
 
 

 
 
 

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART 
IJmond Noordzeekanaalgebied 

Centraal Nautisch Beheer 
 
 
 
Basijn nr: 59/2021 IJmuiden, 8 oktober 2021 
 
 
 
Onderwerp: : update basijn 33/2020 werkzaamheden op het Afgesloten IJ ter hoogte van het Centraal 

Station / Overzicht maatregelen tijdens transport, positioneren en fixeren van drie 
betonnen elementen 

 
 
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, 
maakt het volgende bekend: 
 
Omschrijving werkzaamheden 
Ten behoeve van de realisatie van de fietsenstalling IJBoulevard worden, in de periode tussen 29 
november 2021 en 05 december 2021, 3 betonnen elementen getransporteerd van de Amerikahaven naar 
het Afgesloten IJ ter hoogte van het Centraal Station. Na aankomst bij het Centraal Station worden de 
elementen gepositioneerd en vervolgens gefixeerd. 
 
Planning 

• Transport en invaren element West              Maandag 29-11-’21 van 07.00 uur tot en met 
16.00 uur 

• Transport en invaren element NZ-lijn            Donderdag 2-12-’21 van 07.00 uur tot en met 
20.00 uur 

• Transport en invaren element Oost               Zondag 5-12-’21 van 07.00 uur tot en met 20.00 
uur 

 
Met als reservedatum:  

• Reservedatum 1                 Woensdag 8-12-‘21 

• Reservedatum 2                 Zaterdag 11-12-‘21 
 
 
Gevolgen voor de scheepvaart  
In verband met het verslepen van de elementen vanuit de Amerikahaven naar het “Afgesloten IJ “ zal de 
scheepvaart op bovengenoemde periodes enige hinder ondervinden tijdens het transport.  
  
De volgende maatregelen worden ingesteld op genoemde dagen:  
 
-Tijdens het transport tussen 09.00 uur – 12.00 uur  

- Voor schepen met een diepgang groter dan 6 meter geldt een oploop en ontmoetingsverbod van 
het transport  

- Voor schepen met een diepgang kleiner dan 6 meter dienen het transport op ruime afstand en 
met aangepaste snelheid te passeren 
 
-Tijdens het positioneren tussen 12.00 uur – 16.00 uur :  



 

               - gestremd voor zeecruiseschepen  
  - max. snelheid overige schepen 8 km/ uur  
 
-Tijdens het fixeren tussen 16.00 uur -20.00 uur :  

- max snelheid zeecruiseschepen 9 km/ uur 
              - max snelheid overige schepen 12 km/ uur  
 
- Alle scheepvaart moet het object zo ruim en zo langzaam als mogelijk passeren. 
 
- Tijdens het transport , positioneren en fixeren zal de scheepvaart terplaatse geregeld worden door het 
verkeersbegeleidingsvaartuig “ODV 1” en “Houtvliet”. 
  
-Aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd. 
 
-Basijn nr. 33/2020 blijft onverminderd van kracht. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


