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Onderwerp: Werkzaamheden Spaarndammerdijk, tussen spoorviaduct en Uitgeeststraat 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Het werk aan de Spaarndammerdijk tussen het spoorviaduct en de Zaanstraat vordert. In deze brief 

informeren wij u over de komende werkzaamheden en de gevolgen. 

 

Spaarndammerdijk van spoorviaduct tot Archangelweg: weekend van 18 t/m 21 november  

De Spaarndammerdijk wordt opnieuw ingericht tussen het spoorviaduct en de Archangelweg. Tijdens 

het weekend van 18 t/m 21 november brengen we nieuw asfalt aan op de hoofdrijbanen. Het werk ver-

oorzaakt ernstige verkeershinder en geluidsoverlast. Ook in de nachten. 

 

Auto- en vrachtverkeer: 

 Ernstige hinder voor doorgaand autoverkeer over de Spaarndammerdijk: één rijbaan beschikbaar 

voor beide richtingen. 

 Geen autoverkeer mogelijk vanaf de Spaarndammerdijk naar de Transformatorweg: omleiding via 

de Nieuwe Hemweg (S101). 

 Geen autoverkeer mogelijk vanaf de Nieuwe Hemweg (S101) naar de Spaarndammerdijk of de 

Transformatorweg. 

 Auto- en vrachtverkeer wordt geadviseerd om via de Houtmankade en de Haarlemmerweg van en 

naar de A10 te rijden. 

 

Bus 22: Op zaterdag 19 en zondag 20 november vervalt de halte ‘Hempoint’ voor de richting Centraal 

Station.  

 

Fietsers en voetgangers: maken gebruik van de huidige omleidingen en tijdelijke maatregelen. 

 

Spaarndammerdijk bij de Uitgeeststraat: aanleg tijdelijke ontsluitingsweg vanaf 7 november a.s. 

Ter hoogte van de Uitgeeststraat leggen we een tijdelijke ontsluitingsweg aan voor de Houthaven en de 

Minervahaven. Deze wordt in gebruik genomen vanaf december, wanneer de Archangelweg afgesloten 

wordt. Daarnaast leggen we een tijdelijke bushalte aan voor bus 22, ter hoogte van Spaarndammerdijk 

197-213. Zie bijlage voor een kaart van de tijdelijke situatie. 
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Auto- en vrachtverkeer: 

 Doorgaand autoverkeer over de Spaarndammerdijk ondervindt hinder maar blijft grotendeels 

mogelijk. 

 LET OP! Weekend van 25 t/m 28 november: autoverkeer in westelijke richting (stad-uit) wordt 

omgeleid via de Houtmankade en de Haarlemmerweg. Autoverkeer stad-in is wel mogelijk. 

 Tijdelijk worden er  ±19 parkeerplaatsen opgeheven, om ruimte te maken voor de kruising van de 

nieuwe ontsluitingsweg op de Spaarndammerdijk. Deze parkeerplaatsen komen in de definitieve 

situatie ook slechts gedeeltelijk terug. 

 

Bus 22 en 48: rijden volgens de gebruikelijke dienstregeling en routes. 

 

Fietsers: van 22 november tot en met 1 december geldt er een omleiding voor fietsers in westelijke 

richting (stad-uit). Om de omleidingsroute zo kort mogelijk te houden, gaat deze deels door het bouw-

gebied van de Houthaven. Fietsers begeleiden we door bebording en inzet van extra verkeersregelaars.  

 

Aanpassing kruising Spaarndammerdijk-Archangelweg-Oostzaanstraat vanaf 1 december a.s. 

Vanaf 1 december a.s. werken we aan de aansluiting van de kruising Spaarndammerdijk-

Archangelweg-Oostzaanstraat op de Spaarndammertunnel. Hiervoor wordt de Archangelweg afgeslo-

ten. Bestemmingsverkeer voor de Houthaven en  Minervahaven maakt dan gebruik van de tijdelijke 

ontsluitingsweg ter hoogte van de Uitgeeststraat. In het weekend van 2 t/m 5 december worden er 

mantelbuizen aangelegd. Meer informatie over de gevolgen van dit deel van het werk volgt.  

 

Werktijden, verkeershinder en overlast  

Doorgaans werken we doordeweeks tussen 07.00 en 19.00 uur. Soms werken we ook op zaterdag om 

op schema te blijven. Daarnaast kan het voorkomen dat we ’s avonds en ’s nachts werken. Dit doen we 

omdat er dan minder verkeer is. In de weekenden starten de werkzaamheden vrijdagavond 20.00 uur 

en eindigen maandagochtend 05.30 uur. Op de afbeelding hieronder vindt u de voorlopige planning. 

Het werk veroorzaakt geluidsoverlast. Verder zijn er meer verkeersopstoppingen en sluipverkeer te 

verwachten. We zetten regelaars in om het verkeer te begeleiden. 
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Planning onder voorbehoud 

Alle genoemde data in deze brief zijn onder voorbehoud. Door slechte weeromstandigheden of 

onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen ontstaan. Op onze website 

www.amsterdam.nl/houthaven, deelproject Spaarndammerdijk, staat de meest actuele planning. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over de nieuwe inrichting van de Spaarndammerdijk kunt u vinden op 

www.amsterdam.nl/houthaven.Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u mailen naar 

houthaven@amsterdam.nl of bellen met directievoerder Henk Vork via (06) 1439 2307. U bent ook 

welkom op het wekelijkse inloopspreekuur op donderdag van 08.30 tot 09.30 uur in de groene keet bij 

het WestCord Art Hotel. Als dit tijdstip niet uitkomt dan kunt u ook een andere afspraak maken. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Wilbers 

Omgevingsmanager Houthaven  
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