BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
IJmond Noordzeekanaalgebied
Centraal Nautisch Beheer

Basijn nr: 52/2020

Amsterdam, 18 november 2020

Onderwerp : werkzaamheden op het Afgesloten IJ thv van de Ruijterkade oost
Periode: 24 november 2020 tot maart 2022
De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer , tevens Rijkshavenmeester maakt het
volgende bekend:
Ten behoeve van de aanleg van een nieuwe pontaanlanding van het IJpleinveer aan de zuidzijde van het
Afgesloten IJ en een fietsstalling ter hoogte van het Centraal Station, worden de volgende
werkzaamheden uitgevoerd:
-vervanging van de voetgangers- en fietsbrug over de Oostertoegang op de Ruijterkade oost door een
tijdelijke brug;
-landaanwinning , heiwerkzaamheden en plaatsing van remmingwerk tbv de aanleg van een pontfuik en
een daarnaast gelegen steiger;
-plaatsing van het zgn “NACO “ huisje op deze steiger;
-plaatsing van een definitieve nieuwe voetgangersbrug over de Oostertoegang op de Ruijterkade Oost.
Gevolgen voor de scheepvaart :
Gedurende de periode van 24 november 2020 tot maart 2022 zijn de gevolgen voor de scheepvaart:
-instelling van een werkgebied, dit werkgebied wordt aangegeven met gele tonnen voorzien van een
topteken A1 (zie bijlage werkgebied);
-het bevaren van het werkgebied is door derden verboden;
-de riviercruiseligplaatsen IJ RO5 en IJ RO 6 worden definitief opgeheven;
-de vaarweg zal tijdelijk worden versmald met 20 meter;
-op het Waterplein Oost 14 en het Stenen Hoofd zal de vaarwegversmalling middels BPR borden worden
aangegeven;
-bij het Motorkanaal wordt middels BPR bord aangegeven dat er werkzaamheden zijn bij Centraal Station;
-er wordt een verbod ingesteld op het veroorzaken van hinderlijke golfbeweging.
Deze werkzaamheden vallen gedeeltelijk samen met de werkzaamheden bij het direct naastgelegen
gebied Centraal Station zoals eerder bekend gemaakt in Basijn 2020/33.
Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op
telefoonnummer +31(0)20-5234692.
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester,
J.H.M. Mateyo

Bijlage: tekening werkgebied

