
 
 

 
 
 

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART 
IJmond Noordzeekanaalgebied 

Centraal Nautisch Beheer 
 
 
Basijn nr: .51/2021 IJmuiden, 21 sept 2021 
 
Onderwerp: renovatie en tijdelijk buiten gebruik van jetty 8 & 9 Oiltanking Amerikahaven  
 
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, maakt het 
volgende bekend: 
 
Met ingang van 23 september 2021 tot 12 november 2021. 
 

• In de Amerikahaven worden bij Oiltanking jetty 8 & 9 gerenoveerd en tijdelijk buiten gebruik gesteld. De 
volgende werkzaamheden worden uitgevoerd; 

• verwijderen van 4 meerpalen; 

• aanbrengen van 7 buispalen; 

• aanbrengen paalkoppen en afwerken palen; 

• aan – en afvoer van materiaal wordt over het water getransporteerd van o.a. jetty 8 naar een tijdelijke 
laad/loslocatie oost van jetty 17 vice versa;  

• de werkzaamheden worden deels met een drijvende bok uitgevoerd die gepositioneerd wordt met behulp 
van ankers. 

Gevolgen voor de scheepvaart 

• van 23 september 2021 tot en met 12 november 2021, of zoveel korter of langer, zijn jetty 8 en 9 buiten 
gebruik gesteld en niet voor de scheepvaart bereikbaar, met uitzondering van de werkschepen; 

• -voorafgaand aan de werkzaamheden neemt de aannemer dagelijks contact op met OTA en de 
verkeersleiding betreffende de werkzaamheden en de scheepvaartplanning van jetty 2, 3 en jetty17 en 18, 
alsmede de planning(zeevaart) van de Rietlanden in de Amerikahaven. De betreffende werkzaamheden 
worden aangepast aan deze scheepvaartplanning waarbij de zeevaart geen hinder ondervindt van de 
werkzaamheden;  

• bij aankomst of vertrek van zeeschepen op jetty 17 mag er niet gemeerd worden op de tijdelijke 
laad/loslocatie oost van jetty 17. Deze tijdelijke laad/loslocatie is uitsluitend voor deze werkzaamheden in 
gebruik; 

• er wordt een verbod ingesteld op het veroorzaken van hinderlijke golfbeweging; 

• werkvaartuigen voeren de voorgeschreven lichten en dagmerken conform het BPR; 

• werkschepen zijn standby op het voorgeschreven VTS blokkanaal; 

• werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 06.30 uur – 19.00 uur; 

• buiten de werktijden meren de werkschepen af op jetty 8 en of jetty 9; 

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: tijdelijke laad/los locatie oost van steiger 17  

 
 
 

 


