
Wegwerkzaamheden in de zomer van 2009
Amsterdam vernieuwt, maar blijft bereikbaar.
Vrijdag 26 juni (21:00 uur) tot maandag 24 augustus (06:00 uur)
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De landelijke Tunnelwet stelt veiligheidseisen aan de Nederlandse tunnels. Ook de Amsterdamse 
tunnels moeten hieraan voldoen. Daarom heeft Amsterdam besloten de geplande renovatie van  
de IJtunnel uit te breiden met werkzaamheden om aan de Tunnelwet te voldoen. Het in één keer  
renoveren van de IJtunnel zou betekenen dat de tunnel minstens een half jaar afgesloten zou zijn. 
In een drukke stad als Amsterdam is dat geen optie. Daarom is besloten de IJtunnel te renoveren  
tijdens de zomervakanties van 2009, 2010 én 2011.

Werkzaamheden van 15 juni t/m 25 juniNet als vorig jaar worden de werkzaamheden in de IJtunnel 
ook dit jaar gecombineerd met een aantal andere, ingrijpende 
werkzaamheden in de stad:

Amsterdam Centrum

1. Mr. Visserplein
  De huidige rotonde verdwijnt. In plaats daarvan komt er 

vanaf eind augustus een rechtstreekse, doorgaande  
verbinding over de route Weesperstraat  Mr. Visserplein 

 Valkenburgerstraat en vice versa. De ’corridor’ krijgt in 
beide richtingen twee rijstroken en afslagen richting het 
Waterlooplein en de Jodenbreestraat. De Muiderstraat 
wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. 
Vanuit de Jodenbreestraat kan het gemotoriseerde  
verkeer niet langer linksaf de Valkenburgerstraat inslaan.

  Deze herinrichting zorgt ervoor dat het gemotoriseerd 
verkeer vanaf december 2009 veiliger en sneller kan  
doorstromen en dat de oostelijke binnenstad beter bereik-
baar wordt.

2. IJtunnel
  Asbestsanering als voorbereiding op de grote renovatie 

van de tunnel in de zomers van 2010 én 2011.

Amsterdam Noord

3. Nieuwe Leeuwarderweg
  Herinrichting van de rijstroken tussen de IJtunnel en  

de Johan van Hasseltweg.

4. Nieuwe Purmerweg
  Aanleg van een dubbele rotonde. 

  Na de aanleg van deze rotonde heeft de kruising 
Nieuwe Purmerweg/Nieuwe Leeuwarderweg op-  
en afritten in beide richtingen. 

Metrolijn 51

5.  Werkzaamheden aan metrolijn 51  
(Amstelveen)

  Werkzaamheden aan station Zuid.
 

Planning
De werkzaamheden die ernstige hinder voor het gemotori
seerde verkeer en de omgeving opleveren vinden plaats in een 
aaneengesloten periode van acht weken; van vrijdag 
26 juni (21.00 uur) tot maandag 24 augustus (06.00 uur). 
In deze periode zijn de IJtunnel en Nieuwe Leeuwarderweg, 
tussen de Johan van Hasseltweg en de IJtunnel, afgesloten 
voor al het gemotoriseerd verkeer. 

Uitzondering: alleen nood en hulpdiensten, openbaar vervoer, 
taxi’s (in het bezit van een tram busbaanontheffing), aan
vullend openbaar vervoer van Connexxion, Makenbach en 
Stadsmobiel worden langs de werkzaamheden geleid. 

De werkzaamheden op en rond het Mr. Visserplein die ernstige 
hinder voor het gemotoriseerde verkeer en de omgeving  
opleveren starten op 15 juni en zijn op 24 augustus gereed. 

Metro 51 rijdt van maandag 6 juli tot en met zondag 
23 augustus niet tussen Amsterdam Centraal Station en 
Amstelveen Westwijk. Metro 50 rijdt alleen tussen Isolatorweg 
en station Zuid. GVB zorgt voor vervangend vervoer:  
meer informatie vindt u half juni op www.gvb.nl.

