Aan de bewoners en ondernemers
rond de Tussen Meer
datum: 10 september 2021
Ons kenmerk: 1812RM9851
Vragen of klachten?
GVB Klantenservice 0900 - 8011

Waar

(gebruikelijke belkosten)

Tussen Meer tussen Osdorpplein en Hoekenes
en Dijkgraafplein en Baden Powellweg

maandag t/m zaterdag 8.00 - 19.00 uur.
Of kijk op gvb.nl/klantenservice.
Meer info op de website
gvb.nl/werkaanderails

Wanneer

4 oktober t/m 17 december 2021
Werktijden

Overdag, ’s avonds en ’s nachts
Ontheffing
GVB heeft een ontheffing van de ge-

Werkzaamheden

meente Amsterdam voor het werken in

Vervangen van de trambaan

de nacht.

Beste bewoner, ondernemer,
Van maandag 4 oktober tot en met vrijdag 17 december vervangt GVB het spoor, het betonnen onderbed en de grasbaan van de trambaan op een groot deel van de Tussen Meer. 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?
Het verkeer zal hinder ondervinden van de werkzaamheden. Om de overlast tot een minimum te beperken voeren we de werkzaamheden uit in drie fases.

Fase 1
Fase 1 start op 4 oktober en eindigt op 20 november. We werken dan aan de trambaan op de Tussen
Meer tussen de Hoekenes en het Osdorpplein.
Auto- en vrachtverkeer:
De rijbaan vanaf Osdorpplein richting de Hoekenes is afgesloten. Auto- en vrachtverkeer volgt een omleiding via de L. van Sonsbeeckstraat en de Hoekenes om weer op de Tussen Meer te komen.
Fietsers en voetgangers:
Fietsers en voetgangers ondervinden weinig hinder van het werk.

Fase 2
Fase 2 start op 4 oktober en eindigt op 4 december. We werken dan aan de trambaan op de Tussen
Meer tussen Dijkgraafplein en de Baden Powellweg.
Auto- en vrachtverkeer:
De rijbaan vanaf de Baden Powellweg richting Dijkgraafplein is afgesloten. Auto- en vrachtverkeer volgt
een omleiding via de Baden Powellweg, Osdorper Ban en Ingelandenweg om de buurt rond Dijkgraafplein te bereiken.
Fietsers en voetgangers:
Fietsers en voetgangers ondervinden weinig hinder van het werk. Fietsers komend vanaf de Baden Powellweg richting Dijkgraafplein volgen een korte omleiding via Langswater.

Fase 3
Fase 3 start op 6 december en eindigt op 17 december. We brengen aanpassingen aan de oversteekplaats op de Tussen Meer ter hoogte van Dijkgraafplein.
Auto- en vrachtverkeer:
De rijbaan vanaf Dijkgraafplein richting de Baden Powellweg is voor een klein deel afgesloten, het blijft
mogelijk om vanaf Korte Water de Baden Powellweg te bereiken. De rijweg voor de Vomar wordt tijdelijk twee richtingen.
Fietsers en voetgangers:
Fietsers en voetgangers ondervinden weinig hinder van het werk.

Openbaar vervoer
Tramlijn 17
Vanaf maandag 18 oktober 01:00 tot en met zondag 14 november 05:00 wordt tramlijn 17 ingekort en
rijdt tot aan het Osdorpplein (noordzijde). Door de inkorting van de tramlijn worden de haltes Osdorpplein West, Hoekenes, Baden Powellweg en Dijkgraafplein niet aangedaan. Ter compensatie zal een
pendelbus worden ingezet die rijdt vanaf Osdorpplein noordzijde via de L. van Sonsbeeckstraat, Hoekenes, Tussen Meer, Baden Powellweg, Pieter Calandlaan en Meer en Vaart. Tot maandag 18 oktober
01:00 en na zondag 14 november 05:00 rijdt lijn 17 weer over het normale traject.
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Werktijden en geluidshinder
De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 4 oktober en 17 december 2021. Er wordt gewerkt van
maandag t/m zaterdag, met het grootste deel van de werkzaamheden tussen 07:00 en 23:00 uur om de
werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. Het werk brengt geluidshinder met zich mee. Wij doen
ons best om dit tot een minimum te beperken.
Op onderstaande data zal er in de nacht gewerkt worden:
Zondag 17 oktober op maandag 18 oktober.
Woensdag 10 november op donderdag 11 november.
Donderdag 11 november op vrijdag 12 november.
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/1812 in de gaten.

Meer informatie
Wij organiseren een inloopavond waar u bij ons terecht kan met vragen.
Datum: Donderdag 23 september van 17:00 tot 18:30
Locatie: Op de brug bij de kruising Tussen Meer en Hoekenes
Bent u deze avond verhinderd? Maak dan via onze GVB klantenservice (telefoon 0900 – 8011) een belafspraak met onze omgevingsmanager.

Markt Tussen Meer
Tussen 4 oktober en 20 november zal de markt deels verdeeld zijn over de zuidelijke kant van de Tussen
Meer en het Osdorpplein.
Informatie over dit werk vindt u op gvb.nl/1812
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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