
Sprong over het IJ
Snel en gemakkelijk naar de overkant - te voet of op de fiets

Voorstel voor een evenwichtig 
netwerk van IJ-oeververbindingen 
én een uitnodiging aan de stad 
om hierop te reageren.
Inspraakperiode: 23 januari t/m 6 maart 
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Colofon
Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, 
januari 2017. De brochure geeft een verkorte 
versie van de concept-Nota van Uitgangspunten.

Met dank aan alle geïnterviewden

E  sprongoverhetij@amsterdam.nl
T  14 020
amsterdam.nl/sprongoverhetij

Deze brochure beschrijft hoe de gemeente 
Amsterdam de steeds grotere druk op de 
veerponten wil aanpakken. En is een uitnodiging 
aan de stad om hierop te reageren.

Met een pakket van 5 maatregelen stelt de 
gemeente een evenwichtig netwerk voor van 
verschillende oeververbindingen over het IJ. Een 
combinatie van brug, veren, tunnel en metro. 
Zodat fietsers en voetgangers snel, gemakkelijk 
en comfortabel over het IJ kunnen naar de 
overkant. En Amsterdam goed op de toekomst is 
voorbereid.

Amsterdam gaat de oversteek sneller 
en gemakkelijker maken! Want het 
wordt steeds drukker op en rond 
het IJ. Meer en meer mensen uit 
Amsterdam en daarbuiten nemen 
dagelijks de pont. Te voet of op de 
fiets. Op weg naar werk, school, 
winkels of horeca, een festival, een 
museumbezoek of een film in Eye. 
Vooral nu de IJ-oevers van Oost naar 
West en Stadsdeel Noord meer dan 
ooit bruisen en booming zijn.

Meer en betere IJ-oeververbindingen
De huidige belasting van de veren is groot. Met 
‘Sprong over het IJ’ wil Amsterdam de oversteek 
structureel verbeteren. Speciaal voor fietsers en 
voetgangers die tot nu toe zijn aangewezen op de 
pont. Niet met één grote maatregel, maar met meer 
verbindingen vanaf verschillende plekken aan het IJ. 
Door een combinatie van meer en snellere veren, een 
brug, metrostation en misschien een tunnel onder het 
IJ. Dit haalt de druk van de huidige ponten af. Het 
zorgt ervoor dat iedereen snel, veilig en gemakkelijk 
kan oversteken. En intussen de scheepvaart veilig en 
zonder grote belemmeringen doorvaren kan.

Dit plan gaat alle Amsterdammers aan. Daarom horen 
we graag wat ú ervan vindt. In deze brochure leest u 
waarom ‘Sprong over het IJ’ belangrijk is voor de stad 
en om welke maatregelen het gaat. 

Uw reactie is van harte welkom! 
Dat kan via amsterdam.nl/sprongoverhetij, tijdens een 
bijeenkomst of schriftelijk. Op pagina 15 vindt u hier-
over meer informatie.

Sprong over het IJ

3



Snel en gemakkelijk naar de overkant
Hoe zorg je dat de stad hierop is voorbereid? Zodat 
iedereen – nu, maar ook over 20 jaar – makkelijk, snel 
en comfortabel naar de overkant kan. De opening 
van de Noord/Zuidlijn in 2018 helpt om de huidige 
drukte te verminderen. Maar voor de groei die komen 
gaat, is dit niet genoeg. Amsterdam wil daarom nu 
stappen maken om het groeiend aantal pontgebruikers   
in goede banen te leiden. Door het structureel 
verbeteren van de IJ-oeververbindingen, zodat de stad 
goed op de toekomst is voorbereid. 

Grondige inventarisatie vooraf
In 2015/2016 is uitvoerig onderzoek gedaan naar mo-
gelijkheden en kansrijke locaties. Welke ingrepen zijn 
het meest effectief en realistisch? En hoe snel kunnen 
deze worden uitgevoerd? Hierbij is gekeken naar 
wat technisch kan, welke verkeers- en vervoerseisen 
gelden, maar ook de stedelijke inpassing en (sociale) 
veiligheid. Bij de inventarisatie zijn wel 77 ideeën ver-
werkt, eerder aangedragen door inwoners, instellingen 
en bedrijven uit de stad. Bovendien zijn de mogelijke 
verbindingen afgewogen tegen de belangen van de 
scheepvaart. De uitkomsten zijn vervolgens uitgewerkt 
in de Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ.

