Aan de bewoners en ondernemers
rond de Cornelis Lelylaan
datum: 26 juli 2019
Ons kenmerk: 1209-1700

Vragen of klachten?
GVB Klantenservice 0900 - 8011
(gebruikelijke belkosten) maandag
t/m zaterdag 9.00 - 19.00 uur.
Of kijk op gvb.nl/klantenservice.
Meer info op de website
• gvb.nl/nieuwetram

Locatie

Cornelis Lelylaan tussen metrostation en Meer
en Vaart
Periode

29 juli tot 15 augustus 2019
Werktijden

tussen 01:00 – 05:00 uur
Werkzaamheden

Testen nieuwe 15G tram

Testen nieuwe 15G 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 Rail. Na ontvangst testen wij de trams uitvoerig. Op dit moment testen wij de nieuwe trams alleen nog ’s nachts, op wisselende plaatsen in de stad. Dit doen wij
buiten de normale dienstregeling om. Wij hebben een vrije baan nodig waar geen andere trams op
rijden. Hiervoor hebben wij toestemming van de gemeente.

Wat betekent dit voor u?

In de periode van 29 juli tot 15 augustus gaan wij ’s nachts een aantal geluidstesten met de nieuwe
tram doen. Zo kunnen wij meten of de tram aan de gestelde geluidsnormen voldoet. Dit doen wij op
de trambaan tussen station Lelylaan en Meer en Vaart. We testen dan hoeveel geluid de tram maakt
bij het rijden, remmen en bij stilstand. Hiervoor wordt speciale meetapparatuur langs het spoor geïnstalleerd. Wij doen ons uiterste best om eventuele hinder tot een minimum te beperken.

Maatregelen verkeer

Het verkeer wordt tijdens de testen enkele minuten stilgelegd om ‘geluidsvervuiling’ door autoverkeer te voorkomen. Het verkeer kan er tijdens die periode wel gewoon af via de afritten.

Ontheffing nachtwerk

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

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. Benieuwd naar de nieuwe 15G tram? Neem dan
een kijkje op: gvb.nl/nieuwetram.

