
Gemeente Amsterdam - Verkeersbesluit instellen werkgebied op het 

afgesloten IJ ter hoogte van De Ruijterkade Oost 

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 

Gelet op: 

• De artikelen 3, 5 en 6 van de Scheepvaartverkeerswet; 

• Artikel 13 Besluit administratieve bepalingen scheepvaart; 

• Artikel 5.01 van het Binnenvaartpolitiereglement; 

• Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, onder A1 Verbodstekens; 

• Het Besluit mandaatverlening nautische bevoegdheden van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Amsterdam van 3 december 2019, gepubliceerd 3 januari 2020 op 

basis waarvan de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied bevoegd is namens 

het college verkeersbesluiten te nemen; 

Overwegende dat: 

• Gedurende de periode van januari 2021 en met tot maart 2022 worden ter hoogte van de Ruijter- 

kade Oost gelegen ten westen van het Centraal Station werkzaamheden uitgevoerd; 

• Deze werkzaamheden houden verband met de aanleg van een pontaanlanding van het IJveerplein, 

een voetgangersbrug over de Ooster toegang een aanvaarbescherming, fietsstalling en plaatsing 

van het zogenaamde ‘NACO-huisje op het steiger; 

• Gedurende deze werkzaamheden de vaarweg aan de zuidzijde tijdelijk wordt versmald met 20 

meter; 

• Tevens aan de westzijde van het Centraal Station een werkgebied wordt ingesteld zijnde een voor 

vaarverkeer gestremd gebied; 

• Dat tijdens deze periode het werkgebied vanaf het water is begrensd en gemarkeerd door 4 gele 

boeien met topteken conform tekening N 0521_v03 d.d. 25-06-2020 die onderdeel uitmaakt van 

dit verkeersbesluit; 

• Zowel de vaarwegversmalling, het werkgebied en het verbod ingesteld op het veroorzaken van 

hinderlijke golfbeweging met tonnen en borden worden aangegeven; 

• Deze werkzaamheden langer als noodzakelijk kunnen duren. 

Besluit: 

I. Ter plaatse waar de werkzaamheden aan de westzijde van het Afgesloten-IJ ter hoogte van het 

Centraal Station wordt een werkgebied ingesteld waarbij de vaarweg met 20 meter wordt versmald 

conform tekening N 0521_v03 d.d. 25-06-2020; 

II. De riviercruiseligplaatsen de Ruijterkade Oost RO5 en IJ RO 6 worden definitief opgeheven; 

III. Het bevaren van het werkgebied is voor alle scheepvaart verboden behalve voor werkvaartuigen 

die worden gebruikt voor het uitvoeren van deze werkzaamheden; 

IV. Het werkgebied is gemarkeerd door vijf gele markeringsboeien voorzien van het A1 verkeerteken 

(in-uit-of doorvaren verboden) uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement 

V. De vaarwegversmalling wordt op de kop van steiger 14 en het Stenen Hoofd door het Verkeersteken 

C5 van bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, met daarin het getal 20 dat aangeeft dat 

schepen 20 meter uit de rechteroever dienen te blijven gerekend vanaf het bord; 

VI. Op het Waterplein Oost 14 en het Stenen Hoofd zal de vaarwegversmalling door middel van het 

onderbord met de tekst “pas op vaarwegversmalling“ worden bekengemaakt; 

VII. Bij het Motorkanaal wordt aangegeven dat er werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Centraal 

Station; 

VIII. Er een verbod wordt ingesteld op het veroorzaken van hinderlijke waterbeweging. Dit wordt met 

het verbodsteken A9 van bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement op de kop van steiger 14 

de Ruijterkade kenbaar gemaakt. 

IX. Dit verkeersbesluit treedt in werking na publicatie in het Gemeenteblad; 

X. Dit verkeersbesluit wordt tevens bekendgemaakt aan de scheepvaart IJmond; Noordzeekanaalge- 

bied Centraal Nautisch Beheer (BASIJN); 

XI. Dit Verkeersbesluit besluit wordt aangehaald als Verkeersbesluit instellen werkgebied op het af- 

gesloten IJ ter hoogte van De Ruijterkade Oost; 

XII. Deze werkzaamheden vallen gedeeltelijk samen met de werkzaamheden bij het direct naastgelegen 

gebied Centraal Station zoals eerder bekend gemaakt in Basijn 2020/33. 
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Amsterdam, 19 januari 2021 

Aldus vastgesteld namens het college van burgemeester en wethouders, 

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 

J.H.M. Mateyo 

Mededeling 

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking 

bezwaar maken 

tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht 

aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1011 PN Amsterdam. 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de in- 

diener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede 

de gronden van het bezwaar Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u 

om een machtiging te (laten) overleggen. 

Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist 

kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd 

van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Parnas- 

susweg 226, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden. 
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