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- op Beethovenstraat rio Apoliolaan/Johan M. Coenenstraat: via
Strawinskylaan, Parnassusweg, Stadionweg, Olympiaplein en
Apollolaan en vice versa (NB! Alleen 28/29 maart en 18/19 april);
- op Diepenbrockstraat 1 Stadionweg: via Apollolaan, Olympiaplein en
Stadionweg en vice versa;
- op Johan M. Coenenstraat: via Apollolaan, Olympiaplein, Stadionweg
en Parnassusweg.
Omle idingen fietsve rk eer
Fietsers worden omgeleid via ter plaatse aangegeven routes.
Periode 20 april tot en met 29 mei

Aan de bewoners en ondernemers van de
Stadionweg, Beethovenstraat en omgeving
datum: 16 februari 20 15
ons kenmerk: 150216Stadionweg

GVB werkt aan de weg
Locatie:
Stadionweg/Beet hovenstra at en Beethovenstraat
Periode:
maandag 2 maart tlm vrijdag 29 mei

Omleidingen auto- en vra chtverk eer
- op Beethovenstraat 1 Stadionweg richting Strawinskylaan: via
Parnassusweg.

Tijdstip:
van 7.00 tot 16.00 uur en van 22.00 tot 07.00 uur

Omleidingen fi etsv erke er
In deze fase zijn er geen omleidingen voor het fietsverkeer.

Werkzaamheden:
vern ieuwen t ramsp oren

Informati e
GVB zorgt v oor openbaar ve rvoe r in Amsterdam. Groot en
Voor algemene informatie over het werk van GVB kunt u terecht bij onze
Klantenservice. Tel. 0900-8011 (2,8 cent per minuut en 9,51 cent per
gesprek plus uw gebruikelijk e belkosten), van maandag Um zaterdag van
9.00 tot 19.00 uur. U kunt ook op www.gvb.nllvraag terecht.

dagelijks on derho ud hoort daarb ij . Wij realiseren ons dat dit werk
voor de omgeving ove rlast met zic h meebrengt in de vo rm van
omleidingen en geluids hinde r. Helaas is dit niet te voorkomen.
We doen ons uiterste best om ove rlast zovee l mogelij k te beperken.

Een overzicht van actuele werkzaamheden kunt u ook op
www.gvb.nl/werkaanderails vinden.

Bedankt voor uw beg rip.

-

Werkzaamh eden
o p de kruising Stadionweg 1 Beethovenstraat en in de Beethovenstraat
tussen de Stadionweg en de Stadionkade werkt GVB aan het
vernieuwen van de tramsporen.
Op de kruising duurt het werk aan de sporen van maandag 2 maart tot
en met vrijdag 17 april. Meteen daarna vervangt de gemeente hier in
het weeke nd van 18 en 19 april de asfaltdeklaag van de kruising.
In de Beethovenstraat duren
kruising SmdioRweglBeethovenstrao.t
de werkzaamheden van
2 maart Urn 19april
maandag 2 maart tot en met
vrijdag 29 mei.
ein .

Het werk vindt plaats op
Beetnevenstraat
2 maartt1m 29 mei ..~
maand ag tot en met vrijdag ,
Jf ç;
.,~"
telkens van 07.00 tot 16.00
~v
,r'
uur. Ook een aantal avonden
S~.<lt1ionkadC
1 nachten zal gewerkt
worden, tussen 22.00 en 07.00 uur.
In het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 maart vindt de
daadwer kelijke vervanging van de spoorkruising plaats, is de kruisin g
geheel gestremd en wordt er continu gewerkt tot maandagochtend.
Op beide lokaties bestaan de werkzaamheden uit het opbreken van de
verharding (asfalt, trambaanplaten), het slopen van het oude en storten
van een nieuw onderbed, het vervangen van de sporen en de wissels,
het vastzetten van de nieuwe sporen en het opnieuw aanbrengen van
verhardingen. Tevens worden de haltes gemoderni seerd en
toegankelijker gemaakt voor mindervaliden en brengen we nieuwe
wisselbesturingsystemen aan.

De geme ente vervangt van vrijdag 17 april 20.00 uur tot maandag 20
april 06.00 uur het asfalt op de kruising Beethovens traaVStadionweg .
Ook dat weekend is het kruispunt volledig afgesloten voor verkeer.
Ver keersm aat regelen
Om het werk vlot en veilig te kunnen uitvoeren, is gedurende de
werkperiode een aantal verkeersmaatregelen nodig.
- de Stadionweg is tot 20 april gestremd voor auto- en vrachtve rkeer;
- de Beethovenstraat is tot en met 29 mei gestremd ;
- woni ngen, winke ls en bedrijven blijven bereikbaar ;
- laden en lossen buiten het afgezette werkgebied blijft mogelijk;
- laden en lossen binnen het werkgebied is mogelijk in overleg;
- de parkeerplaatsen voor mindervaliden worden verplaatst;
- voetgangers worden om en langs het werkgebied geleid;
Alle (parkeer)maatregelen en oml eidingen worden ook ter plaatse met
borden aangegeven.
Openbaar vervoer
Tram 5 en 24 rijden - met aangepaste snelheid - de normale routes,
behalve in het weekend van 28 en 29 maart. Bus 65, bus 246 en
nachtbus 358 rijde n om. Alle informatie over de tram- en
busomleidi ngen, vervallen en tijdelijk e haltes vindt u op www.gvb.nl.
Periode 2 maart tot 20 ap ril
Omleidingen auto- en v rachtverkeer
- op Stadionweg (ri. Parnassusweg/Strawinskylaan): via Apollolaan,
Olympiaplein, Stadionweg en Parnassusweg en vice versa;
- op Beethovenstraat (zuid ri. noord): via Beethovens traat, Apollolaan,
Olympiaplein, Stadionweg (NB! Niet o p 28/29 maart en 18/19 april);

GVB verbindt Amsterdam

