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Aan de bewoners van dit pand
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10 januari 2017
Baggerwerkzaamheden Vondelpark te Amsterdam

Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief wil ik u informeren over de baggerwerkzaamheden die naar verwachting vanaf
11 januari 2017 gaan plaatsvinden in het Vondelpark te Amsterdam, ten behoeve van periodiek
onderhoud aan de waterpartijen. Het onderhoud is noodzakelijk om de waterkwaliteit en waterkwantiteit te waarborgen.
Wat gaat er gebeuren?
Voor de baggerwerkzaamheden gebruiken we een klein baggervaartuig die middels leidingen
de baggerspecie naar een tussenopslaglocatie binnen het Vondelpark vervoert. Vanaf de tussenopslaglocatie wordt de baggerspecie met een pomp in vrachtauto’s gepompt welke buiten
het Vondelpark worden opgesteld. De baggerspecie wordt vervoerd naar een erkend verwerker.
Onderstaand is een overzichtskaartje en foto toegevoegd zodat u zich een beeld kunt vormen
van de locatie van de werkzaamheden.

Afbeelding: overzicht werkgebieden baggerwerkzaamheden Vondelpark (blauw) en laadlocatie vrachtauto’s (rood)
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Voorbeeld baggervaartuig

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
We starten met de voorbereidende werkzaamheden op woensdag 11 januari 2017 aanstaande. Het daadwerkelijk baggeren start 16 januari 2017 en zal naar verwachting medio maart
2017 afgerond zijn. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden tussen 7.00 uur ’s ochtends en
19.00 uur ‘s avonds.
Is er overlast te verwachten?
We hebben met de planning en uitvoeringstechniek van de werkzaamheden zoveel mogelijk
rekening gehouden met de omgeving zodat overlast tot een minimum wordt beperkt. De keuze
van een kleinschalig baggervaartuig en een laadlocatie buiten het Vondelpark minimaliseert de
verkeersbewegingen en beperkt daarmee geluidsoverlast en beperkingen in bereikbaarheid.
Helaas kunnen we niet alle overlast voorkomen en zou u wat geluidshinder kunnen ervaren tijdens de werkzaamheden.
Contact bij vragen of onraad?
Mocht u na het lezen van deze brief vragen hebben over de baggerwerkzaamheden dan kunt u
contact opnemen met de projectleider de heer Maarten Jan van der Meulen van de Bunnik
Groep (tel: 0348-688447).
Met vriendelijke groet,
Bunnik Groep

Richard Velis