Evenwichtig netwerk van verbindingen
Het plan dat er nu ligt omvat een netwerk van 
fietsbruggen, veren, een voetgangerstunnel en 
metrostation op en rond het IJ. Een samenhangend 
pakket dat zorgt voor extra vervoerscapaciteit en meer 
spreiding van fietsers via de oost- en westflank van het 
IJ. En tegelijkertijd bijdraagt aan ontwikkelingen in de 
stad, zoals de Noordelijke IJ-oever, Houthavens, het 
Marineterrein, Zeeburgereiland en richting Sloterdijk.

Er gebeurt steeds meer op en rond het IJ. Amsterdam-
Noord wordt populairder om te wonen, er zijn meer 
banen en er is van alles te doen. In hoog tempo groeit 
er op beide oevers een ‘Stad om het IJ’. Dit levert meer 
uitwisseling op tussen de verschillende delen van de stad 
aan weerszijden van het IJ. En dat zien we terug! 

Steeds meer mensen op de pont
Het aantal mensen dat het IJ oversteekt neemt al 
jaren sterk toe. Nu nemen op een dagelijkse werkdag 
gemiddeld 46.000 mensen de pont. De huidige 
veerverbindingen kunnen de toestroom fietsers en 
voetgangers nauwelijks meer aan. Door nog meer 
woningbouw, vestiging van nieuwe bedrijven, hotels en 
culturele attracties op de Noordoever zijn dit er in 2030 
mogelijk zelfs twee keer zoveel.

Amsterdam groeit naar ‘Stad om het IJ’

H

Buiksloterwegveer
IJpleinveer

Oostveer

Houthavenveer

Distelwegveer

NDSM-veer

Ruim 100 jaar is een verbinding over het IJ een 
terugkerend onderwerp van discussie. Vanaf begin 20e 
eeuw breidde Amsterdam zich uit in Noord. Met havens, 
industrie en woonwijken. Personenverkeer over het IJ werd 
toen nog sterk onderschat. Sindsdien vormen de IJ-oever-
verbindingen een zwakke plek in het verkeersnetwerk van 
de stad. Voor auto’s zijn er inmiddels tunnels onder het IJ of 
bruggen in en rond de stad. Fietsers en voetgangers maken 
al meer dan een eeuw gebruik van de gratis pont.

Huidige situatie
46.000 mensen per dag

Groeiscenario 2030
80.000-110.000 mensen per dag
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De weg er naartoe
‘Sprong over het IJ’ is het resultaat van intensief 
overleg met alle betrokkenen, van inwoners tot in-
stellingen en bedrijven uit de stad en overheden. 

Het traject bestaat uit een stapsgewijze werkwijze 
en besluitvorming met ruimte voor discussie,  
onderzoek, advies en consultatie. Ook de  
uitvoering gebeurt in fasen, zodat de plannen 
aangepast kunnen worden in de tijd.

Het woord is nu aan de stad
Van 23 januari tot en met 6 maart 2017 is er 
gelegenheid voor inspraak: de concept-Nota 
van Uitgangspunten ‘Sprong over het IJ’ en het 
Voorgenomen Voorkeursbesluit leggen we voor 
aan de stad en andere belanghebbenden. Nog 
voor de zomer 2017 volgt een Definitief Voor-
keursbesluit over ‘Sprong over het IJ’, waarna de 
eerste voorbereidingen van start kunnen. Daarna 
komt voor elke maatregel waarbij gebouwd gaat 
worden (bijvoorbeeld brug of tunnel), nog een 
apart inspraaktraject.

Reageren kan tot en met 6 maart. Ga naar 
Amsterdam.nl/sprongoverhetij en vul het 
e-formulier in. Of stuur een e-mail met uw 
reactie naar sprongoverhetij@amsterdam.nl  
Laat ons weten wat u ervan vindt!

Sprong over het IJ: het voorstel
Een combinatie van 5 maatregelen zorgt ervoor dat straks meer 
mensen te voet of op de fiets, snel en gemakkelijk naar de 
overkant kunnen:

Maatregel 1: betere veerverbindingen in het centrale deel 
van het IJ, in combinatie met een fietsbrug over het Noord-
Hollands Kanaal

Maatregel 2: metrostation Sixhaven

Maatregel 3: brug tussen Kop Java-eiland en 
Hamerstraatgebied (voorwaarde is een goede oplossing voor 
de Passengers Terminal Amsterdam)

Maatregel 4: fietsbrug of -tunnel tussen Stenen Hoofd en 
Buiksloterham

Maatregel 5: voetgangerspassage tussen CS en Buiksloterweg 
(alleen als dit nog nodig is)

Kijk op pagina 8-14 voor meer uitleg over de verschillende 
maatregelen.

