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Beste bewoner, ondernemer,
In onze brief van november 2021 hebben we u geïnformeerd over het vernieuwen van de
kademuur en straat ter hoogte van Houtmankade 59 tot 117. Voordat we met de vernieuwing
starten legt GVB een nieuw verbindingsspoor voor de tram vanaf Planciusstraat 16A-D tot na de
Eerste Breeuwerstraat aan. In deze brief informeren we u waarom dit nodig is en wat dit voor u
betekent.
Wat we gaan doen
Voor het vernieuwen van de kademuur hebben we ongeveer 4 meter werkruimte nodig, gemeten
vanaf de kademuur richting de rijbaan. Hierdoor kan tram 3 tijdens de werkzaamheden aan de
kademuur geen gebruik maken van de trambaan op de Houtmankade.
Tijdens de werkzaamheden aan de kademuur rijdt tram 3 tot de huidige eindhalte aan de Korte
Zoutkeetsgracht. Vervolgens rijdt de tram in tegengestelde richting terug naar de Planciusstraat.
Op de Planciusstraat rijdt de tram ongeveer 50 meter tegen het verkeer in tot de huidige wissel.
Daar wisselt de tram naar het nevenspoor. GVB maakt een nieuw verbindingsspoor van ongeveer
60 meter ter hoogte van Planciusstraat 16A-D tot na de Eerste Breeuwerstraat.
Wanneer
Vanaf maandag 21 maart tot en met vrijdag 8 april vinden de werkzaamheden aan het
verbindingsspoor plaats. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur.
Wat dit voor u betekent
Het auto- en fietsverkeer wordt tijdens de aanleg van het verbindingsspoor omgeleid via de
omliggende straten. Dit wordt met omleidingsborden aangegeven. Nood- en hulpdiensten
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kunnen het werkterrein passeren. Op maandag 21 en dinsdag 22 maart wordt het asfalt
ingezaagd. Omdat het zagen veel geluid maakt, kunt u daar overlast van ondervinden.
Hoe verder
De werkzaamheden aan de kademuur van de Houtmankade starten in het najaar van 2022.
Daarvoor organiseren we een informatiebijeenkomst. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Tijdens de bijeenkomst vertellen we u meer over de planning en de uitvoering van de
werkzaamheden.
Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen over de vernieuwing van de kademuur bij de
Houtmankade? Neem dan contact op met mij via e.kuijper@amsterdam.nl of 06 2336 6274.
Met vriendelijke groet,

Elise Kuijper
Omgevingsmanager Houtmankade
Programma Bruggen en Kademuren

