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 Datum 18 juni 2015 

 Ons kenmerk V&OR/UIT/2015001026  
 Onderwerp Zomerwerkzaamheden Ceintuurbrug en Ceintuurbaan  

   

 Geachte mevrouw, meneer, 

*Z0041AB24D0* 

 

In deze brief informeren wij u over werkzaamheden aan de Ceintuurbrug en in de directe 

omgeving tussen 13 juli en 10 augustus. Er zijn juist in deze zomerperiode extra veel 

werkzaamheden gepland omdat er dan naar verwachting meer mensen op vakantie zijn. Vooral de 

bewoners en ondernemers van de Ceintuurbaan, Ruysdaelkade, Hobbemakade en de Roelof 

Hartstraat kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden.  

 

Vanaf 25 juli wordt de brug 16 dagen in z’n geheel afgesloten om het tramdek te vervangen. 

Omdat de Ceintuurbrug een belangrijke ader is voor trams en nood- en hulpdiensten, wordt er dag 

en nacht door gewerkt om de afsluiting zo kort mogelijk te houden. Dit heeft gevolgen voor 

geluidsoverlast en bereikbaarheid van de buurt. Onderstaand lichten wij toe wanneer er waar 

wordt gewerkt en wat de gevolgen zijn.    

                  

Maandag 13 t/m vrijdag 17 juli, Ceintuurbaan 

Het GVB gaat de verharding van de trambaan slopen op de Ceintuurbaan tussen de Ferdinand 

Bolstraat en de Ruysdaelkade. Deze werkzaamheden duren van 07:00 uur tot 19:00 uur en zorgen 

voor geluidshinder. Het aantal plaatsen voor het aanbieden van huisvuil is beperkt. De gevolgen 

voor het verkeer zijn:  

 

Trams: 

- Trams 3 en 12 blijven tijdens de werkzaamheden rijden met aangepaste snelheid.  

 

Auto’s:  

- De trambaan kan niet worden overgestoken; 

- Omdat aan de zuidzijde van de Ceintuurbaan gewerkt wordt en het GVB daar zijn werkterrein 

inricht, kan het verkeer alleen vanaf de Ferdinand Bolstraat de Ceintuurbaan inrijden en via de 

Ruysdaelkade weer weg rijden;  

- De rijrichting van de Ruysdaelkade wordt tussen de Ceintuurbaan en de Eerste Jan Steenstraat 

omgedraaid om het verkeer van de Ceintuurbaan te ontsluiten. 
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Fietsers/voetgangers: 

- Langzaam verkeer kan alleen bij de Dusartstraat de trambaan oversteken. 

 

Maandag 20 t/m vrijdag 24 juli, Ruysdaelkade 

Waternet, Liandon en Liander sluiten kabels en leidingen in de Ruysdaelkade aan op de brug. Deze 

werkzaamheden duren van 7.00 tot 19.00 uur. Het kruispunt Ceintuurbaan-Ruysdaelkade wordt 

deze week geheel afgesloten. De gevolgen voor het verkeer zijn:  

 

Auto’s: 

- Op de Ruysdaelkade is geen verkeer mogelijk tussen de Eerste Jan van der Heijdenstraat en de 

Van Ostadestraat; 

- Wijkverkeer op de Ceintuurbaan moet afslaan bij de Dusartstraat; 

- Laden en lossen is alleen mogelijk op aangepaste tijden; 

- Er zijn minder parkeerplekken beschikbaar op de Ruysdaelkade.  

 

Fietsers/voetgangers: 

- Voetgangers kunnen vanaf de Ceintuurbaan bij de hulpbrug komen en omgekeerd; 

- De huidige omleidingsroutes voor fietsers blijven gelden. 

 

Zaterdag 25 juli t/m maandag 10 augustus, Brug / Ceintuurbaan  / Hobbemakade / Roelof 

Hartstraat 

Tijdens deze 16-daagse zomerstremming wordt dag en nacht gewerkt om het tramdek van de 

brug te slopen en te vervangen. Liander en Waternet vervangen de kabels en leidingen onder de 

brug en sluiten deze aan op omliggende straten. Tegelijkertijd werkt het GVB aan de verhoging 

van het spoor vanaf de brug tot aan de Ferdinand Bolstraat. Vooral in de eerste week is er veel 

geluidsoverlast rondom de brug vanwege sloopwerkzaamheden. De kruispunten Hobbemakade – 

Roelof Hartstraat en Ceintuurbaan - Ruysdaelkade zijn tijdens deze 16-daagse periode afgesloten 

voor al het verkeer. De gevolgen voor het verkeer zijn: 

 

Trams: 

- Lijnen 3 en 12 worden omgeleid via de Eerste Constantijn Huygensstraat, Overtoom, 

Leidseplein, Weteringschans, Van Woustraat en vice versa.  

 

Auto’s: 

- Het kruispunt Hobbemakade - Roelof Hartstraat is afgesloten voor verkeer. De Roelof 

Hartstraat en de Hobbemakade zijn daardoor tijdelijk doodlopend. Auto’s worden met behulp 

van gele borden omgeleid; 

- Op de Ruysdaelkade is geen verkeer mogelijk tussen de Eerste Jan van der Heijdenstraat en de 

Van Ostadestraat; 

- De Ceintuurbaan is tussen de Dusartstraat en Ruysdaelkade beperkt bereikbaar. Laden en 

lossen is alleen mogelijk op aangepaste tijden; 

- Het is niet mogelijk de Ceintuurbaan over te steken ter hoogte van de Dusartstraat en de 

Ruysdaelkade; 

- Er zijn op de Ceintuurbaan minder parkeerplekken beschikbaar.  
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Fietsers/voetgangers: 

- Voetgangers kunnen gebruik maken van de doorsteek op de Ceintuurbaan bij de Dusartstraat; 

- Voetgangers kunnen vanaf de Ceintuurbaan bij de hulpbrug komen en omgekeerd; 

- Fietsers worden met behulp van gele borden omgeleid. 

  

Ceintuurbrug eind 2015 gereed 

Als alles naar wens verloopt verwachten wij eind december de Ceintuurbrug weer open te stellen 

voor verkeer. Na de zomerstremming, een spannende periode in de renovatie van de brug, kunnen 

wij dat nog beter inschatten. Actuele informatie hierover vindt u op de website 

www.amsterdam.nl/ceintuurbaan. De Ceintuurbaan en het tramspoor zijn naar verwachting eind 

september gereed. 

 

Meer informatie en verlengd spreekuur 16 juli 

In juli wordt een extra nieuwsbrief verspreid over de zomerstremming. Als u eerder vragen heeft, 

kunt u bellen op telefoonnummer 06 10 63 93 82 of mailen naar ceintuurbaan@ivv.amsterdam.nl. 

U kunt ook langskomen tijdens ons spreekuur, iedere donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur in het 

projectbureau aan de Ceintuurbaan 232. Op donderdag 16 juli houden wij een verlengd spreekuur 

tot 19:30 uur. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/ceintuurbaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hans Groot 

Omgevingsmanager Ceintuurbrug/Ceintuurbaan 


