Iv-Infra

De sprong over het IJ
De noordelijke IJ-oever van Amsterdam ontwikkelt zich in
hoog tempo tot een culturele uitbreiding van het oude
centrum. Desondanks verkeert het stadsdeel boven het
IJ door de infrastructuur nog altijd in een groot isolement
voor fietsers en voetgangers. Er is nog geen stedelijke
verbinding tussen noord en zuid, hoewel het ernaar uit ziet
dat die er binnen afzienbare tijd toch zal komen. Fietsers en
voetgangers zijn momenteel aangewezen op veerponten.
Op Overhoeks en de NDSM werf leidt dit tot overvolle
ponten en opstoppingen. De prognose is dat het aantal
mensen dat het IJ wil oversteken nog verder toeneemt als
in 2020 de Strip Overhoeks klaar is. Door de spectaculaire
ontwikkeling van Amsterdam Noord is bereikbaarheid meer
dan ooit een issue.
Ook het draagvlak voor een dergelijke verbinding over
het IJ maakt een flinke groei door. Al eeuwen speelt deze
vraag. Gemeente Amsterdam onderzoekt momenteel
diepgaand de mogelijkheden. De gemeente vindt dat
het vraagstuk niet langer meer met inzet van zwaar
vervuilende veerponten beantwoord kan worden en zoekt
naar duurzame alternatieven. Het centrum van Amsterdam
vraagt om adequate en eigentijdse middelen. Een brug
met een grootstedelijke allure is daar een onlosmakelijk
onderdeel van.
In de media hebben we al menig voorstel gezien. Vanuit het
standpunt van fietsers en voetgangers zijn dit soms niet de
meest passende voorstellen, maar ze voorzien zeker in de
behoefte aan een iconische invulling voor dit vraagstuk. En
dat is hier gevraagd. Geprikkeld door dit gedachtengoed
heeft Iv-Infra een voorstel gemaakt om deze ontwikkeling
te helpen stimuleren. Het voorstel voorziet in de behoeften
van zowel de gebruikers van de brug als de stad Amsterdam.
De brug dient het gastvrije cultuuraanbod van Amsterdam
internationaal te versterken, terwijl het gelijktijdig voor
de dagelijkse en incidentele gebruikers een aantrekkelijke
verbinding vormt tussen noord en zuid, zonderde
recreatievaart te hinderen.
Het vernieuwde Centraal Station is vanuit het
stedenbouwkundig oogpunt het meest wenselijke
vertrekpunt voor de sprong over het IJ.

Vanuit het midden van de ronde kap over de nieuwe
busterminal achter het station brengt een zuiver haakse
oversteek men exact op het zuidelijke landpunt van de kade
op Overhoeks. Ook daar is de aansluiting met de bestaande
infrastructuur en de daarop voortbouwende nieuwe
ontwikkelingen optimaal. Op deze wijze ontstaat een logische
verbinding voor het langzaamverkeer en zijn de verbindingen
het kortst.
Om een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen, is
de vrije doorvaarthoogte op tien meter gesteld. Daarmee kan
het leeuwendeel van de scheepvaart ongehinderd de brug
passeren. Voor cruiseschepen en vaartuigen met een staande
mast zijn aanlegplaatsen voorzien. Hier kunnen deze schepen
wachten tot het moment van opening van de brug.
De sprong over het IJ is met eigentijdse middelen op een
eeuwenoud thema tot een attractie gemaakt. De brug is vlak
en het vergt weinig inspanning om er als voetganger of fietser
overheen te gaan. Met mooie, veilige en overdekte roltrappen
of liften kom je van de kades op het brugdekniveau. Het dek is
vlak en breed en naast de rijbanen is aan weerszijden een breed
en kleurrijk overdekt trottoir. Het trottoir is ingericht met vaste
bankjes en tafels die dienst kunnen doen als marktkraampjes.
Hiervoor kan een exploitatiemodel worden gemaakt dat
naadloos aansluit bij de internationaal fameuze Amsterdamse
vrijmarkt traditie. Een soort Ponte Vecchio, maar dan over het IJ
in Amsterdam.

