Aan de bewoners en ondernemers
rond de Zuiderzeeweg
datum: 3 november 2020
Ons kenmerk: 1621-WM-122
Vragen of klachten?
GVB Klantenservice 0900 - 8011
(gebruikelijke belkosten)
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00
Of kijk op gvb.nl/klantenservice.

Actuele informatie
 gvb.nl/werkaanderails

Waar

Eindlus Flevopark
Wanneer

16 november t/m 26 februari
Werktijden

Overdag en ‘s nachts
Werkzaamheden

Vervangen van de tramsporen

Beste bewoner, ondernemer,
Van 16 november tot en met 26 februari vervangen we de tramsporen bij de Insulindeweg en Flevopark. Met deze brief informeren we je over de werkzaamheden.

Wat gaan we doen
De tramsporen en de wissels op de eindlus bij halte Flevopark zijn versleten en worden vervangen.
Daarom wordt de verharding en het beton verwijderd en de tramsporen verwijderd. Vervolgens wordt
er beton gestort, nieuwe sporen gelegd en een nieuwe trambaanverharding aangebracht.
Het werk wordt in drie fases uitgevoerd.
• Fase 1 is van 16 november t/m 27 november. In fase 1 wordt de huidige trambaanverharding
verwijderd. We werken overdag van 07:00 uur t/m 16:00 uur.
• Fase 2 is van 27 november t/m 30 november: In fase 2 wordt het tramspoor verwijderd en
vervangen. We werken in deze periode 24 uur per dag om het werk zo snel mogelijk af te ronden.
Trams 3 en 14 rijden tijdens dit weekend een aangepaste route via de Molukkenstraat.
• Fase 3 is van 30 november t/m 26 februari. In de derde fase zetten we het spoor verder vast
op het nieuwe beton, brengen we de verharding tussen de sporen en op de haltes weer aan en

ronden we de werkzaamheden af. We werken zoveel mogelijk overdag van 07:00 tot 16:00 uur,
maar enkele werkzaamheden aan het spoor zullen ook ’s nachts plaatsvinden. Tussen 21 december en 11 januari vinden er geen werkzaamheden plaats.

Gevolgen en bereikbaarheid
Gedurende de werkzaamheden is de rijweg gestremd tussen de kruising van de Insulindeweg met de
Zuiderzeeweg en het Flevoparkbad. De parkeerplaats van de sporthal Zeeburg is bereikbaar voor verkeer via de Flevoparkweg, een tijdelijke rijweg naast de sporthal. Tramhalte Flevopark is opgeheven
tot en met vrijdag 18 december.
Voetgangers:
Voetgangers worden langs het werk geleid.
Fietsers:
Fietsverkeer richting de Sporthal Zeeburg wordt omgeleid via de Flevoparkweg.
Auto- en vrachtverkeer:
Autoverkeer richting Sporthal Zeeburg wordt omgeleid via de Flevoparkweg.
Trams:
De tramhalte Flevopark is opgeheven vanaf maandag 16 november t/m vrijdag 18 december, reizigers
verwijzen we naar halte Insulindeweg. Alleen tijdens fase 2 in het weekend van 28 en 29 november
kunnen de trams niet keren via de lus bij het Flevopark. Daarom rijden zij dit weekend een aangepaste route tot het Muiderpoortstation. De haltes Molukkenstraat, Soembawastraat, Insulindeweg en
Flevopark zijn dan niet in gebruik.
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Informatie over omleidingen voor tram en bus vind je terug op reisinfo.gvb.nl/nl/omleidingen
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u ons bellen:
GVB Klantenservice, 0900-8011

Met vriendelijke groet,
GVB
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