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24 mei

Brug 108, De Clercqstraat
over Da Costagracht
Nu de kabels en leidingen bij de bruggen in West aan de kant gelegd zijn,
gaat programma Oranje Loper een volgende fase in. De komende jaren wordt
gewerkt aan het vernieuwen van de bruggen over de De Costagracht en
Bilderdijkgracht, en het vernieuwen van de De Clercqstraat en de Da Costakade.
De omgeving en het verkeer krijgen hierdoor langdurig te maken met hinder en
omleidingen. Woningen, horeca en winkels blijven bereikbaar.
Op verschillende momenten werken we op verschillende plekken. Deze nieuwsbrief gaat over het
werk dat in juni 2022 start bij brug 108 over de Da Costagracht: het vernieuwen van de fundering
onder de zijkanten, de monumentale onderdelen en de aansluitingen op de kade. Tijdens de uitvoering van dit werk is er te weinig ruimte voor al het verkeer. We leiden daarom de auto’s om, via de
Nassaukade en Bilderdijkstraat. Voetgangers en fietsers kunnen langs het werk.
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Wat gaan we doen

Waar en wanneer

Programma Oranje Loper vernieuwt de Nieuwezijds
Voorburgwal en de bruggen en straten van Raadhuisstraat tot Mercatorplein. In de straten is te weinig
ruimte voor alle soorten verkeer. We richten ze anders
in, zodat er meer ruimte komt voor voetgangers,
fietsers, de tram en gezond en sterk groen. De bruggen zijn oud en in slechte staat. Daarom gaan we ze
vernieuwen.

Tijdens het werk hebben we te maken met onzeker
heden. Zo kan het zijn dat de naastgelegen kade
minder gewicht kan dragen dan we nu denken, of
dat werkzaamheden meer ruimte vragen. Ook merken
we nu al dat leveringen van sommige bouwmaterialen
vertraging oplopen. De planning kan daarom nog
wijzigen.
De komende jaren zijn we nog bezig met het vernieuwen van de brug en de straten. Op hoofdlijnen werken
we als volgt:

Brug 108, op de De Clercqstraat over de Da Costagracht, bleek in 2018 niet meer veilig te zijn.
Met spoed is toen alleen het middendeel vervangen.
Het andere deel had meer voorbereidingstijd nodig.
We gaan hier nu verder mee. Op het kaartje hierboven
staat wat we nog gaan doen. Het rode deel is al
gebeurd. Het grijze deel is wat we gaan doen.

Flinke klus
Het werk aan brug 108 kost meer tijd dan we
eerder dachten, om diverse redenen. Zo blijkt de
kade zwakker te zijn, waardoor het aanbrengen
van de fundering langer zal duren. Ook konden er
minder kabels weggehaald worden. Hierdoor
moeten we tussen het werk door de kabels
verplaatsen en is er minder werkruimte. Bepaalde
werkzaamheden kunnen we daardoor niet
tegelijk, maar moeten we na elkaar uitvoeren.

• In juni beginnen we aan de noordkant van brug 108
(de kant van Bagels & Beans en IJscuypje).
• In de winter beginnen we aan de zuidkant van brug
108 (de kant van Yentl en Coffee Roastery). Voordat
deze werkzaamheden starten ontvangt u hierover
meer informatie.
• Hierna kunnen we beginnen aan de vernieuwing
van de De Clercqstraat en van de Da Costakade.

Bereikbaarheid,
werkterreinen en
afvalinzameling

Wat merkt u van ons werk

Bereikbaarheid en omleidingen

We kunnen helaas niet werken zonder overlast te
veroorzaken.

Omdat we op een groot stuk van de brug aan het werk
zijn, is er te weinig ruimte om al het verkeer veilig
langs het werk te leiden. Eind mei wijzigt daarom de
verkeerssituatie rond de brug. Dit kunt u zien op bovenstaand kaartje.

