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Bijlage Fasering planning

Onderwerp Start herinrichting Erasmusgracht en Orteliusstraat .

Geachte heer, mevrouw,

Op maandag 7 januari 2013 start Stadsdeel West met de herinrichting van de 
Erasmusgracht (zuidzijde tussen de Hoofdweg en A10) en de Orteliusstraat (tussen de 
Jan van Galenstraat en de Erasmusgracht. De werkzaamheden zijn, als alles volgens 
planning verloopt, half juli 2013 gereed.

Wat gaat er gebeuren?
Beide straten krijgen een nieuw profiel en nieuwe bestratingmaterialen. In de voetpaden 
komen nieuwe grijze betontegels en in de parkeervakken en rijwegen gebakken klinkers. 
In de Orteliusstraat worden aan één zijde bomen gekapt en nieuwe bomen geplant.
Bij de bomen die blijven staan, wordt grondverbetering aangebracht.

De Erasmusgracht tussen de Orteliusstraat en de Hoofdweg wordt een fietsstraat. Dat 
betekent dat fietsers voorrang hebben en de auto te gast is.
Aan de zijde van het water worden alle bomen vervangen door nieuwe bomen.
Naast de vernieuwing van de inrichting van de straat en gracht voeren ook enkele 
diensten en bedrijven werkzaamheden uit. 

Planning
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd om de doorstroming van het verkeer zo 
goed mogelijk te houden. De fasering kunt u lezen in de meegestuurde bijlage.

Bereikbaarheid
Autoverkeer en fietsers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid via de omliggende 
straten. Dit wordt ter plekke aangegeven met gele omleidingborden. Voetgangers 
kunnen op plankieren langs de werkzaamheden lopen. De woningen blijven gewoon 
bereikbaar. Voor nood- en hulpdiensten blijft de straat tijdens de werkzaamheden 
bereikbaar.
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Parkeerplaatsen
U kunt in de gedeeltes waar gewerkt wordt niet parkeren. Dit wordt tijdig aangegeven 
met borden. Auto’s die op de aangegeven datum verkeerd geparkeerd staan, worden 
verplaatst of weggesleept. Is uw auto weggesleept, neemt u dan contact op met de 
Dienst Stadstoezicht, telefoon 020 251 3322.
Vanaf 1 januari 2013 wijzigt het parkeerbeleid in het stadsdeel. Bewoners met een 
vergunning kunnen dan in een veel ruimer gebied hun auto’s parkeren.
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto het beste aan de noordzijde van de 
Erasmusgracht (Bos en Lommerplantsoen) parkeren. 

Fietsenrekken 
Tijdens de werkzaamheden worden de fietsenrekken verwijderd. Dit wordt aangegeven 
met waarschuwingsborden. Fietsen die nog in de rekken staan, worden verwijderd. Dit 
geldt ook voor fietsen die bevestigd zijn aan gemeente-eigendommen zoals bomen en 
lantaarnpalen en fietsen die tegen de gevels staan. Is uw fiets verwijderd, dan kunt u 
hem tegen betaling ophalen bij het Fietsdepot (bereikbaar via 020 334 4522). Eventuele 
schade aan fiets en/of sloten is voor rekening van de eigenaar.

Huisvuil en grofvuil
De ondergrondse afvalcontainers worden verplaatst. Wanneer deze werkzaamheden 
plaatsvinden wordt met gele borden aangegeven. Op de hoeken van de straat komen 
tijdelijk bovengrondse afvalcontainers te staan waar u huisvuil in kwijt kan. Grofvuil kunt 
u ook aanbieden op de hoeken van de straat tenzij anders aangegeven met gele borden.

Meer informatie
Meer informatie over de herinrichting kunt u vinden op www.west.amsterdam.nl 
(> Projecten > Orteliusstraat). Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u bellen met Henk 
Vork, directievoerder, telefoon 06 1439 2307 of een e-mail sturen naar 
h.vork@west.amsterdam.nl.

Tot slot
Wij beseffen dat de werkzaamheden overlast kunnen geven. Uiteraard doen wij ons best 
deze overlast tot een minimum te beperken.

Met vriendelijke groet,

Dirk de Jager
Portefeuillehouder Openbare Ruimte
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