

• Vanaf het viaduct aan de Van der Madeweg tot de Randweg  

• Van maart 2022 t/m oktober 2022 
 
Locatie specifieke informatie 
Zodra we zekerheid hebben wanneer we in een desbetreffende werkvak van start gaan dan 
ontvangt u van ons een brief. In deze brief wordt de specifieke informatie met betrekking op de 
werkzaamheden die in dat werkvak plaatsvinden met daarbij horende maatregelen, zoals tijdelijke 
parkeerplaatsen, de verkeersafwikkeling en de inzameling van afval.  



 

Hoe kunt u ons bereiken en hoe gaan we communiceren 
De Bie Infra werkt met de Bouwapp. Via deze app houden we alle bewoners en 
belanghebbenden binnen dit project op de hoogte van de werkzaamheden, actuele planning, 
contactgegevens en nog veel meer!  
Wilt u op de hoogte worden gehouden van dit project? Installeer dan door middel van 
onderstaande beschrijving de Bouwapp!  

 
Inloopspreekuur  
U bent welkom tijdens het wekelijkse inloopspreekuur in onze keet. Vanaf de start van de 

werkzaamheden staat de bouwkeet in de grasstrook van de Hazelaarstraat en zal het 

inloopspreekuur iedere donderdag van 14.30 uur tot 15.30 uur plaatsvinden.  

Vragen? 
Wanneer u vragen heeft, kunt u het beste op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur bellen met  
023 – 538 80 88. U kunt uw melding ook doen op onze website www.debiebuitenwerk.nl of 
mailen met info@debieinfra.nl. In noodgevallen kunt u onze piketlijn 06-20552658 bellen. 
 
Tot slot 
Hoewel wij de werkzaamheden met zorg uitvoeren, kunt u enige overlast ervaren tijdens de 
werkzaamheden in de aangegeven periode. Dit laatste is niet te voorkomen. Wij gaan ervan uit u 
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op uw begrip en medewerking.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Monique Idema 
Omgevingsmanager De Bie Infra B.V.  
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