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Datum 18 augustus 2016 

Behandeld door Joanna Wilbers, Grond en Ontwikkeling, (06) 3017 4976, houthaven@amsterdam.nl 

Onderwerp Werkzaamheden Tasmanstraat-Spaarndammerdijk, inloopavond 30 augustus a.s. 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Het werk aan de Spaarndammertunnel verloopt voorspoedig. Naar verwachting kan de tunnel 
medio volgend jaar worden opengesteld voor het doorgaande autoverkeer. Om de tunnel goed 
aan te sluiten op de omliggende wegen, werken we het komende jaar ook al op de Tasmanstraat 
en de Spaarndammerdijk. Na openstelling van de tunnel richten we de Tasmanstraat en de 
Spaarndammerdijk definitief opnieuw in. In deze brief leest u meer informatie over de werkzaam-
heden die in de komende maanden plaatsvinden, en wat dit voor u betekent.  
 

Tevens nodigen we u hierbij uit voor een inloopavond op: 
 
Datum: dinsdag 30 augustus 2016  
Tijd: 19.00u – 20.30u 
Locatie: Projectbureau Houthaven, Gevleweg 116 
 
Let op! U kunt terecht met uw vragen, er wordt geen presentatie gegeven.  

 
Kruispunt Tasmanstraat – Houtmankade: 4 weekenden in september 
Het kruispunt Tasmanstraat-Houtmankade wordt aangepast om later aangesloten te kunnen 
worden op de tunnel. Vanaf maandag 3 oktober 05.30u is de kruising Houtmankade – Tasman-
straat weer in alle richtingen bereikbaar (op de richting vanaf de Pontsteiger na). 
 
Gevolgen van het werk (zie het kaartje) 
Auto- en vrachtverkeer: 

 1e 3 weekenden: kruising slechts deels bereikbaar, omleidingen door middel van gele omlei-
dingsborden.  

 Weekend van 30 september:  
- Kruising geheel afgesloten voor auto- en vrachtverkeer.  
- Tevens Barentszplein afgesloten: buurtverkeer voor de Zeeheldenbuurt via de Haarlem-

mer Houttuinen en de Planciusstraat of de Grote Bickersstraat. Voor zwaar en hoog 
vrachtverkeer is het gebied dat weekend niet bereikbaar.  

Retouradres: Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam      

Aan de bewoner(s) of ondernemer(s) van dit pand      
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Bus 48: 
Tijdens alle weekenden én op maandag 12 september geldt: 

 Omleiding volgens de route Spaarndammerstraat > Haarlemmer Houttuinen.  

 Haltes tussen de Spaarndammerstraat en het Centraal Station vervallen.  
 
Fietsers en voetgangers: 

 Er gelden omleidingen voor doorgaand fietsverkeer. 

 Bestemmingsverkeer wordt langs het werk geleid.  
 
Spaarndammerdijk tussen spoorviaduct en Archangelweg: van 12 september t/m november 
De Spaarndammerdijk wordt opnieuw ingericht tussen het spoorviaduct en de Archangelweg. Ook 
kabel- en leidingbedrijven voeren werkzaamheden uit. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Meer 
informatie over de nieuwe inrichting en wat er verandert, kunt u vinden op 
www.amsterdam.nl/houthaven.   
 
Gevolgen van het werk (zie het kaartje) 
Auto- en vrachtverkeer: 

 Doorgaand autoverkeer over de Spaarndammerdijk blijft grotendeels mogelijk. 

 Kruising Spaarndammerdijk - Archangelweg - Oostzaanstraat blijft geheel toegankelijk. 

 Geen afslag vanaf de Transformatorweg rechtsaf richting de Nieuwe Hemweg, omleiding met 
behulp van gele borden.  

 Weekend van 18 november: door asfalteerwerk ernstige hinder van en naar de A10, er gelden 
omleidingsroutes. 

 Parkeerplaatsen op de Spaarndammerdijk tussen het WestCord Art Hotel en de Oostzaan-

straat vervallen. Deze komen in de definitieve situatie slechts gedeeltelijk terug. Zie voor de 

tekeningen van de nieuwe inrichting www.amsterdam.nl/houthaven.  
  
Bus 22: 

 Halte ‘Hempoint’ aan de overzijde van het WestCord Arthotel vervalt (richting Sloterdijk).  

 Halte ‘Hempoint’ voor de richting Centraal Station wordt iets verplaatst richting viaduct.  

 Weekend van 18 november: halte richting Centraal Station vervalt. 
 
Fietsers en voetgangers: 

 Er gelden omleidingen voor doorgaand fietsverkeer. 

 Bestemmingsverkeer wordt langs het werk geleid.  

 

Huisvuil: containers blijven in de buurt van de huidige locatie te gebruiken. 
 
Werktijden en overlast  
Bij de Tasmanstraat werken we vooral in de weekenden, op de Spaarndammerdijk zowel doorde-
weeks als in een aantal weekenden. In de weekenden wordt gewerkt van vrijdagavond 20.00u tot 
maandagochtend 05.30u. Er wordt dan ook ’s nachts gewerkt. Dit doen we omdat er in het week-
end en de nachten minder verkeer te verwachten is. Op de afbeelding onder deze tekst vindt u de 
data en te verwachten hinder. Het werk zal geluidsoverlast veroorzaken, ook in de nachten. Door 
het werk zijn er meer verkeersopstoppingen en sluipverkeer te verwachten. We zetten regelaars in 
om het verkeer te begeleiden. 
 

http://www.amsterdam.nl/houthaven
http://www.amsterdam.nl/houthaven
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Overige werkzaamheden vanaf november 
Vanaf november vinden er nog meer werkzaamheden plaats, dit betreft de aanleg van een bus-
baan in de Houthaven vanaf de Spaarndammerdijk ter hoogte van Uitgeeststraat. In december 
start de aanpassing van de kruising Spaarndammerdijk – Archangelweg. Over deze werkzaamhe-
den ontvangt u te zijner tijd meer informatie. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over het project kunt u uw vragen mailen naar houthaven@amsterdam.nl  
of bellen met de directievoerder Henk Vork via (06) 1439 2307. U kunt ook een kijkje nemen op 
www.amsterdam.nl/houthaven. Vanaf 12 september a.s. kunt u ook langskomen op het wekelijkse 
inloopspreekuur elke donderdag van 08:30 tot 09:30uur in de keet bij het WestCord Art Hotel.   
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
 
 
Joanna Wilbers 
Omgevingsmanager Houthaven  
 
Gemeente Amsterdam 

mailto:houthaven@amsterdam.nl
http://www.amsterdam.nl/houthaven
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