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Datum 30 maart 2017 

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Ferdinand Bolstraat 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Graag informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden aan de Rode Loper in uw straat. 

De totale herinrichting van de Ferdinand Bolstraat is volgens planning in oktober 2017 klaar. 

 

Ferdinand Bolstraat (noord) 

Het tramspoor is aangelegd en de bovenleidingen zijn aangebracht. Op dit moment werken we 

aan de stoepen en fietspaden. Om er voor te zorgen dat de straat tussen Stadhouderskade en de 

Albert Cuypstraat voor Koningsdag zover mogelijk bestraat is, gaat de aannemer met ingang van 

maandag 3 april in dubbele ploegen werken. Dit houdt in dat er gewerkt wordt tussen 07.00 uur en 

22.00 uur. Vanaf 19.00 uur bereidt de aannemer het werk voor de volgende werkdag voor.  

De stratenmakers kunnen dan zonder oponthoud hun werk doen. 

 

Werkzaamheden Ceintuurbaan – Albert Cuypstraat (midden) 

Hier ronden we de werkzaamheden aan de straat voor 17 april af. Vanaf 18 april gaat, na jaren van 

afwezigheid, tram 24 weer rijden door dit deel van de straat. Na 17 april werken we nog wel aan de 

inritten ter hoogte van de zijstraten. 

  

Start werkzaamheden Albert Cuyp (west) 

Op dinsdag 18 april start de aannemer met de werkzaamheden aan de Albert Cuypstraat west. Dit 

is het gedeelte tussen de Ferdinand Bolstraat en de Ruysdaelkade. We slopen hier het spoor en het 

onderliggende betonnen spoorbed. Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de 

sloopwerkzaamheden aan de Ferdinand Bolstraat in het afgelopen kwartaal, is de sloopmethodiek 

aangepast. Indien u toch hinder ervaart van geluid of de trillingen, kunt u ons uiteraard altijd  

Bereiken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur en 19.00 uur.  

In de Albert Cuypstraat is het grondwater licht verontreinigd. Voordat we het kunnen lozen, reini-

gen we het grondwater in een spoelinstallatie. Deze installatie staat vier weken lang ter hoogte 

van de huisnummers 16 – 20 in de Albert Cuypstraat en is circa 6 meter breed en 6 meter hoog. 

 

Spreekuren 

Voor vragen over het werk kunt u op dinsdag 11 april of woensdag 12 april tussen 17.00 en 20.00 

uur langskomen op Saenredamstraat 66. U kunt uiteraard ook direct contact opnemen met 

Richard Koenders, omgevingsmanager Rode Loper, 06-2295 4722 of  

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam      

Aan de bewoners en ondernemers rondom de Ferdinand 

Bolstraat. 
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Richard.koenders@amsterdam.nl. Op straat zijn de toezichthouders Tim Steenkamp en Peter 

Abbink altijd aanspreekbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Richard Koenders 

Omgevingsmanager Rode Loper 

 

. 
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