
 

 

 

 

Bezoekadres 

Weesperplein 8 

1018 XA Amsterdam 

 

Postbus 1104 

1000 BC Amsterdam 

Telefoon 14020 

www.amsterdam.nl 

 

Datum 18 november  2016 

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

Onderwerp Uitnodiging inloopavond Houthaven op maandag 28 november a.s. en werk 

Spaarndammerdijk ter hoogte van de Oostzaanstraat/Archangelweg 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een inloopavond over de Houthaven op: 

 

Datum: maandag 28 november 2016  

Tijd: 19.00u – 20.30u 

Locatie: Brede School Houthaven, Revaleiland 1a  

 

Tijdens de inloopavond informeren wij u over de volgende onderwerpen: 

 

Wegwerkzaamheden Spaarndammerdijk van december 2016 tot zomer 2017 

Vanaf donderdag 1 december a.s. gaat het werk aan de Spaarndammerdijk een nieuwe fase in, te we-

ten het aansluiten van de kruising Spaarndammerdijk-Archangelweg-Oostzaanstraat op de Spaarn-

dammertunnel. Hiervoor wordt de Archangelweg tot de zomer 2017 afgesloten. Tijdens de uitvoering 

kan het doorgaande auto- en fietsverkeer over de Spaarndammerdijk grotendeels doorgang vinden. 

Bestemmingsverkeer voor de Houthaven en de Minervahaven maakt in deze periode gebruik van de 

nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg ter hoogte van de Uitgeeststraat. Door de werkzaamheden zijn er 

meer verkeersopstoppingen en sluipverkeer te verwachten. Daarnaast veroorzaakt het werk geluids-

overlast, ook in de nachten. In de bijlage vindt u detailinformatie over de werkzaamheden en wat deze 

betekenen voor het verkeer en omwonenden. 

 

Voortgang en hinder Pontsteiger 

De medewerkers van de Bouwcombinaties Pontsteiger en Pontsteigergarage staan tijdens de inloop-

avond voor u klaar om informatie te verschaffen over de voortgang en hinder van de bouw, maar ook 

de stand van zaken rondom verhuur/verkoop etc. 

 

Overige onderwerpen 

Tijdens de inloopavond op 28 november a.s. kunt u ook terecht met vragen over de Spaarndammer-

tunnel, de nieuwe inrichting van de Tasmanstraat en de Spaarndammerdijk, het Houthaven park en de 

ontwikkelingen van het bouwen, inclusief de bereikbaarheid in het Houthavengebied. 

 

 

Retouradres: Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam      

Aan de bewoner(s) of ondernemer(s) van dit pand       
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Meer informatie 

Mocht u de inloopavond niet kunnen bezoeken, dan kunt u voor meer informatie terecht op onze web-

site www.amsterdam.nl/houthaven. U kunt uw vragen ook mailen naar houthaven@amsterdam.nl, of 

bellen met (06) 3017 4976. Voor het wegenwerk aan de Spaarndammerdijk is het ook mogelijk langs te 

gaan bij 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 altijd een andere afspraak maken. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Joanna Wilbers 

Omgevingsmanager Houthaven 

 

Gemeente Amsterdam 

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


*) Alle genoemde data in deze brief zijn onder voorbehoud. Door slechte weeromstandigheden of onvoorziene omstandigheden kunnen er wijzigingen ontstaan. Op onze website amsterdam.nl/houthaven, deelproject 
Spaarndammerdijk, vindt u de meest actuele planning. 

 
 

Bijlage 1: Detailinformatie werkzaamheden Spaarndammerdijk ter hoogte van de Oostzaanstraat/Archangelweg, d.d. 18 november 2016 

 

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.  
  
Wanneer* Wat Auto- en vrachtverkeer OV Fietsers Voetgangers Overige hinder 

Nacht van 1 op 2 december Maken van twee doorsteken 
in de middenberm  

Geen hinder Geen hinder Geen hinder Geen hinder Geluidsoverlast, ook in 
de nacht 

Weekend van 2 t/m 5 
december 

Aanbrengen mantelbuizen in 
de hoofdrijbaan en 
verwijderen van masten 

Ernstige hinder: 
- Omleiding bestemmingsverkeer 
Houthaven en Minervahaven via 
tijdelijke ontsluitingsweg t.h.v. de 
Uitgeeststraat   
- Omleiding doorgaand autoverkeer  
via de Haarlemmerweg  en het 
Nassauplein en v.v. 
- Omleiding verkeer komende 
vanuit de Minervahaven en 
Houthaven voor de richting A10 via 
de Houtmankade en de  
Haarlemmerweg. 

Hinder: 
- Bus 48: halte 
Oostzaanstraat op de 
Archangelweg vervalt, 
bus rijdt via de tijdelijke 
ontsluitingsweg t.h.v. de 
Uitgeeststraat en stopt 
op de Haparandaweg. 
- Bus 22: geen hinder, 
halte Oostzaanstraat 
wordt verplaatst richting 
het oosten 

Hinder: 
- Omleiding doorgaand 
fietsverkeer via de route 
Zaanstraat > Hembrugstraat 
- Omleiding bestemmingsverkeer 
Houthaven en Minervahaven via 
tijdelijke ontsluitingsweg t.h.v. de 
Uitgeeststraat 

Geen hinder - Geluidsoverlast, ook 
in de nachten 
- Er vervalt een 
parkeerplek t.h.v. 
Spaarndammerdijk 
217 t.b.v. de oversteek 
naar de tijdelijke 
bushalte. 
- Afvalcontainers 
mogelijk tijdelijk op 
een andere locatie. 

Eerste helft december Aanbrengen nieuwe 
verkeerslichten 

Hinder: omleiding 
bestemmingsverkeer Houthaven en 
Minervahaven zoals hierboven 
vermeld, verkeersregelaars 
begeleiden het verkeer de kruising 
over  

Idem als hierboven Hinder: omleiding 
bestemmingsverkeer Houthaven 
en Minervahaven zoals hierboven 
vermeld,, verkeersregelaars 
begeleiden het verkeer de 
kruising over 

Geen hinder Idem als hierboven, 
slechts incidenteel 
nachtwerk nodig 

Medio december 2016 – 
Zomer 2017  

Verlagen en opnieuw 
opbouwen van de kruising, 
incl. werkzaamheden kabel- 
en leidingbedrijven 

Ernstige hinder: 
- Omleiding bestemmingsverkeer 
Houthaven en Minervahaven zoals 
hierboven 
- Wegversmalling doorgaand 
autoverkeer t.h.v. de 
Oostzaanstraat: 2 x 1 rijbaan 
beschikbaar 

Idem als hierboven Hinder:  
> Incidenteel tijdens werk kabel- 
en leidingbedrijven: 
- Omleiding doorgaand 
fietsverkeer west-oost via 
Zaanstraat en Hembrugstraat  
- Omleiding oost-west via de 
Oostzaanstraat en Zaanstraat 
> Tijdens overig werk maken 
fietsers in oost-west richting 
vanaf de Oostzaanstraat gebruik 
van het tweezijdige fietspad aan 
de zuidzijde 

Voetgangers 
maken gebruik van 
loopschotten t.h.v. 
het werkgebied 

Idem als hierboven, 
slechts incidenteel 
nachtwerk nodig 



Bijlage 2: Kaart van het werkgebied 

 
 