Gecombineerd werk
De gemeente Amsterdam kiest er bewust voor om grote weg
werkzaamheden in de zomerperiode uit te voeren want in de 
zomer is er minder verkeer en daardoor veroorzaakt het werk 
minder hinder. Een aantal verschillende werkzaamheden 
wordt gecombineerd waardoor het ongemak relatief kort 
duurt en de stad, ondanks de hinder, bereikbaar blijft. 

Meer informatie over wat gebeurt op de verschillende locaties 
en wat dit voor u betekent, leest u in deze nieuwsbrief. 
De diverse plattegronden geven een overzicht van de gevolgen 
van de werkzaamheden. Omwonenden en ondernemers in 
de omgeving van de werkzaamheden blijven bereikbaar via 
omleidingsroutes, die vrij zijn van werkzaamheden.

Meest actuele informatie
De meest actuele informatie vindt u, zodra de werkzaamheden 
zijn gestart, op www.bereikbaar.amsterdam.nl en op de 
website van uw stadsdeel. Met uw vragen kunt u ook terecht 
bij Antwoord©, telefoonnummer 14 020. 

Volg de gele omleidingsborden. 
Zij wijzen u de weg.

  Het dichtmaken van de oude tunnelingang (de nooduitgang van TunFun 
op het Jonas Daniël Meijerplein); 

  De aanleg van een nieuwe nooduitgang voor TunFun naast 
het Joods Historisch Museum;

  Vernieuwen van de openbare verlichting en de verkeerslichten;
  Voorbereidende werkzaamheden voor het slopen van de rotonde en 

het aanleggen van de doorgaande verbinding.

Gevolgen voor al het gemotoriseerde verkeer
De rotonde is niet langer beschikbaar voor het doorgaande gemotoriseerde 
verkeer. Er blijven in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar op de  
route Weesperstraat  Mr. Visserplein  Valkenburgerstraat en vice versa.

Tijdelijke gevolgen
De tijdelijke gevolgen van de werkzaamheden ziet u op de plattegrond  
hierboven en op de volgende pagina’s. 

Definitief gevolg
Vanuit de Jodenbreestraat kan het gemotoriseerde verkeer niet langer  
linksaf de Valkenburgerstraat (richting IJtunnel) inslaan. 

Werkzaamheden Mr. Visserplein

Let op: hinder vanaf 15 juni!
De totale herinrichting van het Mr. Visserplein kan onmogelijk uitgevoerd worden in de aaneengesloten periode van acht weken tijdens de zomervakantie van 
2009. Daarom zijn de voorbereidende werkzaamheden op het Mr. Visserplein eind maart al van start gegaan. Deze zijn half juni gereed waarna werkzaamheden 
starten die ernstige verkeershinder opleveren. Er wordt op werkdagen gewerkt tussen 07.00 uur en 22.00 uur. Werk wat geluidshinder oplevert wordt zoveel als 
mogelijk vóór 20.00 uur uitgevoerd. Het kan noodzakelijk zijn om in het weekend te werken. Wanneer dit zo is, wordt de directe omgeving hierover geïnformeerd.

Wat gebeurt er tussen 15 juni en 25 juni?
Omleidingen

  Bestemmingsverkeer richting de Nieuwe Uilenburgerstraat en omgeving 
komende vanaf het Waterlooplein en de Wibautstraat wordt omgeleid 
via de Mauritskade  de Plantage Middenlaan  de Plantage Parklaan  
de Anne Frankstraat en de Valkenburgerstraat; 

  Bestemmingsverkeer richting de Nieuwe Uilenburgerstraat en omgeving 
komende vanaf de Weesperstraat wordt omgeleid via de Muiderstraat  
de Plantage Parklaan  de Anne Frankstraat en de Valkenburgerstraat; 

  Bestemmingsverkeer richting de Stopera en omgeving komende vanaf 
de Wibautstraat wordt omgeleid via de Stadhouderskade  de Utrechtse
straat en de Amstelstraat;

  Bestemmingsverkeer richting de Stopera en omgeving komende 
vanaf de Weesperstraat wordt omgeleid via de Muiderstraat  
de Plantage Parklaan  de Anne Frankstraat  de Valkenburgerstraat 
en het Waterlooplein. 

