Bezoekadres
Weesperstraat 430
1101 PN Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Rode Loper, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Aan bewoners en ondernemers
Ferdinand Bolstraat tussen de
Van Ostadestraat & Jozef Israëlskade
Datum
Ons kenmerk

20 oktober 2021
Z-21-81770

Onderwerp

Vervanging tramspoor, rijbaan en werk aan riolering op de Ferdinand Bolstraat

Geachte heer, mevrouw,
Begin oktober zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de Ferdinand Bolstraat gestart.
Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die in de periode van 1 november tot 3
december (geluids)overlast en extra verkeershinder kunnen veroorzaken. Hierbij werken we ook in
de avond, nacht en enkele weekenden.
Wat gaan we doen?
 We vernieuwen op de Ferdinand Bolstraat het tramspoor en de rijbaan (stad-in) tussen de Van
Ostadestraat en de Lutmastraat.
 We maken oversteken voor het rioolstelsel op de Ferdinand Bolstraat ter hoogte van de
kruisingen met de Lutmastraat en de Rustenburgerstraat.
Vernieuwing tramspoor en rijbaan 1 november tot 3 december - werktijden
Van maandag 1 tot en met vrijdag 19 november verwijderen we het oude spoor en plaatsen we
nieuw spoor. Hiervoor werken we van 07.00 tot 22.00 uur, ook in de weekenden. We proberen de
overlast te beperken en voeren werk met veel geluidshinder zoveel mogelijk overdag uit.
Daarna werken we tot 3 december verder aan het afronden van de vernieuwing van het spoor en de
rijbaan.
Van maandag 1 november tot en met vrijdag 3 december worden enkele werkzaamheden ook in de
late avond (tot 24.00 uur) of ’s nachts uitgevoerd. Het aan- en afvoeren van de tramrails gebeurt
bijvoorbeeld met een extra lange trailer. Om verkeersproblemen in de stad te voorkomen, doen we
dit ’s nachts. In de nacht zijn er ook laswerkzaamheden en asfalteren we de rijbaan. Direct
aanwonenden ontvangen een aparte bijlage bij deze brief met de precieze data en tijden.
Werkzaamheden in de avonden, nacht en weekenden zijn nodig om het werk in een zo kort
mogelijke tijd uit te voeren. Zo kan de tram snel weer rijden.
Omleiding tram 12 en bus 246
Van 5 tot 19 november rijden er geen trams op de Ferdinand Bolstraat tussen de Ceintuurbaan en
Churchilllaan. Tram 12 wordt omgeleid via de Ceintuurbaan, Van Woustraat en Rijnstraat. De
haltes Cornelis Troostplein, Scheldestraat, Maasstraat en Waalstraat zijn dan tijdelijk niet in
gebruik. Vanaf vrijdagochtend 19 november kunnen de trams weer het spoor gebruiken en zijn alle
haltes weer in gebruik. Bus 246 naar Schiphol Zuid rijdt sinds 4 oktober al tijdelijk via de
Hobbemakade. De halte Scheldestraat is tijdelijk komen te vervallen. Wel stopt deze bus bij de
halte De Pijp op de Ceintuurbaan.
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Omleidingen OV - Reist u in deze periode met het OV, plan dan van tevoren uw reis via
www.gvb.nl/reisplanner.

Aanbrengen oversteken voor rioolstelsel 4 tot 9 november
Door dit werk is er kortdurend van donderdag 4 tot dinsdag 9 november extra verkeershinder op de
kruising Ferdinand Bolstraat / Lutmastraat – aanvullend op de omleidingen die al van kracht zijn
sinds 4 oktober:
 Er is geen autoverkeer mogelijk vanaf het Cornelis Troostplein naar de Ferdinand Bolstraat en
vanaf de Ferdinand Bolstraat naar de Lutmastraat. Beide straten zijn vanaf de Ferdinand
Bolstraat niet bereikbaar, vanaf de andere zijde wel. De parkeergarage ter hoogte van
Ferdinand Bolstraat 227 -297 blijft wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
 Er is stad-uit geen fietsverkeer mogelijk op de kruising Ferdinand Bolstraat / Lutmastraat.
Fietsers worden omgeleid via de Pijnackerstraat en de Van Hilligaertstraat. Woningen en
ondernemingen blijven altijd bereikbaar voor voetgangers.
Meer informatie of vragen?
Neem dan contact op met Linette Blom (omgevingsmanager) via 06 1875 87 83 of mail naar
ferdinandbolstraat@amsterdam.nl. Voor praktische vragen tijdens de uitvoering kunt u ook
contact opnemen met John Buisman (toezichthouder) via 06 3908 9405. Kijk voor de omleidingen
voor het verkeer die vanaf 4 oktober van kracht zijn ook op www.amsterdam.nl/febo.
Kom langs in de bouwkeet
Op donderdag 28 oktober, 11 november, 25 november en 9 december zijn we van 15.30 tot 17.00
uur aanwezig in de groene bouwkeet van aannemer BAM in de Pijnackerstraat, tegenover
huisnummer 5. U kunt hier terecht met vragen of kom op afspraak langs op een ander moment.
Met vriendelijke groet,

Marcel Bouman,
Projectleider
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Bijlage: Informatie werkzaamheden Ferdinand Bolstraat voor direct aanwonenden - werktijden
We werken in de volgende nachten:
 Nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 november – Oud tramspoor verwijderen (01.00 tot 06.00
uur).
 Nacht van zondag 14 op maandag 15 november – Nieuw tramspoor plaatsen (01.00 tot 06.00
uur).
 Nacht van zondag 21 tot maandag 22 november – Waterafvoer maken tramspoor (01.00 tot
06.00 uur).
 Nacht van maandag 22 tot dinsdag 23 november – Laswerkzaamheden (01.00 tot 06.00 uur).
 Nacht van maandag 29 tot dinsdag 30 november – Aanbrengen van het bovenbed (beton) voor
het tramspoor (tot 02.00 uur).
 Nacht van woensdag 1 tot donderdag 2 december – Asfalteren rijbaan en aanbrengen asfalt
tussen de tramrails.
 Nacht van donderdag 2 tot vrijdag 3 december – Asfalteren rijbaan en aanbrengen asfalt
tussen de tramrails.
Op de volgende data is er geluidsoverlast in de late avond:
 Van maandag 1 tot en met vrijdag 19 november vernieuwen we het tramspoor. Hiervoor
werken we van 07.00 tot 22.00 uur, ook in de weekenden.
 Nacht van donderdag 25 tot vrijdag 26 november – Aanbrengen coating op het spoor (tot
24.00 uur).
We proberen de overlast te beperken en voeren werk met veel geluidshinder zoveel mogelijk
overdag uit maar dat is niet altijd mogelijk.
Na deze werkzaamheden zijn er naar verwachting alleen nog enkele nachten werkzaamheden in
het voorjaar van 2022.
Mogelijke uitloop
Weersomstandigheden, zoals veel regen, kunnen zorgen voor vertraging of uitstel van de
werkzaamheden. Mocht zich dit voordoen, dan zullen we u hierover informeren. De actuele
planning van de werkzaamheden vermelden we op de projectpagina amsterdam.nl/febo.

