
 
 

Geachte bewoner en ondernemer,  
 

Graag nodigen wij u uit voor een informatiemarkt op donderdag  11 oktober in Pakhuis de Zwijger, 

over de verbetering van de fietsroute door de Kattenburgerstraat.  

 

De Kattenburgerstraat is nu al een belangrijke route richting het centrum van de stad en wordt bij 

realisatie van een brug over het IJ vanaf Java-eiland (rond 2025) nog veel drukker. Fietsers komen 

op deze route drie grote knelpunten tegen: de kruising met de Piet Heinkade, de krappe 

spoorwegondergang en de monumentale Mariniersbrug.  

 

Een aanpassing van de spoorwegonderdoorgang is op dit moment het meest urgent, omdat hier 

een mogelijkheid is om mee te liften met de werkzaamheden van het Ministerie van I&W 

(Programma Hoogfrequent Spoor) in de periode 2021 - 2025. We onderzoeken de bouw van een 

extra onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, ten oosten van de bestaande onderdoorgang. 

De bestaande onderdoorgang zal in gebruik blijven voor autoverkeer.  

 

Informatiemarkt 11 oktober 

Het projectteam is op deze avond aanwezig om u te informeren over de plannen voor de 

spoorwegondergang en onze eerste ideeën voor de Piet Heinkade en Mariniersbrug. We gaan 

graag met u in gesprek en zijn erg benieuwd naar uw reactie. U kunt in- en uitlopen tussen 19:00 

en 21:30 uur, de hele avond zijn er projectteamleden  aanwezig voor een toelichting.  

 

Datum  Tijd  Locatie  

Donderdag 11 oktober  19:00 – 21:30 uur 

Informatiemarkt  

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179  

5e verdieping  
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Aan Bewoners en ondernemers omgeving kruising Kattenburgerstraat en Piet Heinkade 

Van Tim van de Laar,  
fietsroutekattenburgerstraat@amsterdam.nl  

06 1086 2441 

Datum 25 september 2018 
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Ook vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail zijn op 

donderdag 11 oktober aanwezig in Pakhuis de Zwijger. Tussen 19.00 en 21.30 uur geven 

projectteamleden toelichting over de recente ontwikkeling rondom het Programma Hoogfrequent 

Spoorvervoer Amsterdam Centraal. Het historisch stationsgebouw Amsterdam Centraal wordt 

voorzien van langere en bredere perrons en van meer rol(trappen), zodat meer reizigers zich 

makkelijker kunnen verplaatsen op het station. Ook zal het verouderde spoor worden vervangen 

en aangepast aan de eisen van deze tijd. 

 

Planning  

Het project Fietsroute Kattenburgerstraat heeft als doel om de knelpunten op de fietsroute tussen 

Pakhuis de Zwijger en het Scheepvaartmuseum weg te nemen. Begin 2019 neemt de 

gemeenteraad als eerste een beslissing over de realisatie van een nieuwe 

spoorwegonderdoorgang voor fietsers en voetgangers.   

 

Ook de kruising met de Piet Heinkade en de Mariniersbrug zijn knelpunten op de route. Voor deze 

knelpunten is een aantal varianten in onderzoek, deze zullen pas in de zomer van 2019 worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarom informeren we u nu over onze eerste ideeën en 

organiseren we in de loop van 2019 nog een tweede bewonersavond om van u te horen wat u 

belangrijk vindt in het ontwerp en welke varianten uw voorkeur hebben. 

 

Sprong over het IJ 

De stad groeit in hoog tempo op beide oevers aan het IJ. Het gemeentebestuur wil daarom de 

verbindingen op en rond het IJ structureel verbeteren. Eén van de maatregelen binnen het 

programma ‘Sprong over het IJ’ is de aanleg van een brug tussen de Kop van het Java-eiland in 

Amsterdam Oost en het Hamerkwartier in Amsterdam Noord. Een brug waar in 2030 dagelijks 

tussen de 20.000 en 25.000 fietsers en voetgangers gebruik van gaan maken. Dat betekent ook 

dat de we de aansluitende fietsnetwerken aan beide kanten van het IJ verbeteren, zodat fietsers 

na realisatie van de brug snel, gemakkelijk en veilig op hun bestemming komen. 

 

Contact en vragen  

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Tim van de Laar via e-mail: 

fietsroutekattenburgerstraat@amsterdam.nl of telefoonnummer: 06 1086 2441. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Tim van de Laar 
Projectmanager Fietsroute Kattenburgerstraat 
 
Sprong over het IJ: snel, gemakkelijk en veilig naar de overkant. De Sprong over het IJ is een pakket 
van vijf maatregelen: meer en grotere veren (verleggen IJpleinveer en verbeteren fietspaden inclusief 
(brom)fiets/voetgangersbrug over Noordhollandsch Kanaal), metrostation Sixhaven, Javabrug (voor 
(brom)fietsers én voetgangers), een vaste verbinding bij het Stenen Hoofd en een voetgangerspassage 
onder het IJ bij het Centraal Station. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/sprongoverhetij. 

 

www.amsterdam.nl/sprongoverhetij

