Aan de bewoners en ondernemers rond de
kruising Overtoomsesluisbrug, Amstelveenseweg en Overtoom
datum: 8 juli 2019
Ons kenmerk: 1160-4

Vragen of klachten?
GVB Klantenservice 0900 - 8011
(gebruikelijke belkosten) maandag
t/m zaterdag 9.00 - 19.00 uur.
Of kijk op gvb.nl/klantenservice.
Meer info op de websites
• gvb.nl/werkaanderails
• amsterdam.nl/wegwerkzaamheden
• at5.nl/verkeer

Locatie

Overtoomsesluisbrug
Periode

15 juli t/m 30 augustus 2019
Werktijden

Overdag, ’s avonds en ‘s nachts
Werkzaamheden

Vervangen trambaan

Geachte bewoner, ondernemer,
Sinds dinsdag 11 juni vervangen we het tramspoor en onderbed op de kruising Overtoomsesluisbrug, Amstelveenseweg en Overtoom. Afgelopen periode vonden onze werkzaamheden voornamelijk op de Overtoom plaats. Vanaf maandag 15 juli verandert de situatie en starten onze werkzaamheden op de kruising,
Overtoomsesluisbrug, Amstelveenseweg en Surinamestraat. Via deze brief informeren we u wat dit voor u
betekent.

Afsluiting Overtoom stad-uit t/m 30 augustus
Op 20 juni waren we genoodzaakt de Overtoom stad-uit af te sluiten voor auto- en vrachtverkeer. Het
werkgebied bleek te smal te zijn in combinatie met het auto- en vrachtverkeer dat erlangs ging. Met deze
extra afsluiting creëren we een veiligere werksituatie voor onze trambaanwerkers. Ook creëert de extra afsluiting een betere doorstroming voor nood-en hulpdiensten.
In overleg met het stadsdeel en de nood- en hulpdiensten is besloten om deze afsluiting aan te houden tot
en met 30 augustus. We begrijpen dat deze extra afsluiting van de Overtoom stad-uit de bereikbaarheid
niet ten goede komt. We hopen echter op uw begrip.

Situatie en werkzaamheden vanaf 15 juli
Vanaf maandag 15 juli starten onze werkzaamheden op de kruising, Overtoomsesluisbrug, Amstelveenseweg en Surinamestraat. Eerst verwijderen we de oude trambaan, van 2 t/m 9 augustus plaatsen we het
nieuwe spoor en daarna zijn we tot en met 30 augustus bezig met de laatste werkzaamheden waaronder
het asfalteren en bestraten.

Bereikbaarheid
Voetgangers en fietsers
Voor voetgangers blijft de weg bereikbaar. Oversteekplaatsen worden tijdelijk verplaatst en dit kan voor
langere loopafstanden zorgen. In deze periode zijn de oversteken voor fietsers op de kruising Overtoomsesluisbrug, Overtoom en Amstelveenseweg afgesloten. Fietsverkeer kan het werkgebied passeren via bestaande fietspaden. De omleidingsroute wordt met gele borden aangeduid.
Pagina 1 van 4

Omleidingsroutes auto- en vrachtverkeer 15 juli t/m 30 augustus
Bestemmingsverkeer kan de Overtoom oprijden tot de Rhijnvis Feithstraat. Vanaf dit punt is de Overtoom
richting stad-uit afgesloten voor auto- en vrachtverkeer.

Houd rekening met langere reistijden. Ons advies is om het kruispunt Overtoom, Amstelveenseweg en
Overtoomsesluisbrug zoveel als mogelijk te mijden.
De verkeerssituatie is als volgt:
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Verkeer komend vanaf de Overtoom kan niet richting de Surinamestraat en niet richting de Amstelveenseweg rijden. Op de Stadhouderskade wordt verkeer geadviseerd de omleiding te volgen. Rijdt verkeer toch
door richting de Overtoom, dan wordt daar verwezen de omleiding te volgen richting Van Baerlestraat of
Bilderdijkstraat.
Verkeer komend vanaf de Amstelveenseweg kan niet naar de Surinamestraat rijden, maar kan wel langs
het werk naar de Overtoom rijden. We adviseren echter om via Zeilstraat, Hoofddorpweg, Hoofddorpplein
en Haarlemmermeerstraat (of omgekeerd) te rijden.
Doorgaand verkeer vanaf Surinameplein/Surinamestraat kan niet langs het werk rijden. Er zijn omleidingen
ingesteld, onder andere via Hoofdweg, Jan van Galenstraat en Nassaukade.

Omleidingsroute trams van 2 t/m 9 augustus
Trams rijden met gepaste snelheid door het werk. Van 2 tot en met 9 augustus rijden trams een andere
route. Houd voor de actuele omleidingen gvb.nl/omleidingen in de gaten.

Parkeerplekken
-

Van 11 juni t/m 30 augustus zijn de parkeervakken aan de Overtoom nummer 528 t/m 578 niet beschikbaar.
Van 15 juli t/m 30 augustus zijn alle parkeervakken aan de Surinamestraat niet beschikbaar.

Laden en Lossen
Als u problemen verwacht met laden en lossen, dan horen wij dit graag. Kom hiervoor langs het inloopspreekuur of bel GVB klantenservice 0900 – 8011.

Aanbieden afval
De afvalbakken in de Surinamestraat 1 t/m 11 worden tijdens het hele werk afgesloten. De overige afvalPagina 3 van 4

inzamelpunten blijven beschikbaar.

Aangepaste bediening Overtoomsesluisbrug
Voor het verkeer op het water geldt tussen vrijdag 2 augustus en vrijdag 9 augustus een aangepaste bediening van de Overtoomsesluisbrug. Kijk voor meer informatie op vaarweginformatie.nl.

Werktijden en geluidshinder
Om de werkzaamheden in 12 weken gereed te krijgen, werken we overdag, ’s avonds en ’s nachts. Dit werk
brengt geluidshinder met zich mee. Wij doen ons best om dit met name ‘s nachts tot een minimum te beperken. Echter ontkomen we er niet aan om bepaalde werkzaamheden met geluidshinder in de nacht uit te
voeren. We hopen op uw begrip.
Op de site gvb.nl/1160 proberen we specifieker aan te geven in welke periodes we meer geluidshinder in
de nachten veroorzaken. Houd voor de meest actuele informatie deze site in de gaten.

Inloopspreekuur
Tot en met dinsdag 27 augustus kunt u elke dinsdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur bij ons in de bouwkeet (in de parkeervakken) terecht met vragen en opmerkingen. Met vragen kunt u ook terecht bij GVB
Klantenservice 0900 – 8011 (gebruikelijke belkosten).

Op de hoogte blijven?
Informatie over dit werk vindt u op gvb.nl/1160. Op deze pagina kunt u uw e-mailadres achterlaten bij
“houd mij op de hoogte”. Op deze manier ontvangt u sneller updates over de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
GVB
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