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Met de Rode Loper bouwt Amsterdam aan een nieuwe entree voor de stad. Het is met een
totale lengte van circa drie kilometer verreweg de grootste binnenstedelijke herstructureringen van de openbare ruimte in het land. Aanleiding om de entree ingrijpend te gaan
wijzigingen is de aanleg van de Noord-Zuidlijn. De Rode Loper volgt het tracé van deze
lijn, te beginnen bij het Centraal Station, via het Damrak, Beursstraat, Beursplein, Rokin,
Oude Turfmarkt en de Munt naar de Vijzelstraat, Vijzelgracht tot en met Ferdinand Bolstraat. De uitvoering van dit megaproject startte in 2013, met de herinrichting van het
Damrak (opgeleverd in maart 2015). Het grootste deel van de Rode Loper is klaar in 2018.
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De Rode Loper begint bij het
Centraal Station en loopt tot
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Impressie van de Vijzelgracht,
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Impressie van het Rokin,
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