Aan de bewoners en ondernemers in de omgeving
van de kruising Amstelveenseweg / De Boelelaan
datum: 15 juni 2020
Ons kenmerk: 1447-JB-665
Vragen of klachten?

Waar

GVB Klantenservice 0900 - 8011

Kruising Amstelveenseweg / De Boelelaan

maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur.
(gebruikelijke belkosten)

Wanneer

Of kijk op gvb.nl/klantenservice.

18 juli t/m 9 augustus 2020

Meer info op de websites

Werktijden

•

gvb.nl/werkaanderails

•

amsterdam.nl/wegwerkzaamheden

Overdag, ’s avonds en ’s nachts
Werkzaamheden

Vervangen trambaan

Geachte bewoner, ondernemer,
Van zaterdag 18 juli tot en met zondag 9 augustus vervangen we de trambaan op de kruising Amstelveenseweg / De Boelelaan. De kwaliteit van de tramsporen en het onderbed voldoet niet meer om veilig
en comfortabel te blijven rijden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is ervoor gekozen om deze
werkzaamheden in de zomerperiode uit te voeren. Hoewel er dan doorgaans minder verkeer op de weg
is, dient u rekening te houden met aangepaste routes en langere reistijden. In deze brief leest u wat de
werkzaamheden voor u betekenen.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

Werkgebied

Bereikbaarheid voetgangers en fietsers
Voetgangers en fietsers kunnen het werk passeren. De route wordt aangegeven met borden.
Bereikbaarheid auto- en vrachtverkeer: vermijdt u het gebied!
De werkzaamheden zijn van invloed op de bereikbaarheid van de omgeving. Tijdens de werkzaamheden
gelden verschillende afzettingen en omleidingen. U dient rekening te houden met aangepaste routes en
langere reistijden. Stel indien mogelijk uw reis naar het gebied uit. Reist u toch naar het gebied volg dan
de omleidingsroutes die langs de weg worden aangegeven. De belangrijkste omleidingsroutes zijn:
-

-

Komt u vanaf de A10 of het Stadionplein en reist u naar de Zuidas, Amstelveen, Buitenveldert of
het VUmc? Dan wordt u (om)geleid via de Europaboulevard (S109). De kruising Amstelveenseweg (s108) / De Boelelaan is voor deze richtingen afgesloten.
Komt u uit Amstelveen en reist u richting de A10 of de Stadionbuurt? Dan wordt u omgeleid via
de route Van Nijenrodeweg/s109 respectievelijk van Nijenrodeweg/Buitenveldertselaan/Parnassusweg. De kruising Amstelveenseweg (s108) / De Boelelaan is voor deze richtingen afgesloten.

Bereikbaarheid auto en vrachtverkeer jachthaven
Om sluipverkeer door de Jachthavenweg te voorkomen wordt de weg halverwege afgezet.
- Amstelveenseweg 500 (‘de schoen’), de Jachthavenweg 118 en lager, het Jolenpad, het Damloperspad en het Punterspad blijven bereikbaar via het Skûtjespad aan de noordzijde van de Amstelveenseweg.
- De Jachthavenweg 121 en hoger, het Pramenpad, het Tjotterspad, het Broeierspad zijn bereikbaar via het Pramenpad aan de zuidzijde van de Amstelveenseweg.
Bereikbaarheid VUmc
Alle parkeergarages blijven bereikbaar. Met borden worden de (omleiding)routes aangegeven.
Tip: Bekijk op gvb.nl/1447 de kaarten met de omleidingsroutes.
Laden en Lossen
Laden en lossen blijft mogelijk buiten het werkterrein. Heeft u een onderneming en ziet u tijdens de
werkzaamheden moeilijkheden voor het laden en lossen? Neem dan contact op met onze GVB Klantenservice telefoon 0900 – 8011.
Omleiding tram 24
Tram 24 rijdt niet tussen de halte Olympisch Stadion en de eindhalte VUmc. Tram 24 rijdt bij halte Olympiaweg richting Haarlemmermeercircuit en weer terug. Reizigers voor bestemming De Boelelaan/VU
kunnen bij Haarlemmermeercircuit met bus 62 reizen.
Bent u van plan in deze periode te reizen? Plan uw reis dan via gvb.nl. Kijk ook voor actuele informatie
over omleidingen op gvb.nl/omleidingen.
Werktijden en geluidshinder
We werken overdag, in de avond en in de nacht. Het werk brengt geluidshinder met zich mee. Wij doen
ons best om dit met name ‘s nachts tot een minimum te beperken. Echter ontkomen we er niet aan om
bepaalde werkzaamheden met geluidshinder in de nacht uit te voeren. Op de site gvb.nl/1447 plaatsen
we binnenkort de data wanneer u nachtelijk werkzaamheden met geluidshinder kunt verwachten. We
hopen op uw begrip.
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Meer informatie
Maak een belafspraak voor een persoonlijke toelichting
Voor de start van deze werkzaamheden zouden we een inloopavond organiseren waar u bij ons terecht
had gekund met vragen over de werkzaamheden. Vanwege het coronavirus gaat deze bijeenkomst niet
door. Heeft u toch vragen of wilt u meer uitleg ontvangen na het lezen van deze brief? Maak dan via
onze GVB klantenservice (telefoon 0900 – 8011) een belafspraak met onze projectleider.
Op de hoogte blijven?
Informatie over dit werk vindt u op gvb.nl/1447
Op deze pagina kunt u uw e-mailadres achterlaten bij “houd mij op de hoogte”. Op deze manier ontvangt u sneller updates over de werkzaamheden.

Onze geplande werkzaamheden en het coronavirus
Het RIVM geeft adviezen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft invloed op de
manier waarop we werken en welk werk we kunnen doen. We hebben daarom extra voorzieningen getroffen om ons werk uit te blijven voeren. De ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus gaan snel. We bekijken van dag tot dag wat de effecten daarvan zijn op onze medewerkers en geplande werkzaamheden. Hierdoor zouden werkzaamheden langer kunnen duren.

Met vriendelijke groet,
GVB
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