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Aan de bewoners en ondernemers in de omgeving van de Joris van den Berghweg 
 

Datum  oktober 2022 
Ons kenmerk BB082 
Onderwerp Wijziging planning groot onderhoud Joris van den Berghweg 

 tussen de Tom Schreursweg en broedplaats 1800 Roeden 
 
Beste lezer, 
 
In juni van dit jaar informeerde ik u over de voorgenomen werkzaamheden aan de Joris van den 
Berghweg tussen de Tom Schreursweg en broedplaats 1800 Roeden 
 
Nog even ter herinnering in grote lijnen; 
• De weg wordt opnieuw bestraat met nieuwe klinkers (rood) conform Puccini (standaard voor het 
Amsterdamse straatbeeld). 
• In de berm aan de kant van het sportpark wordt een voetpad aangelegd van half-verharding 
(geel) zoals langs de Tom Schreursweg. 
• Het fietspad (de Binnenpolderringdijk Noord) wordt in rood asfalt doorgetrokken.  
• De fietsers krijgen voorrang op de kruising met de Joris van den Berghweg. Hier wordt een 
drempel aangelegd om de snelheid van auto’s te remmen.  
• Er komt een struinbruggetje vanaf de hoek Joris van den Berghweg / Tom Schreursweg naar het 
grasveld dat grenst aan de parkeerplaats. Hiermee kunnen wandelaars vanaf The Unbound of het 
parkeerterrein naar de Tom Schreursweg en sportpark de Eendracht wandelen. Het struinpad 
wordt een graspad. 
• Na het groot onderhoud geldt hier een maximumsnelheid van 30 km per uur. 
 
Planning 
Het was de bedoeling om in oktober de werkzaamheden te starten, maar dit wordt april 2023. De 
reden is dat ook Waternet werkzaamheden heeft aan het regenwaterriool, waardoor de eerdere 
planning niet haalbaar is. Uiteraard krijgt u vóór de start van de uitvoering  nog een brief met meer 
informatie over de werkzaamheden, de bereikbaarheid en wat het voor u betekent. 
 
30km/u in de stad als norm 
We passen eind 2023 de maximumsnelheid in de stad aan naar 30 kilometer per uur. Dat doen we niet 
overal, maar wel op de meeste plekken. We houden hierbij rekening met doorstroming, openbaar 
vervoer en nood-en hulpdiensten. We verwachten hiermee 20-30% minder verkeersslachtoffers en 
zwaargewonden. Ook de geluidsoverlast neemt af. Kijk voor meer informatie en de kaart op 
Amsterdam.nl/30km. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het projectteam,  
 
Koos Zwiers, Projectleider 
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