Aan de bewoners en ondernemers rond de
GVB Hoofdwerkplaats Railmaterieel, Diemen
datum: 25 april 2019

Testen nieuwe 15G trams
Vragen of klachten?
GVB Klantenservice 0900 - 8011
(gebruikelijke belkosten) maandag
t/m zaterdag 9:00 – 19:00 uur.
Of kijk op gvb.nl/klantenservice.

Locatie

Meer info op de website
gvb.nl/nieuwetram

Werktijden

GVB Hoofdwerkplaats Railmaterieel, Diemen
Periode

April t/m november 2019
Tussen 22:00 – 06:00 uur
Werkzaamheden

Testen nieuwe 15G trams

Aankomst nieuwe trams!

In de periode van april t/m november 2019 ontvangt GVB druppelsgewijs zes nieuwe 15G trams. Iets
waar wij, de stad en onze reizigers al lang naar uitkijken!
Per keer komt één nieuwe tram aan per vrachtwagen bij onze Hoofdwerkplaats Railmaterieel (HWR)
in Diemen. Deze arriveert ’s nachts, maar de tram wordt pas in de ochtend van de vrachtwagen
afgehaald. Voordat wij de nieuwe trams gaan testen op het Amsterdamse tramnetwerk, testen wij de
nieuwe voertuigen éérst op ons HWR-terrein.

Wat betekent dit voor u?

De meeste testen die wij binnen de hekken van ons HWR-terrein uitvoeren, geven minimale tot geen
geluidshinder. We rijden o.a. testrondjes op het spoor binnen ons terrein. Op een aantal momenten
moeten wij (nood)remtesten doen. Mogelijk dat dit wél geluidshinder met zich meebrengt en dat u
dit harde geluid in de avond- of nachturen zo nu en dan hoort. Voor overige zaken doen wij ons
uiterste best om geluidshinder tot een minimum te beperken.

Maatregelen verkeer

Er zijn geen maatregelen voor verkeer nodig. De vrachtwagen met de tram komt op het HWR-terrein
aan en wordt binnen de hekken gelost.

Ontheffing nachtwerk

Testwerkzaamheden in de nachtelijke uren vallen binnen onze vergunning voor deze locatie.

Nieuwe 15G trams klaar voor gebruik

Het uitvoerig en gecontroleerd testen van deze nieuwe trams is (wettelijk) vereist voordat wij ze in
gebruik kunnen nemen. Pas als ze voldoen aan alle (wettelijke) toelatingseisen wordt een
zogenaamde ‘Indienstellingsvergunning’ afgegeven door de gemeente Amsterdam. En kunnen we de
trams opnemen in onze dienstregeling met reizigers. Naar verwachting rijdt de eerste 15G tram met
reizigers eind dit jaar.

