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 Onderwerp Aanleg tramspoor  
   

 Geachte heer/ mevrouw, 
 
De gemeente Amsterdam wil meer ruimte maken voor voetgangers en fietsers in de stad. De Rode Loper 
werkt aan het realiseren van die ambitie en daarbij past een inrichting met kwalitatief hoogwaardige 
materialen en mooie bomen. Op dit moment is de Rode Loper op de Ferdinand Bolstraat volop in 
uitvoering. Na jaren van afwezigheid keert in de Ferdinand Bolstraat straks de tram richting de 
Ceintuurbaan weer terug. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden aan het tramspoor en de 
planning. 
 
Werk aan tramspoor 
Op maandagavond 15 augustus begint GVB rond 22.00 uur met de voorbereidingen voor de aanleg van de 
rails op de kruising Ferdinand Bolstraat en de Ceintuurbaan. Aan het einde van de dienstregeling, rond 
0.30 uur, worden met trailers en kranen de nieuwe tramsporen en wissels aangeleverd. Deze 
werkzaamheden veroorzaken enige geluidshinder. Tot eind augustus werkt GVB zoveel mogelijk overdag 
aan het kruispunt. Het gaat dan om het boren, vastschroeven en lassen van de materialen. Tram 3 en 12 
blijven gedurende deze werkzaamheden rijden. 
Helaas valt nachtwerk deze periode niet uit te sluiten, bijvoorbeeld omdat voor een aantal 
werkzaamheden de stroom van de bovenleiding af moet worden gehaald. Dat kan pas na afloop van de 
dienstregeling. We vragen uw begrip voor de eventuele overlast die u ervaart van het werk.  
 
Meer informatie 
Voor vragen tijdens het werk kunt u vanaf 15 augustus – de start van het werk - contact opnemen met de 
manager omgeving van de Rode Loper: Richard Koenders, Richard.Koenders@amsterdam.nl of 
telefonisch op nummer 06 – 2295 4722. Heeft u eerder al vragen? Mail of bel dan met Eveline Haeck, 
e.haeck@amsterdam.nl of op 06- 5252 4047, zij vervangt Richard tijdens zijn vakantie. 
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