Aan de bewoners en ondernemers
rond de Zuiderzeeweg
datum: 13 juli 2021
Ons kenmerk: 1775-WM-102

Vragen of klachten?
GVB Klantenservice 0900 - 8011
Maandag t/m zaterdag 8.00 - 19.00
(gebruikelijke belkosten)
Of kijk op gvb.nl/klantenservice.
Actuele informatie

Waar

Eindhalte Flevopark
Wanneer

25 juli tot 6 augustus 2021
Werktijden

gvb.nl/werkaanderails

00:30 – 05:30

Ontheffing

Werkzaamheden

GVB heeft een ontheffing van de gemeente

Werkzaamheden aan het spoor

Amsterdam voor het werken in de nacht.

Beste bewoner, ondernemer,
Na de vervanging van het spoor eind 2020 is gebleken dat de trams gedurende een aantal maanden
met te weinig smering door de keerlus hebben gereden. Het spoor is daarbij gesleten tot aan de norm
van de eerste onderhoudsbeurt en deze zal daarom op korte termijn uitgevoerd moeten gaan worden.
Onze oprechte verontschuldigingen dat we nu alweer werkzaamheden uitvoeren op de locatie waar
onlangs al zoveel aan het spoor is gedaan.

Wat gaan we doen
Het loopvlak van de rails zal tot oorspronkelijke dikte worden hersteld door laswerkzaamheden uit te
voeren, de rails worden daarbij ‘opgelast’. Deze werkzaamheden kunnen niet anders dan ’s nachts
worden uitgevoerd, in de periode dat de trams niet rijden. Helaas is de consequentie dat deze lassen
vlakgeslepen moeten worden en dat gaat gepaard met geluidsoverlast. Door de inzet van een dubbele
onderhoudsploeg blijft het aantal nachten waarin geslepen wordt beperkt tot zes. In de andere nachten voeren we een aantal andere werkzaamheden uit. Hieronder valt ook het optimaliseren van de
twee smeerinstallaties. Hiermee wordt voorkomen dat het spoor alsnog sneller slijt dan acceptabel is.
Bovendien zullen trams minder geluid produceren als de keerlus daarna weer gebruikt wordt.
We doen er alles aan om overlast te voorkomen: generatoren worden zo ver mogelijk van woningen
geplaatst door langere kabellengtes te gebruiken. Verlichting zal alleen beperkt, lokaal en neerwaarts
gericht worden opgesteld.
Voor de werkzaamheden is een nachtwerkvergunning afgegeven door Gemeente Amsterdam.

Gevolgen bereikbaarheid
Er zijn geen gevolgen voor de bereikbaarheid. De trams rijden volgens de normale dienstregeling.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u ons bellen:
GVB Klantenservice, 0900-8011
Met vriendelijke groet,
GVB
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