Voetgangers en fietsers worden langs het werk geleid.  
De trams en nachtbussen blijven rijden en nood en hulpdiensten kunnen  
te allen tijde langs het werk.
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Werkzaamheden van 29 juli t/m 24 augustus 2009, 06.00 uurWerkzaamheden van 26 juni t/m 28 juli 2009

  De nieuwe doorgaande verbinding over de route Weesperstraat  
Mr. Visserplein  Valkenburgerstraat, met afslagen naar de Jodenbree
straat en het Waterlooplein wordt verder aangelegd;

  De voet en fietspaden worden verlegd;
  De bestaande verkeerslichten en openbare verlichting worden vervangen;
  Het riool bij het Jonas Daniël Meijerplein en de hoek Waterlooplein en 

Mr. Visserplein wordt vernieuwd. Hiervoor moet een aantal damwanden 
getrild worden; 

  NUON werkt aan de gasleiding; 
  GVB verplaatst de bestaande trammasten.

Gevolgen voor al het gemotoriseerde verkeer
De rotonde is niet langer beschikbaar voor het doorgaande gemotoriseerde 
verkeer. Er is voor het gemotoriseerde verkeer één rijstrook per richting  
beschikbaar op de route Weesperstraat  Mr. Visserplein  Valkenburger
straat en vice versa. 

Tijdelijke gevolgen
De tijdelijke gevolgen van de werkzaamheden ziet u op de plattegrond.

Definitieve gevolgen voor het gemotoriseerde verkeer
  Vanuit de Jodenbreestraat kan het gemotoriseerde verkeer niet langer 

linksaf de Valkenburgerstraat (richting IJtunnel) inslaan; 
  De Muiderstraat wordt in twee richtingen afgesloten voor al 

het gemotoriseerde verkeer;
  De rijrichting in de Rapenburgerstraat wordt omgedraaid (van de Muider

straat naar de Anne Frankstraat). De Rapenburgerstraat is niet meer  
bereikbaar vanuit de Anne Frankstraat, bestemmingsverkeer rijdt vanaf 
nu via de Nieuwe Herengracht of de Plantage Middenlaan;

  De rijrichting in de straat tussen het Waterlooplein en de Mozes & Aäron
kerk wordt omgedraaid. 

Let op: van 13 tot 23 augustus is de Nieuwe Herengracht alleen bereikbaar 
vanaf de Amstel. 

Wat gebeurt er tussen 26 juni en 28 juli? 
  De oude tunnelingang aan het Jonas Daniël Meijerplein wordt verder 

dichtgemaakt; 
  De huidige rotonde wordt gesloopt;
  De nieuwe doorgaande verbinding over de route Weesperstraat  

Mr. Visserplein  Valkenburgerstraat, met afslagen naar de Jodenbree
straat en het Waterlooplein, wordt aangelegd;

  De voet en fietspaden worden verlegd;
  De bestaande verkeerslichten en openbare verlichting worden vervangen;
  Het riool bij het Jonas Daniël Meijerplein en de hoek Waterlooplein en 

Mr. Visserplein wordt vernieuwd. Hiervoor moet een aantal damwanden 
getrild worden; 

  NUON werkt aan de gasleiding; 
  GVB verplaatst de bestaande trammasten.

Gevolgen voor al het gemotoriseerde verkeer
De rotonde is niet langer beschikbaar voor het doorgaande gemotoriseerde 
verkeer. Er is voor het gemotoriseerde verkeer één rijstrook per richting  
beschikbaar op de route Weesperstraat  Mr. Visserplein  Valkenburger
straat en vice versa. 

