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Geachte heer/ mevrouw,
Binnenkort starten er werkzaamheden in uw buurt, in opdracht van de gemeente Edam-Volendam.
In deze brief leest u meer over de werkzaamheden en uitvoering daarvan.
Projectinformatie
De Julianaweg is steeds drukker geworden én heeft onderhoud nodig. Dit vraagt om een herinrichting
van de weg. Gemeente Edam-Volendam heeft voor de herinrichting van de Julianaweg de krachten
gebundeld met aannemer Dura Vermeer en advies- en ingenieursbureau Sweco. Samen vormen we
Bouwteam DeDam. We zorgen ervoor dat de nieuwe Julianaweg een veilige weg wordt, die de
komende 30 jaar voor iedereen prettig is om te gebruiken.
Deelgebied de Corridor
De gemeenteraad heeft in november 2021 akkoord gegeven om het Schetsontwerp voor de gehele
Julianaweg verder uit te werken per deelgebied. Bij het doorontwerpen van het Schetsontwerp naar
een Definitief Ontwerp zijn wij gestart met deelgebied de Corridor. Dit deel loopt van de Zeedijk tot aan
de Zusterschoolstraat en is het eerste deelgebied dat wij gaan herinrichten. De realisatie van
deelgebied de Corridor start naar verwachting begin 2023.
Voorbereidende werkzaamheden
Om in het nieuwe jaar aan de slag te kunnen gaan, starten binnenkort de voorbereidende
werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan het kappen van bomen, een grondonderzoek en kabelsen leidingenwerkzaamheden.
Bomen kappen
Om de nieuwe Julianaweg te kunnen realiseren dienen we een aantal bomen te verwijderen om zo
ruimte te maken voor de nieuwe inrichting. Hierbij hebben we gekeken naar de verwachte levensduur
van de bomen door middel van een Bomen Effect Analyse. Meer informatie vindt u op onze website
www.julianaweg-volendam.nl.
De bomenkap vindt plaats op donderdag 15 en vrijdag 16 september a.s. Na het kappen van de
bomen blijft er vaak een stuk van de stronk (een stobbe) staan. Op 19 september gaan we aan de
slag met het frezen van deze stobben. De stronk wordt dan versplinterd en tot snippers vermalen. De
weg zal tijdens deze werkzaamheden deels afgezet zijn met een rijdende afzetting. Er zijn
verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.
In het ontwerp van de nieuwe Julianaweg is groen belangrijk. Hiervoor is een groenplan gemaakt. Dit
betekent dat we een aantal nieuwe bomen terugplaatsen in de Corridor als onderdeel van de nieuwe
groenstructuur.
Grondonderzoek
Om de grondopbouw onder de Julianaweg in kaart te brengen, voeren Wiertsema & Partners in de
week van 3 tot 8 oktober a.s. een grondonderzoek uit. Op basis van de resultaten van dit onderzoek
maken we een ontwerp voor de nieuwe opbouw van de weg. Het grondonderzoek vindt plaats door
middel van zogenoemde sonderingen en handboringen. De sonderingen gaan ongeveer 25 meter
diep de grond in en de handboringen 3 meter. Deze werkzaamheden kunnen enige hinder
veroorzaken. Wij stellen tijdelijke verkeersmaatregelen in en zorgen zo voor een veilige
verkeersituatie.

Kabels en leidingen
Binnenkort starten ook de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen en/of verleggen
van kabels en leidingen in deelgebied de Corridor. KPN en netbeheerder Liander beginnen met het
graven van sleuven. Aannemer Stam&CO voert de werkzaamheden van Liander uit en aannemer VW
Telecom voert de werkzaamheden uit van KPN.
Aanpassingen aan het waterleidingnet
Drinkwaterbedrijf PWN doet de aanpassingen aan het waterleidingnet onder de Julianaweg.
Aannemer van Baarsen voert deze werkzaamheden uit. Hierbij kan het zijn dat van Baarsen tijdelijk
een deel van de Julianaweg openbreekt. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, herstellen we de
bestrating definitief. Gedurende de werkzaamheden stellen wij tijdelijke verkeersmaatregelen in. Deze
maatregelen vindt u op borden in de buurt. Actuele informatie over de werkzaamheden vindt u
op www.pwn.nl/geplandwerk.
Planning
De kabels- en leidingenwerkzaamheden en aanpassingen aan het waterleidingnet starten half
september en zijn naar verwachting voor de kerst van 2022 afgerond. Deze planning is afhankelijk van
het weer. Als het anders loopt dan verwacht, brengen wij u op de hoogte middels een update op de
BouwApp.
Veiligheid
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, rijden wij met verschillende machines in uw wijk. Onze
collega’s werken zorgvuldig en hebben hierbij oog voor de omgeving. Toch is het verstandig om
rekening te houden met het werkverkeer. Een tip hierbij is bijvoorbeeld om pas te passeren wanneer u
oogcontact heeft gemaakt met de bestuurder.
Communicatie
In deze bewonersbrief vindt u belangrijke informatie, daarom plaatsen wij deze bewonersbrief op onze
website. Wanneer de kabels- en leidingenwerkzaamheden voor uw deur plaatsvinden, ontvangt u van
het desbetreffende nutsbedrijf een brief met alle benodigde informatie. Deze brieven plaatsen wij ook
op onze website.
Wij informeren de omgeving over de actuele ontwikkelingen rondom de herinrichting via de BouwApp.
Wij nodigen u daarom uit om de BouwApp te downloaden en ons project te volgen.
Hoe volgt u de herinrichting van de Julianaweg op de BouwApp?
1. Scan de oranje QR-code in deze brief of ga naar de App- of Playstore en download gratis de
BouwApp.
2. Klik op ‘Ontdek’ en typ hier ‘Herinrichting Julianaweg’.
3. Er verschijnen nu 4 opties in beeld: ‘Herinrichting Julianaweg’, ‘Deelgebied de Corridor’,
‘Deelgebied het Dorp’ en ‘Deelgebied de Entree’.
4. Klik op het deelgebied waar u woont, werkt of geïnteresseerd in bent. Wanneer u één van de
deelgebieden volgt, dan volgt u ook automatisch het overkoepelende programma ‘Herinrichting
Julianaweg’.
5. Selecteer het gewenste project en klik op ‘Volgen’.

Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met
Bouwteam DeDam. Neem telefonisch contact op via 06 534 306 01 of stuur een mail naar
info@julianaweg-volendam.nl. Via de BouwApp kunt u ook een melding maken of een gesprek
starten. Meer informatie over het project vindt u op www.julianaweg-volendam.nl

Met vriendelijke groet,
Bouwteam DeDam

