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 Behandeld door Marian Breeman, m.breeman@amsterdam.nl 
   
 Onderwerp Start werkzaamheden Amstel; bereikbaarheid zuidelijk Wallengebied  

   

 Geachte heer, mevrouw, 

  

Al enige tijd wordt de herinrichting van de Amstel tussen Muntplein en Blauwbrug voorbereid en 

op 28 mei 2018 start de uitvoering. U ontvangt deze brief omdat de uitvoering van de Amstel ook 

gevolgen heeft voor het zuidelijk wallengebied. In deze brief informeren we u daarover.  

 

Bereikbaarheid zuidelijk wallengebied 

Vanwege de uitvoering wordt de Amstel volledig afgesloten voor auto- en fietsverkeer. De Amstel 

is te smal om de werkzaamheden te voeren met behoud van het autoverkeer naar de binnenstad. 

Dit betekent dat de Halvemaansbrug ook niet bereikbaar is voor autoverkeer. Op de achterzijde 

van deze brief vindt u een kaartje waarop u kunt zien hoe u bereikbaar blijft. Deze situatie duurt 

tot 1 november 2018, als de herinrichting voltooid is.  

De bereikbaarheid is afgestemd met het project Aanpak verkeersoverlast wallengebied.  

 

Bereikbaarheid binnenstad autoverkeer en fietsers 

De Amstel is ook de enige weg om de binnenstad te bereiken. Tijdens de uitvoering van de Amstel 

zal het Muntplein, tijdelijk tot 1 november 2018, worden opengesteld voor verkeer zodat de 

binnenstad bereikbaar blijft.  

Vanaf 28 mei is er ook een omleidingsroute voor fietsers.  

U kunt deze omleidingsroutes bekijken via: https://www.amsterdam.nl/herinrichtingamstel. Ook 

vindt u daar meer informatie over het project Amstel.  

 

Fietsparkeren Halvemaansbrug 

Alle objecten op de Amstel moeten worden verwijderd. Daarom plaatsen wij op de 

Halvemaansbrug fietsenrekken. Ook bevindt zich daar een autodateplek en een 

invalidenpaarkeerplaats. U kunt daar tijdelijk dus niet parkeren. 
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Meer informatie 

Heeft u vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het 

project Amstel, Sjoke Tilstra via  s.tilstra@amsterdam.nl of 06 8247 3733. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marian Breeman 

Projectmanager Amstel 

 

 

 

 

 

 

 