Setu (scholier, 14 jaar)
Pont CS – Buiksloterweg
“ Als ik naar school ga en naar 
vrienden neem ik de pont. En 
naar mijn vriendin in Noord. Ik 
gebruik eigenlijk alleen de pont 
en de fiets. Het is gratis en het 
snelst. Overdag valt het wel mee, 
maar in de spits is de pont vaak 
erg druk. Meer plek voor fietsen 
zou goed zijn. En als ik naar 
NDSM ga, mis ik vaak de pont. 
Die mag van mij vaker gaan en 
ook sneller, deze overtocht duurt 
wel erg lang.”

Elleke
“ Ik ga vaak met mijn man 
en kleinkinderen met de 
pont heen en weer. Die 
vinden dat fantastisch. Bij 
CS is het zowel overdag 
als in de spits heel druk. 
Maar ook gevaarlijk. Mijn 
kleindochter van twee 
jaar is een keer tussen de 
scooters en fietsers terecht 
gekomen die van boord 
reden. Heel naar. Daar 
kan de gemeente wel wat 
meer doen om de pont 
te ontlasten. En ook naar 
andere plekken kijken in 
Noord.”

Paulien (69 jaar) en  
Elleke (71 jaar)
Pont Azartplein – Noord
“ Ongeveer 1 keer per maand 
nemen we de pont vanaf het 
Azartplein naar Noord om te 
wandelen in het Vliegenbos. Of 
naar een restaurant en andere 
horeca. Daar hebben we een 
goed koffietentje gevonden.”
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Sprong over het IJ: ons voorstel

Veerdienst huidige route

Huidige situatie
46.000 mensen per dag

Groeiscenario 2030 
80.000-110.000 mensen per dag

Maatregel 1

Maatregel 2

Maatregel 3

Maatregel 4

Maatregel 5

2018

2025

Besluit
2020

Fasering
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Maatregel 1 
De pontveren kunnen de stroom fietsers en voetgan-
gers nauwelijks aan. Vooral op het Buiksloterwegveer 
achter CS is het druk. Ook in de toekomst blijft dit een 
belangrijke oversteekplek.

Verbeteren huidige veren in centrale 
deel van het IJ
De huidige veren worden groter en krijgen een hogere 
frequentie. Dit is al eerder besloten (Nota Veren).

Verschuiven opstapplek IJpleinveer:  
CS > De Ruijterkade Oost
De afstand vanaf De Ruijterkade naar Noord is korter. 
Het IJpleinveer kan daardoor vaker en sneller over-
steken. Bovendien sluit de fietsroute beter aan op de 
route richting Geldersekade en Jodenbreestraat via 
Oosterdokseiland.

Fietsbrug over Noord-Hollands Kanaal 
Deze brug in het verlengde van de Tolhuisweg vormt 
een rechtstreekse verbinding naar het IJpleinveer. 
Fietsers kunnen dan sneller de oversteek maken via het 
IJpleinveer. Dit ontlast het Buiksloterwegveer. Daar-
naast is de brug een verbetering van het fietsnetwerk 
langs de IJ-oevers in Noord.

Maatregel 2
Metrostation Sixhaven
Een extra metrostation van de Noord/
Zuidlijn bij Sixhaven is al eerder over-
wogen en blijkt door alle ontwikke-
lingen in Noord toch noodzakelijk te 
worden. Bij de aanleg van de Noord/
Zuidlijn is wel al rekening gehouden 
met een toekomstige extra halte. Het 
aantal in- en uitstappers bij Sixhaven 
wordt op termijn geschat op circa 
11.000 per etmaal. Wanneer het me-
trostation er komt, hangt mede af van 
de ontwikkelingen in de omgeving 
van Sixhaven.

Kristine (business controller, 38 jaar)
Pont Stenen Hoofd – NDSM
“ Het is zo leuk om met de pont naar mijn 
werk te gaan. Vooral in de zomer is het 
mooi op het water. Het heeft ook iets 
dorps. De kapitein wacht op je als je nog 
snel aan komt fietsen. Dat is echt heel fijn. 
Bij CS is de pont te druk. Veel mensen 
gebruiken Westerdok als opstap om deze 
drukte te ontlopen.”

