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Nieuwe bruggen voor IJburg 

Vanaf het begin dat IJburg gebouwd werd hebben de bruggen van IJburg mede het beeld van de 

wijk bepaald. Ze horen bij de beleving van IJburg en ze zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van 

de verschillende eilanden met elkaar en de met de stad. Ook voor de nieuwste eilanden van IJburg, 

Centrumeiland en Strandeiland, moeten bruggen gebouwd worden om de eilanden goed 

bereikbaar te maken en de doorstroom van al het verkeer op IJburg te garanderen. 

 
De eerste van de vier bruggen die we maken is al klaar. Dat is brug 2030 bij de Wim 

Noordhoekkade die Haveneiland en Centrumeiland verbindt. De volgende brug waar we mee 

starten is de verbinding tussen Centrumeiland en Strandeiland, brug 2125. Deze twee bruggen 

behoren tot de familie Buitenwater bruggen en zijn ontworpen door Benthem Crouwel Architects 

(zie afbeelding). De bruggen die later nog volgen, bruggen 2060&2080, zijn ontworpen door 

Grimshaw en maken onderdeel uit van de Hoofdbruggenfamilie, net als de Enneüs Heermabrug. 

Deze Eilandbruggen, zoals ze ook worden genoemd, liggen in het open buitenwater en verbinden 

Haveneiland, Centrumeiland en Strandeiland met elkaar. Ze maken onderdeel uit van de 

hoofdinfrastructuur voor de auto, de fiets en de tram en zijn daarom erg belangrijk voor een goede 

doorstroom van het verkeer. 

 

Verbinding Centrumeiland met Strandeiland start bouw 3e kwartaal 2021 

We starten in oktober van dit jaar (2021) met de bouw van brug 2125; dat is de brug op de 

Strandeilandlaan die straks aan de zuidkant Centrumeiland met Strandeiland verbindt. De brug is 

ook onderdeel van een belangrijke route voor bouwverkeer voor het bouwen van de woningen op 

Strandeiland. 

  
Architect : Benthem Crouwel Architects; brug 2125 
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 Verbinding Haveneiland met Centrumeiland start bouw 1ste kwartaal 2023 

In 2023 starten we met brug 2060 en deze brug heeft als eerste al een naam: Annemie Wolffbrug 

(www.bruggenvanamsterdam.nl/pampuslaan.htm ). Om ruimte maken voor deze brug hebben we 

vorig jaar het kruispunt Pampuslaan/Muiderlaan omgeleid. Deze brug verbindt straks Haveneiland 

met Centrumeiland. Via deze brug trekken we de IJtram door naar Centrumeiland en Strandeiland 

zodat er straks rechtstreeks van en naar het Centraal Station gereden kan worden. De brug zorgt 

er ook voor dat het water van het IJmeer bij de Pampuslaan via de gracht bij de Wim 

Noordhoekkade weer verbonden is met het IJmeer ten zuiden van IJburg. 

We bouwen de brug in een bestaande woonwijk en dat betekent dat we veel aandacht besteden 

aan alle maatregelen die ervoor moeten zorgen dat woningen, winkels en bedrijven goed 

bereikbaar blijven en geen grote overlast ondervinden van de werkzaamheden. We komen daar op 

een later moment nog op terug om met u te overleggen hoe we dat kunnen doen. 

  

         
Grimshaw Architects; brug 2060 

Verbinding Centrumeiland met Strandeiland start bouw 2e  kwartaal 2023 

Als laatste (maar vrijwel tegelijkertijd met brug 2060) bouwen we de brug (2080) die 

Centrumeiland met Strandeiland verbindt en het mogelijk maakt het spoor van de tram door te 

trekken naar een keerpunt op Strandeiland. Deze brug ligt ter hoogte van het strand van IJburg. 

Dit wordt een bijzondere brug omdat er onder de brug een aantal paviljoens worden gebouwd. Dit 

zijn ruimtes die door ondernemers kunnen worden gebruikt voor activiteiten die gericht zijn op het 

water en het strand. Er kan bijvoorbeeld een horecagelegenheid in komen of een watersportclub. 

De paviljoens grenzen direct aan het strand. Bij deze brug wordt ook een steiger gebouwd die 

ervoor zorgt dat je onder de brug door kunt wandelen voor een rondje Strandeiland. De brug zorgt 

dus niet alleen voor een goede verbinding, maar geeft ook de gelegenheid aan de bewoners van 

IJburg om te wandelen en elkaar te ontmoeten. Bij alle bruggen die we bouwen komen 

voorzieningen voor dieren. Bijvoorbeeld speciale nestmogelijkheden voor vleermuizen en vogels 

en veilige oversteekmogelijkheden voor andere kleine dieren.  

 

Er zijn in dit gebied bij de start van de werkzaamheden nog weinig bewoners, maar het jaarlijkse 

strandseizoen en alle andere bouwprojecten in de omgeving zorgen ervoor dat ook bij de bouw 

van deze brug goed gekeken wordt naar veilige routes voor het bouwverkeer. We vragen de 

aannemer om een manier van werken die zo min mogelijk hinder veroorzaakt voor het publiek dat 

gebruikt maakt van de voorzieningen op het strand. Wanneer de brug af is zal hij de komende 

jaren ook belangrijk zijn in de routes voor het bouwverkeer voor de woningbouw op Strandeiland. 

 

http://www.bruggenvanamsterdam.nl/pampuslaan.htm
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Grimshaw Architects; brug 2080 met paviljoens 

 Zoals het er nu naar uitziet zijn we medio 2025 klaar met het bouwen van alle bruggen en zijn er 

goede verbindingen gemaakt tussen de eilanden en kunnen de bewoners van Centrumeiland en de 

eerste woningen op Strandeiland, na een testperiode,  gebruik maken van alle ov-voorzieningen. 

Tot die tijd gaat het gebied waar de bruggen gebouwd worden nog af en toe van inrichting 

veranderen om alle werkzaamheden mogelijk te maken. Wij houden u op de hoogte via 

nieuwsberichten en bewonersbrieven. 

 

 

Carin Bosboom 

Omgevingsmanager IJburg 


