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De verbouwing aan brug 116© Joris van Gennip
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Waarom heeft brug 116 een dak 

gekregen? Is het om 

bouwvakkers te beschermen 

tegen slecht weer? Vast niet. 

Bouwvakkers zijn niet van suiker. 

Inderdaad, het dak dient wel als 

bescherming, maar dan tegen 

rondvliegende tramleidingen. Het 

is niet prettig om die op je hoofd 

te krijgen.

Brug 116 en de Ceintuurbaan worden grondig onderhanden genomen. 

Het is een drukke plek in de stad, waar wandelaars, fietsers en auto's 

elkaar in de weg zitten. Er gebeuren relatief veel ongelukken. Veiligheid is 

de grote drijfveer achter deze opknapbeurt. De brug wordt drieënhalve 

meter breder, zodat er aparte fietspaden op passen. Die worden 

doorgezet op de Ceintuurbaan.

SluipwegSluipwegSluipwegSluipweg

Behalve een dak heeft de brug ook bewakers. Van zes uur 's morgens tot 

negen uur 's avonds staan er twee mensen in felgele overalls. Hun 

aanwezigheid moet ervoor zorgen dat fietsers en automobilisten 

omrijden. Meestal gebeurt dit ook, maar er zijn nog altijd automobilisten 

die dreigend de tramrails oprijden en schreeuwen: 'Donder op, ik heb 

haast!'

's Avonds, als de mannen weg zijn, neemt het verkeer de sluipweg weer 

in bezit. Het zielige rode paaltje dat auto's moet tegenhouden, kan 

hiervan getuigen. Het is helemaal plat en gedeukt.

De omgeving van de brug is een zootje. Hekken en betonnen richels om 

ongewenste personen tegen te houden staan schots en scheef. Er zijn 

slordige rode stroken op het asfalt geschilderd om aan te geven waar 

plek is voor fietsers. De tijdelijke borden die de doorgang voor 

voetgangers regelen, zijn bedekt met reclamestickers en graffiti. Te 

midden van die troep hebben de werklui aan de hekken plastic 

vuilniszakken opgehangen om hun lege melkpakken en boterhamzakjes 

weg te gooien.

Razendsnel scheurenRazendsnel scheurenRazendsnel scheurenRazendsnel scheuren

Naast brug 116 is een smalle houten brug aangelegd voor voetgangers. 

Fietsers moeten ietsje verder trappen naar de eerstvolgende reguliere 

brug. Daar hebben ze geen zin in. Ondanks een strategisch geplaatst 

hek, waardoor je nogal moet manoeuvreren om met de fiets op de brug 

kunnen komen, kiezen fietsers en zelfs scooters massaal voor deze brug. 

Soms lopen ze met hun voertuig aan de hand, maar meestal scheuren ze 

razendsnel over de smalle houten planken, waarmee ze voetgangers in 

gevaar brengen.

In deze rubriek wordt wel eens gemopperd op de communicatie van de 

gemeente, maar nu is er niets te klagen. Brug 116 heeft een eigen 

internetpagina boordevol actuele informatie. Zelfs het mobiele nummer 

van de omgevingsmanager is er te vinden. Op de site staan gelikte 

impressies van de nieuwe situatie. Om die extra aantrekkelijk te maken, 

zijn er nauwelijks gebruikers te zien. Maagdelijk asfalt, strakke witte 
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Doodgeschoten vrouw Amstelveen is 
vriendin crimineel

Geliquideerde Luana Luz Xavier (34) had 
haar eigen rol in het milieu

Volg de bus, tram of metro live op weg 
naar jouw halte

Tijdlijn: de oorlog in de Amsterdamse 
onderwereld

Amsterdamse ondernemer gaat al 18 jaar 
gebukt onder blunder Fred Teeven
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strepen en slechts twee auto's. Helaas, zo zal de werkelijkheid nooit zijn.

Omfietsen via de andere brug, dat gaat te ver.

(Door: Xandra van Gelder)

Lees ook:Vuilnisbakken moeten niet als storende puisten het straatbeeld 

vergallen (***)(30-10-14)
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Brug 116 tussen de Roelof Hartstraat en de Ceintuurbaan wordt aangepakt. 

Veiligheid is de grote drijfveer achter deze opknapbeurt. Waarom heeft brug 

116 een dak gekregen? Is het om bouwvakkers te beschermen tegen slecht 

weer? Vast niet. ...

Lees ook: Vuilnisbakken moeten niet als storende puisten het straatbeeld 

vergallen (***)(30-10-14)

Meer dan honderd extra taxistandplaatsen in de stad

106 laad- en losplaatsen zullen in 

de avond en nacht worden gebruikt 

als taxistandplaats. Deze plaatsen 

zijn met een bord gemarkeerd als 

deeltijdtaxistandplaats. Zo krijgen 

taxi's extra standplaatsen in de 

buurt van horeca en ...

