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Aan Gemeentelijk Vervoerbedrijf    

T.a.v. De directie  

Postbus 2131 

1000 CC Amsterdam 

     

Betreft: Geluidsoverlast tramlijn 5, gedeelte Beethovenstraat/Zuideramstelkanaal 

 

 

Amsterdam, 4 juli 2011  

Geachte directie, 

 

 

Tot ca 2007 hebben wij regelmatig contact met uw dienst gehad inzake de geluidsoverlast van 

tramlijn 5. Inmiddels is daar ook een (nacht)buslijn bijgekomen die voor veel 

(geluids)overlast zorgt. 

 

Met betrekking tot de tram concentreren de problemen zich vooral op het gedeelte voor, op en 

na de brug over het Zuideramstelkanaal/ Beethovenstraat (Kruising Beethovenstraat met 

Cornelis Dopperkade en Stadionkade, tot aan halte prinses Irenestraat).  

De rails hebben daar last van “ golfslagvorming” (of een dergelijke technische term) en 

dienen daarom vaker geslepen te worden, althans dat hebben wij toentertijd begrepen. 

Het GVB heeft dat ook een aantal jaren gedaan en het resultaat was dat de tramrails iets beter 

en vaker werd onderhouden. Ook is bereikt dat ca 30% van de trams langzamer is gaan rijden.  

Op dat moment hebben wij ons erbij neergelegd dat dat het maximaal haalbare was.  

 

Tot onze spijt moeten we ons nu weer tot u richten, omdat de geluidsoverlast weer ernstig 

toeneemt. Het lijkt alsof de rails niet meer worden onderhouden en de trams rijden nu 

allemaal weer (te) hard.  

Ook objectief gezien is dit echt veel te hard, wat niet alleen onnodig veel lawaai betekent en 

voor u grotere materieel slijtage maar ook een groter risico op ongelukken. 

 

Drempels zijn in het verleden door uw organisatie afgewezen omdat trambestuurders zich niet 

aan dergelijke snelheidsbeperkende maatregelen zouden houden (?) en dan zouden de 

ongelukken niet te overzien zijn. 

 

Het maakt ons niet uit welke maatregelen u neemt, maar het moet toch mogelijk zijn om in 

een stad als Amsterdam, waar milieu hoog op de agenda staat, te zorgen dat er geen onnodige 

geluidsoverlast voor haar bewoners is? 

 

Graag hebben we op korte termijn weer contact met u over dit zich in feite al jaren 

voortslepende dilemma. 

 

In afwachting van een reactie 

 

Met vriendelijke groet 

 

J. Shaya       N. van Gelder 

Voorzitter        Bestuurslid 