Tijdelijke gevolgen
De tijdelijke gevolgen van de werkzaamheden ziet u op de plattegrond. 

Definitieve gevolgen voor het gemotoriseerde verkeer
  Vanuit de Jodenbreestraat kan het gemotoriseerde verkeer niet langer 

linksaf de Valkenburgerstraat (richting IJtunnel) inslaan; 
  De route voor het gemotoriseerde verkeer vanuit de Muiderstraat naar 

het Mr. Visserplein vervalt;
  De rijrichting in de Rapenburgerstraat wordt omgedraaid (van de Muider

straat naar de Anne Frankstraat). De Rapenburgerstraat is niet meer  
bereikbaar vanuit de Anne Frankstraat, bestemmingsverkeer rijdt vanaf  
nu via de Nieuwe Herengracht of de Plantage Middenlaan.

Wat gebeurt er tussen 29 juli en 24 augustus?Wat gebeurt er tussen 26 juni en 28 juli?
Omleidingen

  Bestemmingsverkeer richting de Nieuwe Uilenburgerstraat en omgeving 
komende vanaf het Waterlooplein en de Wibautstraat wordt omgeleid 
via de Mauritskade  de Plantage Middenlaan  de Plantage Parklaan  
de Anne Frankstraat en de Valkenburgerstraat; 

  Bestemmingsverkeer richting de Nieuwe Uilenburgerstraat en omgeving 
komende vanaf de Weesperstraat wordt omgeleid via de Muiderstraat  
de Plantage Parklaan  de Anne Frankstraat en de Valkenburgerstraat; 

  Bestemmingsverkeer richting de Stopera en omgeving komende vanaf 
de Wibautstraat wordt omgeleid via de Stadhouderskade  de Utrechtse
straat en de Amstelstraat;

  Bestemmingsverkeer richting de Stopera en omgeving komende 
vanaf de Weesperstraat wordt omgeleid via de Muiderstraat  
de Plantage Parklaan  de Anne Frankstraat  de Valkenburgerstraat 
en het Waterloo plein. 

Gevolgen voor fietser en voetgangers
Fietsers en voetgangers worden zoveel als mogelijk langs de werkzaam
heden geleid. Voor fietsers komende uit een aantal richtingen geldt in deze 
fase een omleiding.

Omleidingen
  Fietsers komende vanaf de Weesperstraat richting de Amstel worden 

omgeleid via de Nieuwe Kerkstraat en de Amstel; 
  Fietsers komende vanaf de Plantage Middenlaan richting de Valkenburg

straat worden omgeleid via de Plantage Parklaan  de Anne Frankstraat 
en de Valkenburgstraat; 

  Fietsers komende vanaf het Waterlooplein richting het Mr. Visserplein 
worden omgeleid via de Amstel en de Nieuwe Herengracht. 

  Fietsers komende vanaf de Blauw Brug richting de Weesperstraat worden 
omgeleid via de Amstel en de Nieuwe Kerkstraat;

  Het fietspad op het Mr. Visserplein bij het Joods Historisch Museum is 
buiten gebruik.

De trams en nachtbussen blijven rijden. Nood en hulpdiensten kunnen  
te allen tijde langs het werk. 

Omleidingen
  Bestemmingsverkeer richting de Nieuwe Uilenburgerstraat en omgeving 

komende vanaf het Waterlooplein en de Wibautstraat wordt omgeleid 
via de Mauritskade  de Plantage Middenlaan  de Plantage Parklaan  
de Anne Frankstraat en de Valkenburgerstraat; 

  Bestemmingsverkeer richting de Nieuwe Uilenburgerstraat en omgeving 
komende vanaf de Weesperstraat wordt omgeleid via de Muiderstraat  
de Plantage Parklaan  de Anne Frankstraat en de Valkenburgerstraat; 

  Bestemmingsverkeer richting de Stopera en omgeving komende vanaf 
de Wibautstraat wordt omgeleid via de Stadhouderskade  de Utrechtse
straat en de Amstelstraat;

  Bestemmingsverkeer richting de Stopera en omgeving komende 
vanaf de Weesperstraat wordt omgeleid via de Muiderstraat  
de Plantage Parklaan  de Anne Frankstraat  de Valkenburgerstraat 
en het Waterlooplein. 

