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Verkeersbesluit van de directeur CNB tot het instellen van een werkgebied gelegen op het 

Afgesloten-IJ ter hoogte van het Centraal Station       

De Directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maakt het volgende 

bekend: 

Gelet op: 

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

• Artikelen 10 t/m 12 en paragraaf 4 van het Besluit administratieve bepalingen 

scheepvaartverkeer; 

• Artikel 6.22 lid 2 van het Binnenvaartpolitiereglement; 

• Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement; 

• Besluit Mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013, Stb 2013, nr 9184 

van 19 maart 2013, houdende de verlening van mandaat door de Directeur-Generaal 

Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van de nautische rijkstaken in het 

Noordzeekanaalgebied aan de directeur van het openbaar lichaam CNB. 

Overwegende dat: 

• Ten behoeve van de aanleg van een aanvaarbescherming, fietsenstalling en een 

boulevard ter hoogte van de zuidzijde Centraal Station, werkzaamheden worden 

uitgevoerd;  

• De werkzaamheden bevatten het verplaatsen van de zuidelijke IJ-plein aanlanding 

oost van Waterplein oost, deels slopen en uitbreiden van Waterplein oost, 

aanbrengen van boorpalen en invaren van elementen voor de fietsenstalling, 

aanbrengen van aanvaarbescherming, sloop van het huidige fietsenplatform bij 

steiger 14 en het uitbreiden van steiger 14 en pier 10; 

• Deze werkzaamheden in de periode vanaf 4 mei  2021– oktober 2022 of langer als 

noodzakelijk worden uitgevoerd; 

• De vaarweg wordt aan de zuidzijde tijdelijk versmald met 25 meter; 

• Ten behoeven van deze werkzaamheden een werkgebied wordt ingesteld dat wordt 

gemarkeerd door bijzondere markering die bestaat uit 5 gele boeien met het A1 

verbodsteken (in-uit en doorvaren verboden); 

• Hiermee voorkomt men dat de vaarweggebruikers het werkgebied invaren en 

eventueel schade oplopen of veroorzaken aan de dit in gebied uitvoerende 

werkzaamheden;   

• Het verboden is, behoudens werkvaartuigen en de pont van het IJpleinveer, het 

werkgebied te bevaren. 

 

 



 
 

 

Besluit: 

• Van 4 mei  2021– oktober 2022 of zoveel eerder dat de werkzaamheden zijn 

afgerond wordt een werkgebied ingesteld dat is gelegen aan de zuidzijde  van het 

Afgesloten-IJ aan de zuidzijde van het Centraal Station; 

• Het aangewezen gebied (zie overzichtskaart Werkgebied CS aanvaarbescherming) is 

uitsluitend toegankelijk voor schepen die werkzaamheden verrichten ten behoeve van 

de genoemde infrastructurele werken en voor  van het uitvoeren van de veerdienst 

IJpleinveer;  

• Het gebied is gestremd voor ander scheepvaartverkeer; 

• Het is verboden hinderlijke golfbeweging te veroorzaken; 

• De grens van het werkgebied wordt gemarkeerd door bijzondere markering die 

bestaat uit 5 gele boeien voorzien van het A1 verbodsteken (in-uit en doorvaren 

verboden); 

• Het werkgebied is aangegeven op de overzichtskaart. Deze overzichtskaart van het 

Werkgebied CCN d.d.05-11-2019 nummer N0517_vo1 maakt deel uit van dit 

verkeersbesluit;  

• Ter verduidelijking van de situatie op de westelijke afscherming op een dekschuit een 

matrixbord worden geplaatst dat een verlichte pijl zal tonen, aangevuld met een 

verlicht onderbord met de tekst ‘pas op vaarwegversmalling’; 

• Ter verduidelijking bij pier 10 en het Stenen Hoofd de vaarwegversmalling middels 

BPR borden wordt aangegeven; 

• Tijdens het transport en positioneren van de elementen bestemd voor de 

fietsenstalling zal er verkeersbegeleiding vanaf een vaartuig worden ingesteld; 

• Bij het aanbrengen van de aanvaarbescherming en zijn fundering zal er gedurende 

de dag verkeersbegeleiding worden ingesteld vanaf een vaartuig ter plaatse . 

 

Amsterdam,   

de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, namens de Directeur-

Generaal Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

 

 

J.H.M. Mateyo 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Beroepsmogelijkheid 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende, binnen zes weken 

nadat het bekend is gemaakt, tegen een besluit bezwaar maken door het indienen van een 

bezwaarschrift. Dat bezwaarschrift dient gericht te worden aan het Burgemeester en 

Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te 

worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de 

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

gronden van het bezwaar. Indien u zich laat vertegenwoordigen door een derde dan dient 

deze derde een machtiging te overleggen.  

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb Daarvoor heeft u een DigiD 

nodig 

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 aan de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling 

lopende voorzieningen, Parnassusweg 226, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.   

Dat kan ook via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. 

Op deze site vindt u ook meer informatie. 

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffiekosten 

verbonden.  

Toelichting 

Dit verkeersbesluit is een uitwerking van de uit te voeren werkzaamheden ter hoogte van het 

Centraal Station. Er wordt voor de veiligheid van personen die deze werkzaamheden 

uitvoeren en voorkomen van schade een werkgebied ingesteld. Het is door derden  

verboden, behalve voor vaartuigen die betrokken zijn bij de uit te voeren werkzaamheden en 

de reguliere veerdienst van het IJpleinveer, dit werkgebied te betreden en bevaren. Om te 

voorkomen dat de vaarweggebruiker dit gebied invaart, zal dit gebied veilig afgebakend 

worden door middel van bijzondere markering (gele boeien) en voorzien van het 

verkeersteken A1, bijlage 7. Binnenvaartpolitiereglement. Dit betekent reglementair dat een 

schip niet mag varen op en in het gedeelte daarvan. Overtreding is een strafbaar feit.  

Hiermee voorkomt men dat alle vaarweggebruikers het werkgebied invaren en eventueel 

schade oplopen of veroorzaken aan de dit in gebied uitvoerende werkzaamheden. 

 

 
 

http://www.amsterdam.nl/bezwaar/jb


 
cc. Port Office DHM  
Politie Team Water Havens 
Politie landelijke eenheid afdeling IJmond.  
Sector Schellingwoude 
Provincie Noord Holland 
Stichting Waternet 
Koninklijke Schuttevaer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bijlage:  

Overzichtskaart van het Werkgebied CS aanvaarbescherming d.d. 05-11-2019  
nummer N057 v01 

 
 

 


