Aan de bewoners en ondernemers
rond de Zuiderzeeweg
datum: 18 februari 2021
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

Eindhalte Flevopark
Wanneer

t/m vrijdag 12 maart
Werktijden

Overdag en ‘s nachts
Werkzaamheden

Afronden van de spoorwerkzaamheden

Beste bewoner, ondernemer,
Wegens de weersomstandigheden van onlangs (eerst veel regen, daarna sneeuw en vorst) hebben
de laatste werkzaamheden halte Flevopark 2 weken vertraging opgelopen. Voor het begin van het
project stond vrijdag 26 februari als beoogde einddatum vermeld, dit is uitgesteld tot vrijdag 12 maart.

Wat gaan we nog doen
In de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 februari wordt de ballastbaan van de keerlus nog eenmaal
onderstopt met een stopmachine om enige zettingen te compenseren. Omdat dit niet kan worden uitgevoerd in combinatie met de tramexploitatie, zal dit ’s nachts moeten worden gedaan. Hierbij valt helaas enige geluidhinder te verwachten.

Het inrijdspoor van het opstelterrein wordt in week 8 verder vastgezet op het vernieuwde betondek,
zodat in week 9 het gehele opstelterrein tussen de sporthal en het zwembad kan worden geasfalteerd.
Ook deze werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats, welke gepaard gaan met enige geluidhinder. In week 10 wordt de laatste hand gelegd aan de bestrating en wordt het werkterrein opgeruimd. Aansluitend zullen we de tijdelijke verkeersmaatregelen opheffen, waaronder het uit dienst nemen van de tijdelijke rijweg naast de sporthal. Vanzelfsprekend wordt deze weer teruggebracht tot
voetpad en in oude staat hersteld.

Gevolgen en bereikbaarheid
Tot het einde van de werkzaamheden is de rijweg gestremd tussen de kruising van de Insulindeweg
met de Zuiderzeeweg en het Flevoparkbad.
Voetgangers:
Voetgangers worden langs het werk geleid.
Fietsers:
Fietsverkeer tussen de Zeeburgerdijk/Flevoweg en het Amsterdam Rijnkanaal wordt omgeleid via de
Flevoparkweg.
Auto- en vrachtverkeer:
Autoverkeer richting Sporthal Zeeburg wordt omgeleid via de Flevoparkweg.
Trams:
De tramhalte Flevopark is sinds 19 december 2020 weer in gebruik, alleen geldt dat de uitstaphalte
zelf nog tot maandag 15 maart buiten gebruik is. Reizigers die op Flevopark willen uitstappen blijven in
de tram zitten tot deze via de keerlus op de instaphalte is aangekomen. De instaphalte ligt naast de
uitstaphalte, maar aan de andere zijde van het opstelterrein.
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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