Christiaan (architect, 25 jaar)
Pont CS – Buiksloterweg
“ Het wordt steeds drukker in Noord. Ze 
zijn daar volop nieuwe woonwijken aan 
het bouwen. Ook de bedrijvigheid neemt 
daar toe. Voor de lange termijn moeten 
er structurele oplossingen komen. Een 
metrostation bij Sixhaven vind ik een goede 
aanpassing. Meer is beter.”10 11



Maatregel 3 
Brug tussen Kop Java-eiland en 
Hamerstraat (2025)
Snel op de fiets vanuit Oost naar Noord en andersom. 
Op een tijdstip dat je zelf kiest. Dat kan straks via de 
brug bij Java-eiland. Deze komt in het verlengde van de 
Jan Schaeferbrug en verbindt de Kop van Java-eiland 
met het Hamerstraatgebied in Noord. Een 160 meter 
lange brug met aan de noordzijde een beweegbaar deel.

Oplossing voor Passengers Terminal Amsterdam (PTA)
Door de komst van de brug kunnen grote cruisesche-
pen niet meer draaien ter hoogte van Java-eiland.  
Dan is een nieuwe locatie voor de cruiseterminal nodig. 

Maatregel 4
Fietsbrug of -tunnel 
tussen Stenen Hoofd en 
Buiksloterham
Na 2020 wordt besloten of er een fiets-
brug of -tunnel komt tussen Stenen 
Hoofd en Buiksloterham. Het moment 
van realisatie hangt samen met de 
snelheid van ontwikkelingen in de 
Buiksloterham. De keuze voor brug of 
tunnel is nog open. Zowel bij een tunnel 
als brug zijn gebruikersgemak en sociale 
veiligheid cruciaal.  

Anne Fleur (consulent, 33 jaar)
Pont CS – Buiksloterweg
“ Een brug zou de oversteek vergemakkelijken. 
Destijds hebben ze de IJtunnel alleen opengesteld 
voor auto’s en niet voor fietsers en voetgangers. 
En die mensen gaan nu allemaal met de pont. Nu 
ervaren we problemen door die maatregel. Extra 
pontveren is voor de korte termijn handig. Maar is 
geen structurele oplossing. Een brug of tunnel is 
vaster. Maar de pont moet blijven.”

Arnold (ambtenaar, 49 jaar)
Pont CS – Buiksloterweg
“ Een brug is altijd goed. Daarmee 
verbind je niet alleen plekken, 
maar ook mensen, steden en 
culturen.“

impressie studieschets brug Java-eiland impressie studieschets Stenen Hoofdbrug
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impressie studieschets ligging tunnel

Maatregel 5
Voetgangerspassage 
onder het IJ
Na uitvoering van maatregel 1 en 2 
volgt een evaluatie. Die kan leiden tot 
een tunnel tussen de Buiksloterweg 
en Centraal Station. Met een lift en 
roltrap voor voetgangers, eventueel 
ook toegankelijk met de fiets aan de 
hand. 

Co (vrijwilliger, 80 jaar)
Pont CS – Buiksloterweg
“ Ik ga met de pont omdat het met 
de fiets de enige mogelijkheid is 
om van Noord naar het Centrum 
te komen. Wel kan je de fiets 
steeds minder goed kwijt op de 
pont. Dat is jammer. Een tunnel 
onder het IJ? Dat zou ik wel 
prettig vinden en ook gebruik 
van maken.“

Dit plan gaat alle Amsterdammers aan. Daarom 
horen we graag wat ú vindt van de maatregelen 
van ‘Sprong over het IJ’.

Het woord is aan u
Van 23 januari tot en met 6 maart 2017 is er gelegen-
heid tot inspraak over de concept-Nota van Uit-
gangspunten en het Voorgenomen Voorkeursbesluit 
over ‘Sprong over het IJ’. Nog voor de zomer 2017 
volgt een Definitief Voorkeursbesluit over ‘Sprong 
over het IJ’. Hierna kunnen als eerste de voorberei-
dingen voor maatregel 1, 2 en 3 van start.

Laat ons weten wat u vindt?
Hoe urgent is volgens u de aanpak voor meer en 
betere IJ-oeververbindingen? En hoe beoordeelt u 
het pakket met 5 maatregelen als oplossingen voor 
de korte en lange termijn? Uw antwoord helpt ons 
verder op weg.

Reageren kan tot en met 6 maart!
Aarzel niet! Vul de vragenlijst in op Amsterdam.nl/
sprongoverhetij. Of stuur een e-mail naar  
sprongoverhetij@amsterdam.nl. En laat ons weten 
wat u ervan vindt!

Meer weten? 
Kijk voor de concept-Nota van Uitgangspunten op 
Amsterdam.nl/sprongoverhetij 
Voor vragen kunt u bellen met 14 020 of een e-mail 
sturen naar sprongoverhetij@amsterdam.nl

Uitnodiging aan de stad 
Reageer op ons voorstel
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Sprong over het IJ: snel en gemakkelijk naar de overkant