Gevolgen voor fietser en voetgangers
  De oversteek op het Waterlooplein is buiten gebruik.

De trams en nachtbussen blijven rijden. Nood en hulpdiensten kunnen  
te allen tijde langs het werk.
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Werkzaamheden van 29 juli t/m 24 augustus 2009, 06.00 uurWerkzaamheden van 26 juni t/m 28 juli 2009

  De nieuwe doorgaande verbinding over de route Weesperstraat  
Mr. Visserplein  Valkenburgerstraat, met afslagen naar de Jodenbree
straat en het Waterlooplein wordt verder aangelegd;

  De voet en fietspaden worden verlegd;
  De bestaande verkeerslichten en openbare verlichting worden vervangen;
  Het riool bij het Jonas Daniël Meijerplein en de hoek Waterlooplein en 

Mr. Visserplein wordt vernieuwd. Hiervoor moet een aantal damwanden 
getrild worden; 

  NUON werkt aan de gasleiding; 
  GVB verplaatst de bestaande trammasten.

Gevolgen voor al het gemotoriseerde verkeer
De rotonde is niet langer beschikbaar voor het doorgaande gemotoriseerde 
verkeer. Er is voor het gemotoriseerde verkeer één rijstrook per richting  
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straat en vice versa. 

Tijdelijke gevolgen
De tijdelijke gevolgen van de werkzaamheden ziet u op de plattegrond.

Definitieve gevolgen voor het gemotoriseerde verkeer
  Vanuit de Jodenbreestraat kan het gemotoriseerde verkeer niet langer 

linksaf de Valkenburgerstraat (richting IJtunnel) inslaan; 
  De Muiderstraat wordt in twee richtingen afgesloten voor al 

het gemotoriseerde verkeer;
  De rijrichting in de Rapenburgerstraat wordt omgedraaid (van de Muider

straat naar de Anne Frankstraat). De Rapenburgerstraat is niet meer  
bereikbaar vanuit de Anne Frankstraat, bestemmingsverkeer rijdt vanaf 
nu via de Nieuwe Herengracht of de Plantage Middenlaan;

  De rijrichting in de straat tussen het Waterlooplein en de Mozes & Aäron
kerk wordt omgedraaid. 

Let op: van 13 tot 23 augustus is de Nieuwe Herengracht alleen bereikbaar 
vanaf de Amstel. 

Wat gebeurt er tussen 26 juni en 28 juli? 
  De oude tunnelingang aan het Jonas Daniël Meijerplein wordt verder 

dichtgemaakt; 
  De huidige rotonde wordt gesloopt;
  De nieuwe doorgaande verbinding over de route Weesperstraat  

Mr. Visserplein  Valkenburgerstraat, met afslagen naar de Jodenbree
straat en het Waterlooplein, wordt aangelegd;

  De voet en fietspaden worden verlegd;
  De bestaande verkeerslichten en openbare verlichting worden vervangen;
  Het riool bij het Jonas Daniël Meijerplein en de hoek Waterlooplein en 

Mr. Visserplein wordt vernieuwd. Hiervoor moet een aantal damwanden 
getrild worden; 

  NUON werkt aan de gasleiding; 
  GVB verplaatst de bestaande trammasten.

Gevolgen voor al het gemotoriseerde verkeer
De rotonde is niet langer beschikbaar voor het doorgaande gemotoriseerde 
verkeer. Er is voor het gemotoriseerde verkeer één rijstrook per richting  
beschikbaar op de route Weesperstraat  Mr. Visserplein  Valkenburger
straat en vice versa. 

