Aan de bewoners en ondernemers
rond de Europaboulevard en Station RAI
datum: 10 juni 2021
Ons kenmerk: 1757RM8109

Vragen of klachten?

Waar

GVB Klantenservice 0900 - 8011

Europaboulevard ter hoogte van Station RAI en
kruising A10

(gebruikelijke belkosten)
maandag t/m zaterdag 8.00 - 19.00 uur.

Wanneer

Of kijk op gvb.nl/klantenservice.

17 juli t/m 15 augustus 2021

Meer info op de website

Werktijden

gvb.nl/werkaanderails

Overdag, ’s avonds en ’s nachts

Ontheffing

Werkzaamheden

GVB heeft een ontheffing van de ge-

Vervangen trambaan

meente Amsterdam voor het werken in
de nacht.

Beste bewoner, ondernemer,
Van zaterdag 17 juli tot en met zondag 15 augustus vervangt GVB het spoor, het betonnen onderbed en
de asfaltverharding van de trambaan op de Europaboulevard ter hoogte van Station RAI en de kruising
A10. De kwaliteit van de tramsporen voldoet niet meer om veilig en comfortabel te blijven rijden. We
proberen de hinder die dit werk voor omwonenden, ondernemers en het verkeer oplevert, zoveel mogelijk te beperken.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Doordat verschillende rijbanen worden afgesloten zal het verkeer hinder ondervinden van de werkzaamheden. Om de overlast tot een minimum te beperken voeren we de werkzaamheden uit in twee
fases.

Fase 1
Fase 1 en 2 starten beide op 17 juli, de werkzaamheden op de kruising A10 eindigen op 26 juli. We werken dan aan de trambaan ter hoogte van de kruising Europaboulevard/A10. In deze fase wordt er 24 uur
per dag gewerkt om de kruising zo snel mogelijk vrij te geven voor het verkeer. Het is in deze fase niet
mogelijk vanaf het Europaplein richting Amstelveen te rijden. Wel is het mogelijk rechtsaf de A10 binnenring op te rijden. Verkeer dat vanaf de afrit A10 binnenring komt kan bij de kruising rechts- en linksaf
slaan.
Onderstaande verkeerssituaties zijn tijdelijk van toepassing in fase 1:
Europaboulevard vanaf Europaplein richting Amstelveen:
Verkeer vanaf de Rooseveltlaan, Scheldestraat en Stadionweg wordt omgeleid via het Stadionplein en
Amstelveenseweg. Het overige verkeer wordt omgeleid via de A10 binnenring.
Europaboulevard vanaf Europaplein richting Utrecht/A2:
Verkeer vanaf de Rooseveltelaan, Scheldestraat en Stadionweg wordt omgeleid via de President
Kennedylaan – Nieuwe Utrechtsebrug – S110. Het overige verkeer wordt omgeleid via de A10
binnenring.
Europaboulevard vanuit Amstelveen richting A10 Schiphol en Rotterdam:
Verkeer wordt omgeleid via de Boelelaan – Amstelveenseweg – S108.
Europaboulevard Zuid richting A10 binnenring richting Zaanstad:
Verkeer wordt omgeleid via de A10 binnenring.

Fase 2
Fase 2 start op 17 juli en eindigt op 15 augustus. We werken dan aan de trambaan ter hoogte van de
tram- en bushalte voor Station RAI. In Fase 2 wordt er soms doorgewerkt tot 22:00 á 23:00 uur. De kruising A10/Europaboulevard is vanaf 26 juli weer vrij voor verkeer en alle rijbewegingen zijn dan weer beschikbaar.

Openbaar vervoer
Tramlijn 4 en buslijnen 62 en N84
Tussen 17 juli en 26 juli rijdt er geen tram over de Europaboulevard, lijn 4 rijdt een aangepast traject
tussen Centraal Station en het Amstelstation. Buslijn 65 zal tijdens deze periode de normale route behouden en de haltes Dintelstraat, Maasstraat en Waalstraat bedienen. Ter hoogte van het Victorieplein
kan dan worden overgestapt op tram 4 richting het Centraal Station.
Buslijn 62 tussen Lelylaan en Amstelstation wordt tijdens deze periode opgeknipt in twee aparte lijnen:
bus 62 en 72.
-

-

Bus 62 zal blijven rijden tussen station RAI en station Lelylaan. Aan de zuidkant van de A10 zal
een tijdelijke halte worden gecreëerd. Dit is ter hoogte van de keerlus van de tram bij het Drentepark.
Bus 72 rijdt tussen Europaplein en het Amstelstation. Deze bus volgt de bestaande route van
bus 62 en keert ter hoogte van de RAI.
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Nachtbus N84 zal wel worden omgeleid en via de Wielingenstraat, Stadionweg en Beethovenstraat rijden. In de richting Centraal Station wordt de normale route gevolgd.
Vanaf 27 juli rijdt lijn 4 weer volgens de normale route maar stopt in de keerlus naast Station RAI i.p.v.
voor het station. Lijn 62 en N84 rijden ook weer hun normale routes maar stoppen eveneens op een tijdelijke halte naast Station RAI i.p.v. voor het station. Voor bussen in noordelijke richting vervalt de halte
Station RAI, de dichtstbijzijnde stop is halte Europaboulevard bij de kruising met De Boelelaan.

Werktijden en geluidshinder
Met name in fase 1 tussen 17 juli en 26 juli wordt er 24 uur per dag gewerkt. In deze periode wordt er
ook in het weekend doorgewerkt. Het werk brengt geluidshinder met zich mee. Wij doen ons best om
dit tot een minimum te beperken, vooral in de nachten.
In de periode 27 juli tot en met 15 augustus, hebben wij 5 avonden tot ongeveer middernacht betonstortwerkzaamheden voorzien en in de laatste week nog 3 volledige nachten met asfaltwerk. Ook hierbij
doen wij ons best de overlast tot een minimum te beperken.
Let op! Het kan altijd voorkomen dat er door onvoorziene (weers)omstandigheden afgeweken moet
worden van de planning, uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te voorkomen en (indien mogelijk) tijdig te melden. Houdt u daarom de site gvb.nl/1757 in de gaten.

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. Vanwege het coronavirus gaat deze bijeenkomst niet door. Heeft u toch vragen? Maak dan via onze GVB klantenservice (telefoon 0900 – 8011) een belafspraak met onze omgevingsmanager.
Op de hoogte blijven?
Informatie over dit werk vindt u op gvb.nl/1757
Op deze pagina kunt u uw e-mailadres achterlaten bij “houd mij op de hoogte”. Zo ontvangt u direct updates over de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
GVB
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