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Datum: 25 april 2017 

Onderwerp: aankondiging werkzaamheden 

 

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

 

Ferdinand Bolstraat (zuid, tussen Ceintuurbaan en van Ostadestraat) 

Op maandag 1 mei beginnen we met het opbreken van de stoepen en het straatwerk. Langs de gevels 

leggen we loopschotten neer zodat de huizen en winkels bereikbaar blijven. De kruising van de van 

Ostadestraat wordt geheel afgesloten. U kunt dus niet meer vanaf de Ferdinand Bolstraat de van 

Ostadestraat inrijden. Aan de oostzijde (oneven nummers) werken we aan de kabels en leidingen. 

Vervolgens brengen we de nieuwe stoepen aan. Deze werkzaamheden duren ongeveer tot eind 

mei/begin juni.  

 

GVB werkzaamheden 

In dit deel van de straat start GVB op 8 mei met het vervangen van de rails en onderbed van het 

tramspoor. Tot 20 mei werkt GVB overdag aan de sloop van het betonnen onderbed. Deze 

werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. Omdat de trams door blijven rijden start GVB  

vanaf 21 mei 2017 ’s nachts met het vervangen van de sporen in de straat. Het lassen en slijpen van de 

sporen gaat helaas ook gepaard met enige geluidsoverlast. Deze werkzaamheden duren tot circa 18 juni 

2017. 

 

Werkzaamheden Ceintuurbaan (even zijde) 

Hier breken we de straat en de stoepen op. Langs de gevels vervangen we de gasleiding. Winkels en 

woningen blijven tijdens de werkzaamheden via loopplanken bereikbaar. Na de werkzaamheden worden 

nieuwe tegels in de stoepen aangebracht. Ook ronden we het werk aan de tramhalte af. De 

werkzaamheden duren tot halverwege juli. Deze periode is het verkeer op de Ceintuurbaan van west 

naar oost gestremd en geldt er een omleiding voor fietsers en automobilisten. 
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Meer informatie 

Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met Richard Koenders, 06-2295 4722 of 

Richard.Koenders@amsterdam.nl. U kunt op straat ook de toezichthouders Peter Abbink of Tim 

Steenkamp aanspreken. Ook kunt u, op afspraak, langskomen op Saenredamstraat 66. 

Via de website www.amsterdam.nl/rodeloper kunt u het project volgen en zich aanmelden voor de 

digitale nieuwsbrief. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Richard Koenders 

Omgevingsmanager Rode Loper 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts; 

Richard Koenders, Tim Steenkamp, Peter Abbink 

 

  