Tijdelijke gevolgen
De tijdelijke gevolgen van de werkzaamheden ziet u op de plattegrond. 

Definitieve gevolgen voor het gemotoriseerde verkeer
  Vanuit de Jodenbreestraat kan het gemotoriseerde verkeer niet langer 

linksaf de Valkenburgerstraat (richting IJtunnel) inslaan; 
  De route voor het gemotoriseerde verkeer vanuit de Muiderstraat naar 

het Mr. Visserplein vervalt;
  De rijrichting in de Rapenburgerstraat wordt omgedraaid (van de Muider

straat naar de Anne Frankstraat). De Rapenburgerstraat is niet meer  
bereikbaar vanuit de Anne Frankstraat, bestemmingsverkeer rijdt vanaf  
nu via de Nieuwe Herengracht of de Plantage Middenlaan.

Wat gebeurt er tussen 29 juli en 24 augustus?Wat gebeurt er tussen 26 juni en 28 juli?
Omleidingen

  Bestemmingsverkeer richting de Nieuwe Uilenburgerstraat en omgeving 
komende vanaf het Waterlooplein en de Wibautstraat wordt omgeleid 
via de Mauritskade  de Plantage Middenlaan  de Plantage Parklaan  
de Anne Frankstraat en de Valkenburgerstraat; 

  Bestemmingsverkeer richting de Nieuwe Uilenburgerstraat en omgeving 
komende vanaf de Weesperstraat wordt omgeleid via de Muiderstraat  
de Plantage Parklaan  de Anne Frankstraat en de Valkenburgerstraat; 

  Bestemmingsverkeer richting de Stopera en omgeving komende vanaf 
de Wibautstraat wordt omgeleid via de Stadhouderskade  de Utrechtse
straat en de Amstelstraat;

  Bestemmingsverkeer richting de Stopera en omgeving komende 
vanaf de Weesperstraat wordt omgeleid via de Muiderstraat  
de Plantage Parklaan  de Anne Frankstraat  de Valkenburgerstraat 
en het Waterloo plein. 

Gevolgen voor fietser en voetgangers
Fietsers en voetgangers worden zoveel als mogelijk langs de werkzaam
heden geleid. Voor fietsers komende uit een aantal richtingen geldt in deze 
fase een omleiding.

Omleidingen
  Fietsers komende vanaf de Weesperstraat richting de Amstel worden 

omgeleid via de Nieuwe Kerkstraat en de Amstel; 
  Fietsers komende vanaf de Plantage Middenlaan richting de Valkenburg

straat worden omgeleid via de Plantage Parklaan  de Anne Frankstraat 
en de Valkenburgstraat; 

  Fietsers komende vanaf het Waterlooplein richting het Mr. Visserplein 
worden omgeleid via de Amstel en de Nieuwe Herengracht. 

  Fietsers komende vanaf de Blauw Brug richting de Weesperstraat worden 
omgeleid via de Amstel en de Nieuwe Kerkstraat;

  Het fietspad op het Mr. Visserplein bij het Joods Historisch Museum is 
buiten gebruik.

De trams en nachtbussen blijven rijden. Nood en hulpdiensten kunnen  
te allen tijde langs het werk. 
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de Plantage Parklaan  de Anne Frankstraat en de Valkenburgerstraat; 

  Bestemmingsverkeer richting de Stopera en omgeving komende vanaf 
de Wibautstraat wordt omgeleid via de Stadhouderskade  de Utrechtse
straat en de Amstelstraat;

  Bestemmingsverkeer richting de Stopera en omgeving komende 
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Gevolgen voor fietser en voetgangers
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De trams en nachtbussen blijven rijden. Nood en hulpdiensten kunnen  
te allen tijde langs het werk.
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Werkzaamheden van 29 juni t/m 6 september 2009

Inloopspreekuur 
Tijdens de werkzaamheden is er elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur in de directiekeet op de Nieuwe  

Herengracht, aan de zijde van Jonas Daniël Meijerplein (tegenover de Hortus). De toezichthouder is aanwezig om al uw vragen 

over het werk en de planning te beantwoorden.

