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 Datum 5 oktober 2017 
 Ons kenmerk V&OR/UIT/2017003861  
   
 Onderwerp Realisatie extra touringcarplekken De Ruijterkade Oost  

   

 Geachte heer/mevrouw,  

*Z00525660B5* 

 

De stad krijgt steeds meer touringcars te verwerken en dat legt veel druk op het centrum van 

Amsterdam. Om het aantal touringcars dat in het centrum rijdt en halteert te verminderen 

realiseert de gemeente extra touringcarhalteerplekken langs de De Ruijterkade aan de oostzijde 

(op de weg bij de riviercruise). Deze locatie is dichtbij Centraal Station en de riviercruisesteiger. 
 

Wat gaan we doen? 

Eind oktober 2017 beginnen de voorbereidende werkzaamheden. Er worden circa vier extra 

touringcarhalteerplekken aangelegd aan de noordzijde van de rijbaan en er komt ook een 

halteerstrook met 8 tot 10 plekken aan de zuidzijde van de rijbaan. Zie onderstaande tekening 

voor de nieuwe situatie.  
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Tijdens uitvoering blijft De Ruijterkade Oost bereikbaar 

Eind oktober 2017 beginnen de werkzaamheden op De Ruijterkade Oost en dat is buiten het 

toeristenseizoen. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind maart 2018 gereed.  

De rijbaan wordt opgeschoven en de touringcarplekken worden aangelegd. Het verkeer op De 

Ruijterkade Oost kan gewoon doorgang vinden en bedrijven en huizen zijn bereikbaar. Op het 

Oosterdokseiland vinden omvangrijke en langdurig grote bouwprojecten plaats. Daarom worden 

op drukke momenten verkeersregelaars ingezet om het touringcarverkeer in goede banen te 

leiden. 

 

Wel zal er in een weekend nachtwerk plaats vinden om asfaltwerkzaamheden uit te voeren op de 

rijbaan. Het is nog niet bekend welk weekend dit plaats vindt. Dit laten we nog weten. 

 

Nieuwe bomen 

Er staan dertien bomen langs de kade waarvan na onderzoek is gebleken dat deze in slechte 

conditie zijn. De huidige groeiplek is niet optimaal, onder andere vanwege de lage 

grondwaterstand. De bomen worden gekapt. Langs het fietspad komen minimaal dertien nieuwe 

bomen terug in een betere ondergrond. 

 

Gebruik van de nieuwe plekken 

De vier extra halteerplekken aan de noordzijde van de rijbaan worden in het tweede kwartaal van 

2018 in gebruik genomen door touringcars. Touringcars mogen kort halteren en niet parkeren. Dit 

betekent in- en uitstappen van passagiers en daarna weer wegrijden. Als het gebruik ervan goed 

gaat, kan ook de halteerstrook aan de zuidzijde van de rijbaan in gebruik genomen worden, maar 

flexibel voor zover de drukte van het verkeer op  De Ruijterkade Oost dat toestaat. Dat kan van 

dag tot dag en van dagdeel tot dagdeel verschillen. Op deze halteerstrook is ruimte voor acht tot 

tien touringcars.  

 

Inzet stewards 

Om de touringcars te begeleiden en te handhaven worden stewards ingezet. Zij zien er op toe dat 

de touringcars kort  halteren en op de plekken die er voor bedoeld zijn (en niet op de rijbaan). En 

ook dat er niet geparkeerd wordt, zoals nu vaak het geval is. Parkeren kan bijvoorbeeld in de 

garage bij de Passengers Terminal of P+R Zeeburg.  
 
Meer informatie 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de realisatie van extra touringcarplekken op De 

Ruijterkade Oost? Dan kunt u contact opnemen met Janine van Arnhem via telefoonnummer 06 - 

2248 5412 of mail naar DeRuijterkadeOost@amsterdam.nl.  

 

Met hartelijke groet, 

 

Janine van Arnhem 

Omgevingsmanager Gemeente Amsterdam 
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