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 Onderwerp Herstart aanleg tramspoor  
   

 Geachte heer/ mevrouw, 

 
In onze brief van 25 augustus hebben wij u geïnformeerd over de vertraging van de werkzaamheden aan 

het tramspoor op de kruising Ferdinand Bolstraat en Ceintuurbaan. De afgelopen weken hebben  

wij, samen met alle betrokken partijen, bekeken hoe de betonnen plaat opnieuw aangebracht kan 

worden zodat deze voldoet aan de eisen. Gelukkig kunnen we vanaf nu het werk hervatten. Mocht u 

hinder hebben ervaren van het wijzigen van de planning, dan spijt ons dat oprecht. 
 
Planning werkzaamheden tot eind oktober 

 

Ceintuurbaan 

Op de Ceintuurbaan werken we onder andere aan een nieuwe tramhalte, het vernieuwen van tramsporen 

en het bestraten van stoepen. Voor een gedeelte van deze werkzaamheden moet de stroom van de 

bovenleiding worden gehaald. Dit kan alleen in de nachtelijke uren, na afloop van de dienstregeling. De 

verwachting is dat deze werkzaamheden in november gereed zijn. Dan is de  straat weer geasfalteerd en 

toegankelijk voor het autoverkeer. Tram 3 en 12 blijven gedurende deze werkzaamheden rijden. 

We vragen om uw begrip voor de eventuele overlast die u ervaart door deze werkzaamheden.  

 

Ceintuurbaan – 1e Jan van der Heijdenstraat  

We starten met het maken van de stootplaten die onder het spoorbed komen te liggen. Vervolgens 

brengen we het spoorbed aan. Als de stootplaten en het spoorbed gereed zijn, volgt de aanleg van de rails 

op de kruising van de Ferdinand Bolstraat en de Ceintuurbaan. Op 10 oktober rond 23.00 uur start GVB 

met de voorbereidingen van de aanleg van deze rails. Na het einde van de dienstregeling, rond 00.30 uur 

worden met trailers en kranen de nieuwe tramsporen en wissels aangeleverd. Deze werkzaamheden 

veroorzaken enige geluidshinder. Na aanleg van de rails werkt GVB, zoveel mogelijk overdag, verder aan 

het kruispunt met het boren, vastschroeven en lassen van de rails. De verwachting is dat GVB eind 

oktober klaar is met de werkzaamheden. 
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Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
 

 

 

Jeroen van Straten  

 
Projectdirecteur Rode Loper 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
e
 Jan van der Heijdenstraat – 1

e
 Jan Steenstraat 

Op dit gedeelte van de Ferdinand Bolstraat is de aannemer klaar met het aanbrengen van het onderbed 

van de tram. Op dit moment wordt dit gedeelte van straat gebruikt voor opslag van materialen. 

 

1e Jan Steenstraat – Govert Flinckstraat 

Op dit moment worden hier de betonplaten en het zand weggehaald. Vervolgens wordt het 

afwateringssysteem en het onderbed van de tramrails aangebracht. Als dit werk gereed is zal er tijdelijke 

bestrating worden aangebracht.. 

 

Vervolg planning 2016 

In oktober informeren wij u verder over de werkzaamheden in 2016. 

 

Meer informatie 

Voor vragen tijdens het werk kunt u contact opnemen met de manager omgeving van de Rode Loper: 

Richard Koenders, Richard.Koenders@amsterdam.nl of telefonisch op nummer 06 – 2295 4722.  

U kunt ook, op afspraak , langskomen op de Saenredamstraat 66.  

 

  