Buiten het spreekuur kunnen ondernemers en bewoners, overdag, contact opnemen met toezichthouder Frans Blüm 06 5181 0884.

Wat gaat er gebeuren?
  Ter hoogte van de Nieuwe Leeuwarderweg wordt een dubbele, 

gekoppelde rotonde aangelegd (een zogenaamde botonde), voor de  
afwikkeling van het gemotoriseerde verkeer in en rondom het gebied 
Centrum Amsterdam Noord. De botonde wordt in januari 2010 in  
gebruik genomen waarna het Waddenwegviaduct komt te vervallen voor 
de uitbreiding van Winkelcentrum Boven ’t Y. 

Wat zijn de belangrijkste gevolgen?
  Van 29 juni tot en met 6 september is de Nieuwe Purmerweg ter hoogte 

van de Nieuwe Leeuwarderweg afgesloten voor al het gemotoriseerde 
verkeer; 

  Tijdens deze periode stoppen de streekbussen niet bij de twee bus 
haltes ter hoogte van De Die. De doorgaande streeklijnen richting het 
Centraal Station keren op de Waddenwegrotonde. Bij de haltes vindt  
u meer informatie over alternatieve haltes.

Wat gaat er gebeuren?
  De rijstroken aan de westzijde worden verlaagd en verlegd, zodat het 

gemotoriseerde verkeer na de zomervakantie onder de Johan van Hasselt
weg doorrijdt. Hiervoor vinden sloop en graafwerkzaamheden plaats;

  Er worden damwanden verwijderd om de nieuwe rijstroken aan 
te kunnen leggen;

  Uitvoeren van aanpassingen aan en plaatsen van verkeerslichten;
  Werkzaamheden aan het riool; 
  Plaatsen van kabels en leidingen.

Wat gaat er gebeuren?
  Het asbest dat zich in bepaalde delen van de tunnel bevindt, wordt 

verwijderd. Dit gebeurt als voorbereiding op de grote renovatie van de 
tunnel in de zomers van 2010 en 2011. Het is niet toegestaan om tege
lijkertijd asbest te saneren en andere werkzaamheden in de tunnelbuizen 
uit te voeren;

  De asbestsanering vindt plaats volgens de strenge regels van de SCA
certificering. Door deze en aanvullende veiligheidsmaatregelen worden 
de risico’s die met deze werkzaamheden samenhangen tot een  
minimum beperkt;

  Het werk vindt eerst gedurende vier weken plaats in de oostbuis, daarna 
gedurende vier weken in de westbuis.

Werkzaamheden na 24 augustus
Na 24 augustus wordt verder gewerkt op het Mr. Visserplein en in de Muider
straat aan de zijde van de Portugese Synagoge. Deze werkzaamheden  
zijn half november gereed. Daarna wordt tot eind december gewerkt aan 

Werkzaamheden Nieuwe Leeuwarderweg
Tussen de Johan van Hasseltweg en de IJtunnel

Werkzaamheden IJtunnel

Omleidingen
  Gemotoriseerd verkeer op de Nieuwe Purmerweg ten westen van de 

Nieuwe Leeuwarderweg wordt omgeleid via de Buikslotermeerdijk  
de Hans Meerum Terwogtweg  de IJdoornlaan  de Nieuwe 
Leeuwarderweg en de Waddenweg; 

  Gemotoriseerd verkeer op de Nieuwe Purmerweg ten oosten van de 
Nieuwe Leeuwarderweg wordt omgeleid via de Waddenweg  de 
IJdoornlaan  de Nieuwe Leeuwarderweg / Hans Meerum Terwogtweg 
en de Buikslotermeerdijk.