Lees ook: Uber wil duidelijkheid van de rechter over 'verouderde taxiwet'(19-11-

14)

Lees ook: Rechter verbiedt goedkope taxidienst UberPOP, Uber in beroep(08-12

-14)

Uur U nadert voor de Tabakspanden in de Spuistraat

De komende weken is het erop of 

eronder voor de bewoners en 

ondernemers in de Tabakspanden 

in de Spuistraat. Dan dienen 

beroepszaken die bepalen of ze 

eruit moeten. De eigenaar, 

corporatie De Key, zegt binnenkort 

met de verbouwing van de zeven ...

Lees ook: OLVG blijft in Centrum met nieuwe locatie in Spuistraat(25-08-14)

Lees ook: Slangenpand aan Spuistraat mag ontruimd worden(10-01-14)
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Eerste kledingbibliotheek van Amsterdam geopend

Een nieuw concept op de 

Westerstraat: kledingwinkel Lena 

verhuurt vanaf vandaag kleren. De 

vier intiatiefneemsters zien de 

toekomst van het leenconcept 

positiever in dan die van reguliere 

bibliotheken. 'De digitalisering van 

media veroorzaakt de ...

Lees ook: Tussen de pakken op de Zuidas verrijst een warenhuis(03-12-14)

Hond ontsnapt en rent door tunnel Noord/Zuidlijn

Primeur: de driejarige 'herdershondachtige' Davo 

ontsnapte gistermiddag in Noord aan de 

uitlaatservice en liep door de tunnel van de 

Noord/Zuidlijn onder het IJ naar station Rokin. En 

retour. Voorlichter Michiel Jonker van de 

Noord/Zuidlijn ...

Lees ook: 'Noord/Zuidlijn in problemen door enkelspoor'(27-11-14)

De 'desolate huiskamer van NRC' op Rokin is geen 
onderdeel van verkoop 

De verkoop van NRC Media mag sinds woensdag 

een stap dichterbij zijn, maar opvallend genoeg 

maakt het café/restaurant op het Rokin geen 

onderdeel uit van de verkoop van de uitgever van 

NRC Handelsblad, Nrc Next en NRC.nl. Het 

Vlaamse ...

Lees ook: Belgisch Mediahuis neemt NRC over(03-12-14)

Gratis fietslampje voor Amsterdammer die fiets goed 
parkeert

Als je je fiets vandaag of morgen goed parkeert in 

de binnenstad van Amsterdam, krijg je een gratis 

fietslampje. Dat laat de gemeente weten op de 

website. De fietslampjes worden op 4 en 5 

december op zes locaties uitgedeeld door 

fietscoaches. ...

Lees ook: Mokum in cijfers: recordaantal fietsen naar depot en mannenwalhalla 

Zuid(03-12-14)

Lees ook: Zeur niet dat wij te laks zijn om naar je fietsdepot in Oceanië te 

komen(20-11-14)

Horeca Horeca Horeca Horeca LeidseLeidseLeidseLeidse---- en Rembrandtplein vanaf en Rembrandtplein vanaf en Rembrandtplein vanaf en Rembrandtplein vanaf 
zomer open tot vroege ochtendzomer open tot vroege ochtendzomer open tot vroege ochtendzomer open tot vroege ochtend

De openingstijden van horeca op het Leidseplein en het Rembrandtplein worden 

vanaf juli 2015 verruimd. Dat heeft het stadsbestuur afgesproken met de politie 

en ondernemers. 'Het is mooi dat het na twee jaar gesprekken gelukt is om tot 

dit ...

Groep jongeren gezocht voor gewelddadige beroving 
straatartiest

De politie is op zoek naar 14 

jongeren die in de nacht van 20 op 

21 september een straatartiest 

hebben mishandeld en beroofd. De 

gewelddadige beroving vond plaats 

op de Raadhuisstraat in het 

centrum van Amsterdam. Samen 

met zijn hond loopt de ...

Comedy Theater in de Nes moet nu echt dicht

Het Comedy Theater in de Nes 

moet daadwerkelijk zijn deuren 

sluiten. Dat is de uitkomst van een 

kort geding dat de eigenaresse van 

het pand aanspande tegen de 

uitbaters van het theater, zo staat 

op de website van het theater te 

lezen. De inzet ...
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Lees ook: Máxima reikt cultuurprijs uit aan Johan Simons in Theater Amsterdam

(01-12-14)

Lees ook: Oldenosborn wint juryprijs Cameretten(30-11-14)

Ongeluk urilift mogelijk veroorzaakt door 
raadselachtige gasexplosie

Het ongeluk met een urilift bij 

Paradiso waarbij vrijdagavond een 

zwaargewonde viel, is vermoedelijk 

veroorzaakt door een 

raadselachtige gasexplosie. Dit 

zegt Wim Hermans van Urilift, de 

maker van het verzonken urinoir 

dat 's avonds uit de grond ...

Lees ook: Verzinkbare urinoirs blijven ondergronds na ongeluk Weteringschans

(29-11-14)

UPDATEUPDATEUPDATEUPDATE

Verzinkbare urinoirs blijven ondergronds na ongeluk 
Weteringschans

Verzinkbare urinoirs in het centrum van Amsterdam 

blijven dit weekend ondergronds. Dat heeft de 

gemeente besloten na een ongeluk met een urilift 

aan de Weteringschans naast Paradiso gisteravond, 

waarbij een man ernstig gewond geraakt. Het zou ...
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