• Onze reguliere werktijden zijn van maandag tot en
met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Meestal
werken we tot 16.00 uur. Soms werken we ook op
zaterdag. Het kan gebeuren dat we ook ’s avonds
of ’s nachts moeten werken. We vragen dan een
ontheffing aan. U ontvangt hier apart informatie over.
• De werkzaamheden geven geluid. Het meeste
geluid verwachten we tijdens het sloopwerk.
Dit begint naar verwachting half juli. Als er werk
aankomt met veel geluid, plaatsen we deze
informatie in de BouwApp.
• Rondom brug 108 heffen we 46 parkeerplaatsen
tijdelijk op. Dit geven we op straat met borden aan.
Deze parkeerplaatsen zijn nodig om het bouwterrein
in te richten en om ruimte te maken voor het
passeren of keren van verkeer op de kade.
• Op de brug zijn minder fietsparkeerplekken.
Er zijn extra fietsparkeerplekken op de noordwest
kant van de Da Costakade en voor Yentl (ter hoogte
van de De Clercqstraat 29).
• U kunt uw afval aanbieden op de huidige plaatsen.
Ook aan de zuidkant (waar deze zomer niet wordt
gewerkt) blijven de oorspronkelijke containers
in deze periode nog buiten gebruik, omdat de
vuilniswagen hier niet kan keren.
• Op het bouwterrein aan de noordwestkant van
de brug plaatsen we een aantal bouwketen
voor ons personeel én de opslag van materialen,
voertuigen en machines.
• Om de brug te kunnen vernieuwen, moeten er
3 woonboten worden verplaatst. Hierover is
contact geweest met de betreffende eigenaren.

• Er blijft naast het werk te weinig ruimte over voor
zowel de tram, de auto, de fiets én de voetganger.
Om de situatie veilig te houden, leiden we auto
verkeer om via de Nassaukade en Bilderdijkstraat.
• Als we aan de noordkant van brug 108 werken,
blijft de tram rijden.
• Voetgangers en fietsers kunnen via de zuidkant
van de brug langs het werk.
• De Da Costakades lopen dood bij de brug.
Autoverkeer moet hier keren. Fietsers moeten
afstappen, voetgangers kunnen langs het werk.
• Laad- en losverkeer kan via de Da Costastraat de
De Clercqstraat inrijden en op de rijbaan laden en
lossen.
• Woningen, winkels en horeca zijn altijd bereikbaar.
• Nood en hulpdiensten kunnen langs het werk.

Overige werkzaamheden
We werken op veel plekken tegelijk. Op dit
moment werken we bijvoorbeeld ook aan de
bruggen in het centrum. In de zomer beginnen
we met de Ritsaert ten Catebrug (brug 135) over
de Bilderdijkgracht. Hier volgt nog informatie
over. Ook deze werkzaamheden hebben gevolgen
voor de bereikbaarheid en het openbaar vervoer.
Informatie over alle omleidingen vindt u op
amsterdam.nl/oranjeloper, bij de rubriek
‘Werk aan de weg’.

Meer informatie
Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 24 mei om 19.30 uur organiseren we
een informatiebijeenkomst over de werkzaam
heden aan brug 108. De locatie van de bijeenkomst maken we op onze website bekend. Meld u
aan via amsterdam.nl/oranjeloper. Dit kan via de
rubriek ‘Bijeenkomsten’ onderaan de pagina.

Laatste info direct op uw telefoon

amsterdam.nl/oranjeloper

Omdat planningen nog kunnen veranderen en we
u zo goed mogelijk willen informeren, geven we
de laatste informatie over onze werkzaamheden
en avond- en nachtwerkzaamheden digitaal, in de
BouwApp. Deze kunt u op uw telefoon downloaden via de App Store of Google Play Store. Volg
‘brug 108’, dan ontvangt u het laatste nieuws
altijd het eerst op uw telefoon.

Op deze website vindt u een overzicht van al onze
werkzaamheden, nieuws en de planning.

In gesprek op de brug
Op dinsdag 7 juni om 10.00 uur gaan we graag
met u in gesprek tijdens een rondje buiten op de
brug. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via de
website amsterdam.nl/oranjeloper, bij de rubriek
'Bijeenkomsten'.

Begeleidingsgroep
Wilt u liever persoonlijk geïnformeerd worden en met
ons in gesprek gaan over de stand van zaken? Meldt
u zich dan aan voor de begeleidingsgroep die we
willen oprichten. U kunt zich aanmelden door een
mail te sturen naar:
maartje.de.nie@amsterdam.nl.

Meer weten over de Da Costakade
Zie www.amsterdam.nl/projecten/kademuren/
maatregelen/da-costakade

Digitale nieuwsbrief Oranje Loper
We geven iedere maand een digitale nieuwsbrief
uit over alle werkzaamheden van de Oranje Loper.
U kunt zich hiervoor aanmelden via amsterdam.nl/
oranjeloper.

Contact met de omgevingsmanager

Colofon

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen
met Maartje de Nie. U kunt Maartje mailen via
maartje.de.nie@amsterdam.nl
of bellen op 06 1380 3562.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
de gemeente Amsterdam, mei 2022.
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