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Weesperzijde / Amstelvista / Berlagebrug

Werkzaamheden aan en 
rondom Weesperzijde
Tegelijk drie verschillende projecten



Aan en rondom de Weesperzijde zijn er de komende tijd 
werkzaamheden. Het gaat vooral om het zuidelijk deel, tussen de 
Berlagebrug en roeivereniging De Hoop. Hier wordt gewerkt aan 
drie verschillende projecten. Dat gebeurt voor een deel 
tegelijkertijd en voor een deel vlak na elkaar. 

Het gaat om deze 3 projecten: 
herinrichting (opknapbeurt) van de 
Weesperzijde, de verbouwing van het 
gebouw Amstelvista en groot 
onderhoud aan de Berlagebrug. 
Hieronder leest u meer over de plannen 
en planning.

Waarom 3 projecten?
De 3 projecten hebben ieder een eigen 
doel. Bij Amstelvista gaat het om 
gebiedsontwikkeling. Bij de 
Berlagebrug gaat het om het 
opknappen van brug- en de kademuren. 
Bij de herinrichting van de Weesperzijde 
gaat het om het vernieuwen van de 
straat.
 
De projecten zijn ieder groot en 
ingewikkeld. Het tegelijkertijd uitvoeren 
van de verschillende werkzaamheden 
voor de 3 projecten zou het nog 
ingewikkelder maken. Wel zullen de 
werkzaamheden elkaar soms 
overlappen. Zoveel mogelijk wordt bij 
de projecten samengewerkt om overlast 
voor de buurt te beperken.

Project 1: Herinrichting Weesperzijde
De straat van de Weesperzijde tussen 
de gevels en de oever en van de 
Torontobrug tot aan de Schollenbrug 
wordt heringericht. Het zuidelijk deel, 
tussen de Schollenbrug
en roeivereniging De Hoop is als eerste 
aan de beurt. Er komt meer ruimte voor 
fietsers, bredere stoepen en minder 
autoverkeer. Ook komt er meer groen. 
Het midden- en noordelijk deel van de 
Weesperzijde volgen later.

Tegelijk werken aan verschillende 
projecten

Zuidelijk deel Weesperzijde



Planning Weesperzijde
De start van de werkzaamheden aan het 
zuidelijke deel staat gepland voor het 
najaar van 2021. Voordat de 
werkzaamheden beginnen, is er een 
bewonersbijeenkomst met de 
aannemer. Omwonenden ontvangen 
hiervoor nog een uitnodiging. De 
werkzaamheden duren tot midden 
2023. Tijdens de werkzaamheden blijft 
de hele Weesperzijde bereikbaar voor 
fietsers en voetgangers.
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de 
herinrichting van de Weesperzijde op 
amsterdam.nl/weesperzijde.
 
Vragen over dit project?
Neem contact op met 
omgevingsmanager Willemijn 
Luchtenbelt over de herinrichting van 
de Weesperzijde. Stuur een e-mail aan: 
weesperzijde@amsterdam.nl.

Project 2: Project Amstelvista
In het gebied Amstelstation- 
Amsteloever verbeteren we de 
openbare ruimte, bouwen we 1.300 tot 
2.100 nieuwe woningen en voegen we 
een uitnodigende stationsentree toe. 
De gemeenteraad stelde op 26 april 
2021 het stedenbouwkundig plan 
Amstelstation-Amsteloever vast. Aan de 
Weesperzijde tussen de Treublaan en 
Ringvaart  halen we de bestaande bouw 
weg en komt een nieuw gebouw terug.

De sloop heeft invloed op de aanwezige 
kabels en leidingen in de grond. Deze 
moeten we daarom eerst verplaatsen. 
Daarna kan de sloop starten gevolgd 
door de bouw van het nieuwe gebouw.

Planning Amstelvista
Het verplaatsen van de kabels en 
leidingen doen we medio 2022 en duurt 
3 maanden. Daarna start de sloop.
Om bewoners en belanghebbenden 
actief te betrekken bij de uitvoering en 
de fasering van de gebiedsontwikkeling 
Amstelstation-Amsteloever, zetten wij 
een beheergroep op. Meer informatie 

hierover en hoe u zich hiervoor kunt 
aanmelden leest u op 
www.amsterdam.nl/amsteloever.
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de 
werkzaamheden aan 
Amstelstation-Amsteloever op 
www.amsterdam.nl/amsteloever.
 
Vragen over dit project?
Neem contact op met het projectteam 
van Amstelstation-Amsteloever via 
amstelstationamsteloever 
@amsterdam.nl.

Impressie Amstelvista



Project 3: Vernieuwing en groot 
onderhoud Berlagebrug
De monumentale Berlagebrug uit 1932 
is toe aan groot onderhoud. De brug 
voldoet niet meer aan de wettelijk 
gestelde veiligheid en veroorzaakt 
overlast bij de omgeving, bij gebruikers 
en bij de bediening. Daarom wordt de 
Berlagebrug in 2022 en 2023 
gerenoveerd en gerestaureerd.
 
Planning Berlagebrug
Begin 2022 starten de 
restauratiewerkzaamheden. We 
knappen de smeedijzeren leuningen, de 
masten, het metselwerk en het 
natuursteen op. Ook renoveren we de 
aansluitende kadeconstructies, 
botenloodsen en kademuur aan de 
Amsteldijk Berlagebrug en knappen we 
de Schollenbrug op. Deze 
werkzaamheden hebben geen gevolgen 
voor de doorstroom van het verkeer.
 

Vanaf de zomer van 2023 wordt het 
beweegbare deel van de Berlagebrug 
vervangen. De brug sluiten we in 2023 
een aantal maanden af voor alle 
verkeer. Er komt een hulpbrug voor 
fietsers, voetgangers en nood- en 
hulpdiensten.
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de 
vernieuwing van de Berlagebrug 
op amsterdam.nl/berlagebrug.
 
Vragen over dit project?
Neem contact op over het groot 
onderhoud van de Berlagebrug met 
omgevingsmanager Linda Kint via 
vernieuwingberlagebrug@amsterdam.nl.

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost. Telefoon 14 020, 
Weesperzijde - Amsteloever - Berlagebrug
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