Aan de bewoners en ondernemers
rond de Ruyschstraat
Datum: 8 september 2022
Ons kenmerk: 2078‐RM‐6078

12
Waar
Vragen of klachten?
GVB Klantenservice 0900 ‐ 8011
(gebruikelijke belkosten)
maandag t/m zaterdag 8.00 ‐ 19.00 uur.

Ruyschstraat (bij Weesperzijde en Nieuwe Am‐
stelbrug)
Wanneer

3 oktober t/m 4 november 2022

Of kijk op gvb.nl/klantenservice.

Werktijden
Meer info op de website

Overdag, ’s avonds en ’s nachts

gvb.nl/werkaanderails

Werkzaamheden

Vervangen van de trambaan
Beste bewoner, ondernemer,
Van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 4 november werkt GVB aan de trambaan bij u in de buurt.
We vervangen de rails, het betonnen onderbed en de verharding van de trambaan in de Ruyschstraat
ter hoogte van de Weesperzijde en Nieuwe Amstelbrug. Zo houden we de trambaan veilig en comforta‐
bel voor reizigers en omwonenden. We proberen de hinder die dit werk voor omwonenden, onderne‐
mers en het verkeer oplevert, zoveel mogelijk te beperken.
Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
We voeren de werkzaamheden uit in één fase en we werken 24 uur per dag door. Zo beperken we de
overlast en doorlooptijd tot een minimum. Voor omwonenden kunnen de werkzaamheden geluidshin‐
der veroorzaken, wij plannen de werkzaamheden die geluidsoverlast geven zo veel mogelijk overdag.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Vanaf maandag 3 oktober tot en met vrijdag 4 november gelden onderstaande verkeersmaatregelen.
Auto‐ en vrachtverkeer:
Periode 3 t/m 14 oktober: autoverkeer volgt een korte omleiding over de trambaan.
Periode 17 oktober t/m 4 november: autoverkeer over de brug is niet mogelijk. De noordelijke kant van
de Weesperzijde is via de Swammerdamstraat te bereiken.

De rijrichting van de Blasiusstraat is omgedraaid. U kunt er nu in vanaf de Wibautstraat. Op deze manier
is het wel mogelijk om de zuidelijke kant van de Weesperzijde te bereiken en kunt u uitrijden via de Eer‐
ste Oosterparkstraat.
Voetgangers:
Periode 3 t/m 14oktober: voetgangers kunnen langs het werkgebied lopen.
Periode 17 oktober t/m 4 november: de Nieuwe Amstelbrug wordt hermetisch afgesloten. Voetgangers
richting de Ceintuurbaan volgen een omleiding via de Torontobrug.
Fietsers:
Periode 3 t/m 14 oktober: fietsers van oost naar west fietsen langs het werkgebied.
Fietsers van zuid naar noord volgen een korte omleiding.
Periode 17 oktober t/m 4 november: fietsers richting de Ceintuurbaan volgen een omleiding via de Tor‐
ontobrug. Fietsers richting noord en zuid volgen een omleiding via de Blasiusstraat en de Swammerdam‐
straat.
Openbaar vervoer:

Tramlijn 3
Van vrijdag 21 oktober van 01:00 uur tot dinsdag 25 oktober 05:00 uur wordt tramlijn 3 omgeleid via
Korte ’s‐Gravesandestraat, Sarphatistraat, Frederiksplein en Van Woustraat.

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 moge‐
lijk) tijdig te melden. Houdt u daarom de site gvb.nl/werkaanderails in de gaten.
Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informatie? Maak dan via onze GVB klantenservice (telefoon 0900 – 8011)
een belafspraak met onze omgevingsmanager.
Met vriendelijke groet, GVB
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