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Besluitnummer: 2022/30 
 
 

Onderwerp: Verkeersbesluit van de directeur CNB tot het instellen van een 
invaarverbod voor het scheepvaartverkeer van een werkgebied gelegen in het 
Afgesloten IJ ter hoogte van de Ruijterkade Oost 
 
 
 De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, 
 
Gelet op: 
-de artikelen 3, 4, 5 en 7 van de Scheepvaartverkeerswet alsmede bijlage 7 van het 
Binnenvaartpolitiereglement; 
- Het besluit van het college van 3 december 2019 (gepubliceerd in het Gemeenteblad op 3 

januari 2020 en te vinden op de site van Port of Amsterdam) waarin de directeur van het 

Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied mandaat is verleend voor het nemen van 

de voor dit besluit relevante besluiten. 

 

Overwegende dat: 

-In het gebied dat is gelegen in het Afgesloten IJ , ter hoogte van de Ruijterkade Oost, zullen 

vanaf 01 september 2022 werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van een renovatie van 

de kade, het draaien van de westelijke steiger en het creëren van rondvaart ligplaatsen. 

- de aangewezen gebieden (zie tekeningen  N0684_V01, V02, V03),  uitsluitend toegankelijk 
zal zijn voor schepen die hier werkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van de 
genoemde infrastructurele werken.  
-De werkzaamheden zijn van maandag t/m vrijdag van 06:00 tot 21:00 uur. 
 
 
Besluit : 
1. Het gebied van het Afgesloten IJ  dat gelegen is ter hoogte van de Ruijterkade Oost 
aan te wijzen als werkgebied  (zie overzichtskaarten werkgebied) met ingang van 01 
september, 00.00 uur tot en met 31 maart 2023, 24.00 uur, of zoveel eerder als de 
werkzaamheden zijn beëindigd.  
2. De bijzondere markering met het topteken A1, bijlage 7 van het 
Binnenvaartpolitiereglement geeft de grens van het werkgebied aan. 
3. Het aangewezen werkgebied is gedurende de periode als genoemd onder 1. 
uitsluitend toegankelijk voor schepen die werkzaamheden verrichten ten behoeve van de 
genoemde infrastructurele werken) en voor het overige scheepvaartverkeer gestremd.  
4. Ten behoeve van de werkzaamheden is het verboden om hinderlijke 
waterbewegingen te veroorzaken. Dit wordt aangegeven met het verbodsteken A.9, bijlage 7 
van het Binnenvaartpolitiereglement. 
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Datum: 29 augustus ’22 

 
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
namens deze, de directeur Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied 
 

 
 
J.H.M. Mateyo 
 
 
Toelichting: 
Dit verkeersbesluit is een uitwerking ter voorkoming van grondingen en ter bescherming van de bouwactiviteiten 
bij de Ruijterkade Oost. Om te voorkomen dat de vaarweggebruiker dit gebied invaart, zal dit gebied veilig 
afgebakend worden door middel van bijzondere markering voorzien van het topteken A1, bijlage 7 
Binnenvaartreglementen. 
Hiermee wordt voorkomen dat de vaarweggebruikers het werkgebied invaren en eventueel schade oplopen of 
veroorzaken aan de dit in gebied uitvoerende werkzaamheden.   

 
 

 

 

Tekening werkgebied  

Periode 01-09-2022 t/m 31-10-2022 



 

Centraal Nautisch Beheer 

Postbus 19406 

1000 GK Amsterdam  
 

Afdeling Beleid 
Telefoon: 020 - 5234 500 
www.portofamsterdam.com 

KvK nr.: NL 57398879 

 

Page 3 van 4 
 

 

 
Periode 01-11-2022 t/m 31-12-2022 

 
Periode 01-01-2023 t/m 31-03-2023 
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