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Thema-avond 22 december over fiets- en voetgangerstunnel

Gewijzigde openingstijden

Wij houden u met dit bericht op de hoogte van speciale activiteiten in Informatiecentrum
Stationseiland en Noord/Zuidlijn. Ook leest u hier meer over het reilen en zeilen van de
bouwactiviteiten op het Stationseiland en de aanleg van de Noord/Zuidlijn.

U bent van harte welkom op de thema-avond in het informatiecentrum op woensdag 22
december, van 17.30 uur tot circa 19.30 uur.

In december hebben we op een aantal dagen andere openingstijden dan normaal:

De nieuwe,110 meter lange tunnel voor fietsers en voetgangers onder het station wordt een
soort snelwegje voor langzaam verkeer. Over een paar jaar verbindt hij, in het verlengde
van de Martelaarsgracht, de binnenstad en het IJ. Een schakel dus tussen het oude centrum
en het relatief nieuwe stadsdeel Noord, dat volop in ontwikkeling is. De plannen staan op
papier, de tekeningen zijn klaar, de financiering is rond - en dus gaat de bouw begin volgend
jaar starten.

Michael Prinsen, projectmanager bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, verzorgt op
de thema-avond een presentatie over de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel.

De toegang is gratis, maar meldt u zich wel even aan, per telefoon 020 344 5070 of e-mail:
stationsplein7@nzl.amsterdam.nl

• 15 december van 15.00 uur tot 17.00 geopend

• 24 december van 10.00 uur tot 16.00 uur geopend

• 26 december gesloten



• 31 december van 10.00 uur tot 16.00 uur geopend

Kerstvakantie
In de kerstvakantie,18 december tot en met 2 januari, is er weer van alles te doen in het
informatiecentrum. Speciaal voor kinderen is er een kinderhoek met kleurplaten
en speurtochten. Bij de balie kan je vragen om de Klokhuisfilm en de nieuwe Bastafilm van
afgelopen voorjaar. Voor volwassenen is de nieuwe Stationseilandfilm te zien. Verder kunt u
deelnemen aan een rondleiding naar het uitkijkpunt op het Rokin op 22, 23, 24, 29 en 30
december om 13.00 uur. En er is een bijzondere tentoonstelling over de Leeuwen van het
Centraal Station te bekijken. Voor deelnemers aan de thema-avond ligt een speciale
Noord/Zuidlijn jaarkalender klaar.

Tentoonstelling Leeuwen van het Centraal Station
Het Genootschap Leeuwen van het Centraal Station is op zoek naar de 22 stenen leeuwen
die ooit het Centraal Station sierden.

Hoe zijn ze verdwenen? Gestolen, achterover gedrukt of simpelweg gesloopt? Hoe gaat dat
zoeken in zijn werk? Hoe kunnen we vals van echt onderscheiden? Hoeveel zijn er al
teruggevonden? Hoe worden de leden van het genootschap getipt?

De speurtocht en de resultaten zijn opmerkelijk en interessant genoeg om daar de
schijnwerpers eens op te zetten. Het informatiecentrum Stationsplein 7 wil daarom graag op
30 december om 14.00 uur het genootschap de gelegenheid geven hier een lezing te
geven. Als u hier bij wilt zijn, kunt u zich opgeven via de mail, telefonisch of in het
informatiecentrum zelf. Er zullen dan dia's getoond worden van hoe de leeuwen hier ooit
stonden, maar ook van opgespoorde exemplaren elders in het land.

Daarnaast kunt u in de kerstvakantie een mini-expositie bekijken over de verdwenen
Leeuwen van het Centraal Station.

Odebrug gaat gedeeltelijk open; werkzaamheden gaan nog even verder
Naast het Stationseiland is de Odebrug in aanbouw, een nieuwe verbinding tussen de
Geldersekade en de Oostertoegang, boven het water van het Open Havenfront. De brug is
bijna klaar. Tot half december wordt nog gewerkt aan onder meer het opvullen van
hoogteverschillen, asfalteren, het herstellen van verkeersheuvels en het aanbrengen van
nieuwe lijnen op het wegdek. Dit alles gebeurt ‘s avonds en ‘s nachts, tussen 20.00 uur en
05.30 uur.  Verwijderen (is al gweest op moment van verzending): Op de Geldersekade
heeft dit tussen 6 en 10 december gevolgen voor het autoverkeer: de kade is enkele
avonden en nachten afgesloten en er geldt een omleiding via de Kloveniersburgwal en het
Rokin. Fietsers en voetgangers kunnen tussen de 6e en de 10e wel nog altijd langs het
werkterrein.
Op zaterdag 18 december gaat de brug open voor het verkeer, maar nog niet in beide
rijrichtingen. Autoverkeer mag alleen richting de De Ruijterkade over de brug. Dit gebeurt
omdat in de andere richting, dus naar de Geldersekade/Prins Hendrikkade, nog voldoende
ruimte moet blijven voor bussen. In de definitieve situatie gaan de bussen over de
Kamperbrug rijden en zal de Odebrug in beide richtingen in gebruik gaan voor het
autoverkeer. Fietsers en voetgangers mogen vanaf 18 december direct in beide richtingen
over de Odebrug. De stoep tussen de Odebrug en de Oosterdoksdam blijft tot en met januari
in gebruik als werkterrein, om een voetpad te maken richting de Odebrug.

Fijne feestdagen
Het team van Stationsplein 7 wenst u fijne feestdagen en hoopt u in december of in het
nieuwe jaar weer te mogen begroeten.

Nieuws van de Noord/Zuidlijn

[+] Ontdek de Noord/Zuidlijn op Marktplaats

[+] Noord/Zuidlijn zet Wevershuisjes Vijzelgracht recht

[+] Meer

http://www.noordzuidlijn.amsterdam.nl/achtergrond/informatiecentrum/nieuwsbrievenarchief/nieuwsbrieven_sp7/nieuwsbrief-6-2010/@395245/noord-zuidlijn-zet/
http://www.noordzuidlijn.amsterdam.nl/nieuws_en/nieuwsarchief/
http://www.noordzuidlijn.amsterdam.nl/achtergrond/informatiecentrum/nieuwsbrievenarchief/nieuwsbrieven_sp7/nieuwsbrief-6-2010/@400487/ontdek-noord/


Adres en openingstijden
Stationsplein 7,
Informatiecentrum Noord/Zuidlijn en Stationseiland

Dinsdag t/m vrijdag      10:00 tot 17:00 uur
Zondag                        11:00 tot 16:00 uur
Zaterdag en maandag    gesloten

De toegang is gratis
Stationsplein 7 
1012 AB   Amsterdam
020 344 50 70 
stationsplein7@nzl.amsterdam.nl
www.stationsplein7.amsterdam.nl

Links
www.noordzuidlijn.amsterdam.nl
www.hierzijnwij.nu
www.stationseiland.amsterdam.nl

Inschrijven/uitschrijven nieuwsbrief

[+] Meer
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