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 Geachte heer/ mevrouw, 

 

Op 11 juli start aannemer Van Gelder met werkzaamheden van de Rode Loper op de Ceintuurbaan.  

In deze brief informeren wij u over de aard en planning van de werkzaamheden en wat deze voor u 

betekenen. 

 

Werkvolgorde kruising Ferdinand Bolstraat en Ceintuurbaan 

Deze  eerste werkzaamheden op de kruising duren ongeveer twee maanden en bestaan uit de volgende 

onderdelen: 

• De aannemer vervangt kabels en leidingen onder en rond het te plaatsen railkruis  

• Er wordt ondergronds een betonnen stootplaat aangebracht aan het metrostation voor de 
overgang van de rails tussen de Ceintuurbaan en de Ferdinand Bolstraat  

• Tenslotte brengt het GVB vanaf 14 augustus het railkruis aan dat het spoor op de Ceintuurbaan 

verbindt met het toekomstige spoor in de Ferdinand Bolstraat 

We blijven tot in september aan het werk op de hoek van de Ferdinand Bolstraat en de Ceintuurbaan tot 

aan de Dusartstraat.. 

 

Omleiding fietsers 

Vanwege de werkzaamheden kunnen fietsers geen gebruik maken van de Ferdinand Bolstraat tussen de 

Ceintuurbaan en de Eerste Jan van der Heijdenstraat. Fietsers richting het centrum worden omgeleid via 

het Sarphatipark. Fietsers in zuidelijke richting worden omgeleid via de Dusartstraat. 
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Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers 
van de Rode Loper; 

• Saskia Huft; S.Huft@amsterdam.nl of telefonisch op nummer 06 – 1338 9866 of 

• Richard Koenders; Richard.Koenders@amsterdam.nl of telefonisch op 06 – 2295 4722 

 

U kunt ook altijd even aanlopen bij ons kantoor in de Saenredamstraat nummer 66 huis. Iedere 

ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur is hier iemand aanwezig om u te woord te staan.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Jeroen van Straten 

Directeur Project Rode Loper 

 

Verkeer Ceintuurbaan 

Het verkeer op de Ceintuurbaan wordt gestremd in westelijke richting (richting Ceintuurbrug-

Hobbemakade).De parkeerplaatsen langs de Ceintuurbaan (tussen Sarphatipark en Ferdinand Bolstraat) 

blijven bereikbaar. Het verkeer komende vanaf de Hobbemakade kan gewoon door blijven rijden. 

 

Voetgangers 

Voetgangers worden langs het werkterrein geleid. De winkels op de Ceintuurbaan en in de Ferdinand 

Bolstraat blijven dus bereikbaar. 

 

Wat merkt u hiervan? 

We kunnen deze werkzaamheden niet uitvoeren zonder hinder voor de omgeving. Vanzelfsprekend 

proberen we de overlast te beperken. In ieder geval kunnen voetgangers langs het werk. Onze 

werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur, met uitzondering van 

incidenteel nachtwerk. 

 

Vervolgplanning Ferdinand Bolstraat 

Ook in de Ferdinand Bolstraat blijven we deze zomer door werken. Vanaf de tweede helft van juli wordt 

gewerkt in het deel tussen de Eerste Jan van der Heijdenstraat en de Eerste Jan Steen straat.   

 

Meer informatie 
Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de werkzaamheden aan de Rode Loper. Hierbij wordt 

de openbare ruimte boven de Noord/Zuidlijn in de stadsdelen Centrum en Zuid ingrijpend vernieuwd en 

verbeterd. 


