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Onderzoek naar nieuw tracé voor kabelbaan over het IJ 

 

Amsterdam 27 september 2021 – Wethouder Egbert de Vries, portefeuillehouder van de Vervoerregio 

Amsterdam Gerard Slegers en Bas Dekker, voorzitter van Stichting IJbaan, ondertekenen op 7 oktober 

een overeenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt over een onderzoek naar de mogelijkheid van een 

kabelbaan over het IJ vanaf de omgeving Softwareweg in Noord via de Minervahaven (kop van de 

Moermanskkade) naar het metrostation Isolatorweg. De gemeente onderzoekt met het 

verkeersmodel hoeveel mensen gebruik zullen maken van de kabelbaan (de vervoerswaarde). De 

Stichting werkt de technische inpassing uit, voert overleg met het Havenbedrijf en de bedrijven langs 

het tracé en onderzoekt de financiële haalbaarheid. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken 

wordt besloten of het realiseren van de kabelbaan over het IJ (de IJbaan) haalbaar is.  

 

Stichting IJbaan is in 2014 door Bas Dekker en Willem Wessels gestart als burgerinitiatief om een 

kabelbaanverbinding over het IJ te realiseren. Sinds 2016 zijn door de Stichting IJbaan, met 

medewerking van onder andere de gemeente, het Havenbedrijf en de Vervoerregio Amsterdam, 

meerdere onderzoeken uitgevoerd naar een kabelbaan over het IJ. Dit als onderdeel van Sprong over 

het IJ en de plannen van Haven-Stad. Het starten van een haalbaarheidsonderzoek naar het tracé vanaf 

omgeving Softwareweg, via de Minervahaven (kop van de Moermanskkade), naar metrostation 

Isolatorweg loopt gelijk op met het voorkeursbesluit voor een toekomstige Westbrug, opgenomen in de 

concept Actualisatie van de Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ. Deze Westbrug verbindt de 

Minervahaven met het NDSM-terrein.  

 

Overeenkomst met de Stichting IJbaan 

Om het haalbaarheidsonderzoek in goede banen te leiden gaan de gemeente en het Dagelijks Bestuur 

van de Vervoerregio met de Stichting IJbaan een overeenkomst aan. In deze overeenkomst zijn 

afspraken vastgelegd met de initiatiefnemers van de kabelbaan, over de haalbaarheid, over taak- en 

kostenverdeling en over de planning.  

 

Gemeente Amsterdam, de Vervoerregio en de Stichting IJbaan gaan nu gezamenlijk aan het werk om te 

onderzoeken of het initiatief voor de kabelbaan gerealiseerd kan worden. De kabelbaan kan namelijk 

van waarde zijn voor de verschillende gebiedsontwikkelingen langs het IJ (o.a. Haven-Stad) en het 

reizen, tussen beide oevers vergemakkelijken. Indien de haalbaarheid voor alle partijen wordt 

aangetoond dan kan een realisatieovereenkomst worden aangegaan waarna de realisatie van de IJbaan 

kan worden voorbereid. Naar verwachting is dat moment op z’n vroegst begin 2022. 

 

Voor meer informatie: 

Stichting IJbaan Amsterdam 

Bas Dekker en Willem Wessels, initiatiefnemers 

Mob: 0630793824, email: b.dekker@ijbaan.nl 