De fiets en voetgangersverbindingen blijven gehandhaafd.  
Nood en hulpdiensten kunnen te allen tijde langs het werk. 

In de periode 29 juni tot en met 6 september wordt het grootste deel van de 
dubbele rotonde gemaakt en wordt er gewerkt tussen 06.00 en 18.00 uur. 

De aannemer doet er alles aan om de hinder voor de omgeving tot een  
minimum te beperken.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen?
  De Nieuwe Leeuwarderweg is, tussen de Johan van Hasseltweg en 

de IJtunnel, van vrijdag 26 juni (21.00 uur) tot maandag 24 augustus 
(06.00 uur) afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. 
Uitzondering: nood en hulpdiensten, openbaar vervoer, taxi’s (mits in  
het bezit van een tram busbaanontheffing), aanvullend openbaar vervoer 
van Connexxion, Makenbach en Stadsmobiel;

  Voor het gemotoriseerde verkeer is op de Nieuwe Leeuwarderweg tussen 
Johan van Hasseltweg en IJdoornlaan één rijstrook per rijrichting beschik
baar in verband met de werkzaamheden bij de Nieuwe Purmerweg;

  Fiets en voetgangersverkeer blijft ter hoogte van de werkzaamheden 
mogelijk.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen?
  De IJtunnel is gedurende acht weken, van vrijdag 26 juni (21.00 uur) 

tot maandag 24 augustus (06.00 uur), afgesloten voor gemotoriseerde  
verkeer;

  In deze periode kunnen, via toeritdosering, uitsluitend nood en hulp
diensten, openbaar vervoer, taxi’s (in het bezit van een tram busbaan
ontheffing), aanvullend openbaar vervoer (Connexxion, Makenbach  
en Stadsmobiel) gebruik maken van de IJtunnel;

  Het overige gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de Piet Hein
tunnel, Zeeburgertunnel en Coentunnel. Volg de omleidingsborden op  
de Ring A10.

de Muiderstraat aan de zijde van de Filmacademie. Deze werkzaamheden  
hebben geen ernstige gevolgen voor het gemotoriseerd verkeer.
Bewoners en ondernemers ontvangen over deze laatste twee fasen begin 
augustus uitgebreide informatie. 

Werkzaamheden Nieuwe Purmerweg
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Colofon
Uitgave: Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, 
in samenwerking met de betrokken partijen.
April/mei 2009
Oplage: 87.000 exemplaren
Teksten: Marc Mijer, journalistieke tekstproducties
Plattegronden: DAV digital
Vormgeving: edividual = brand activating ideas

Wijzigingen in de planning en ontwerp voorbehouden. Aan de inhoud  
van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente  
Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden/ 
onvolledigheden. 

Wij houden u op de hoogte. Wanneer er grote veranderingen optreden,  
dan wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 

Betrokken partijen
Gemeente Amsterdam: 

  Stadsdeel Centrum
  Stadsdeel Noord
  Projectbureau Noord/Zuidlijn
  Projectbureau Noordwaarts 
  Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
  Ingenieursbureau

Waternet Afvalwater 
GVB
NUON 
Liandyn

Kijk voor actuele informatie over de werkzaamheden  
op www.bereikbaar.amsterdam.nl of bel Antwoord© 14 020

Maak gebruik van tram, pont, bus en fiets. 
Trams en lijnbussen blijven gewoon rijden.

Deze zomer werkt de gemeente Amsterdam aan de Noord/Zuidlijn ter  
hoogte van station Zuid. Door deze werkzaamheden rijdt de metro 51  
van maandag 6 juli tot en met zondag 23 augustus niet tussen Amsterdam 
Centraal Station en Amstelveen Westwijk. Metro 50 rijdt alleen tussen  
Isolatorweg en station Zuid. GVB zorgt voor vervangend vervoer:  

Meer informatie
Meer informatie vindt u half juni op www.gvb.nl. 

Werkzaamheden aan 
metrolijn 51 (Amstelveen)
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