
Nieuwe werkaanpak en 
omleiding Parnassusweg / 
Buitenveldertselaan 
Op grond van de Arbo-wet is 
een gedeelte van de 
wegwerkzaamheden in 
december 2007 stilgelegd. De 
werkomgeving was niet veilig 
genoeg voor werknemers en de 
weggebruikers.  
 
In overleg met betrokken 
partijen is een nieuwe aanpak 
voorgesteld voor de resterende 
werkzaamheden. Als gevolg 
hiervan worden de  Beethoven-
straat, Strawinksylaan, Buiten-
veldertselaan en de 
Parnassusweg tijdelijk en 
gedeeltelijk afgesloten. Hierover  
later meer nieuws. De 
omleidingen worden door 
aangegeven. Voetgangers en 
fietsers ondervinden geen 
hinder.  

 

 

Werkzaamheden omleiding tramlijn 5  
 

Rondom station Amsterdam Zuid WTC wordt de route én 
halteplaats van tramlijn 5 verplaatst. De aanpassing is het 
gevolg van de komst van de Noord/Zuidlijn. De aansluiting van 
deze nieuwe metrolijn met Station Zuid WTC heeft enkele 
gevolgen voor tramlijn 5. Uiteraard blijft tram 5 als verbinding 
tussen Amsterdam Centraal en Amstelveen bestaan.  Na 
verplaatsing loopt de tramlijn via de Beethovenstraat, de 
Strawinskylaan en de Parnassusweg. Op de 
Buitenveldertselaan sluit de lijn weer aan op de bestaande 
sporen. April 2008 

 
 
Stand van zaken 
In de nieuwsbrief van januari 2008 hebben wij u geïnformeerd over de 
werkzaamheden bij de tramlijn en de verandering van de route, de zogenaamde 
‘Bypass lijn 5’. Op 30 juli 2007 is het werk begonnen. Hieronder ziet u een 
overzicht van de aankomende bouwactiviteiten. 
 
 
Werkzaamheden Beethovenstraat/Strawinksylaan 28 april t/m 31 mei 
 
28 april (06:00) tot 30 april (07:00):  
Voorbereidend werk voor het aanbrengen van tramsporen op het kruispunt 
Beethovenstraat/ Strawinskylaan. 
Omleiding: De Beethovenstraat is in zuidelijke richting gestremd. Het verkeer wordt 
omgeleid via de Stadionweg en Parnassusweg. Verkeer vanaf de Van Leijenbergh-
laan/Beethovenstraat richting de Strawinskylaan wordt omgeleid over de Stadionweg. 
Openbaar vervoer rijdt aan via Buitenveldertselaan/Parnassusweg. 
 
1 mei 2008 (00:00 - 07:00): 
Aanleg nieuwe tramaansluiting kruispunt Beethovenstraat/ Strawinskylaan. 
Omleiding: Deze is gelijk aan de periode 28 april  t/m 30 april (zie hierboven) 
 
1 mei (07:00) uur t/m 4 mei  
Vanaf 1 mei rijdt tramlijn 5 vanaf het Centraal Station tot aan de nieuwe tramhalte 
Strawinskylaan. Voor uw reis naar Amstelveen dient u daar over te stappen op 
sneltram 51. Deze maatregel duurt uiterlijk tot 13 mei. 
Omleiding: Deze is nagenoeg gelijk aan de periode 28 april  t/m 30 april. Verkeer vanaf 
de Van Leijenberghlaan/Beethovenstraat richting de Strawinskylaan is weer mogelijk. 
 



Spreekuur directievoerder 
Als u vragen heeft over de 
werkzaamheden en/of de 
uitvoering van het project, kunt u 
terecht bij de directievoerder 
Wim Swart. Iedere vrijdag  
tussen 09.00 en 10.00 uur is er 
een inloopspreekuur in de 
bouwkeet.  
 
De bouwkeet staat op de 
Buitenveldertselaan, in de 
"driehoek" ten zuidoosten van 
het A10-viaduct. Bent u niet in 
de gelegenheid vragen te stellen 
tijdens het spreekuur? Dan kunt 
u ook contact opnemen met de 
directievoerder via 020 – 251 13 
12, bij voorkeur op werkdagen 
tussen 08:00 en 15:30 uur. 
 
Voortgang van de 
werkzaamheden op Internet 
Op onze website 
(www.ivv.amsterdam.nl) vindt u 
de foto’s van de actuele stand 
van zaken. Kijk onder: Projecten 
-> Bypass Lijn 5.  
 
Vragen of opmerkingen? 
Wij houden u gedurende de 
aanleg van de bypass op de 
hoogte via nieuwsbrieven.  
Heeft u hierover vragen of 
opmerkingen, neem dan contact 
op met Barry Salee. U kunt hem 
bereiken via 020 556 5407 of 
per email: 
b.salee@ivv.amsterdam.nl. 
 
 
 
  

 

4 mei (05:30) t/m 12 mei (07:00) 
Laatste werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat/Strawinskylaan ten behoeve van 
de nieuwe spoorboog. Tramlijn 5 rijdt vanaf het Centraal Station tot aan de nieuwe 
tramhalte Strawinskylaan. 
Omleiding: Deze is gelijk aan de periode 28 april t/m 30 april. 
 

12 mei (07:00) uur t/m 17 mei (16:00) 
Verwijderen oud tramspoor in de Beethovenstraat en asfalteren kruispunt.  
Omleiding: De Beethovenstraat is op dit kruispunt gestremd in zuidelijke richting. 
Verkeer vanaf de Van Leijenberghlaan/Beethovenstraat richting de Strawinskylaan is 
niet mogelijk. Verkeer vanuit de Strawinksylaan richting de Beethovenstraat is in beide 
richtingen gestremd. 
 
Lijn 5 volgt vanaf 13 mei de nieuwe route van en naar Amstelveen. 
  
19 mei (07:00) t/m 31 mei (16:00) 
Verwijderen tramspoor Beethovenstraat en kruispunt voorzien van definitief asfalt. 
Omleiding: De rechter rijstrook van de rijbaan in Zuidelijke richting wordt afgesloten. 
De doorsteek vanaf de Van Leijenberghlaan/Beethovenstraat naar het WTC wordt 
vernieuwd. 
 
 
Werkzaamheden Parnassusweg/Buitenveldertselaan 1 mei t/m 4 mei 
 
1 mei 2008 (00:00) tot 3 mei (05:30) 
Plaatsen wissels in de middenberm van de Buitenveldertselaan ter hoogte van de 
aansluiting met Lijn 51. 
Omleiding: De Buitenveldertselaan en de Parnassusweg zijn in beide richtingen 
gestremd tussen de Strawinskylaan en de Boelelaan. Openbaar vervoer voor de 
Strawinskylaan komt via de Beethovenstraat. Sneltram 51 wordt opgesplitst in de route 
CS-WTC en Westwijk-Van Boshuizenstraat. Een pendelbus zal op het tussenliggende 
deel worden ingezet. 
 
3 mei (00:00) tot zondag 4 mei (05:30) 
Spoorwerkzaamheden in de Buitenveldertselaan ter hoogte van de aansluiting met Lijn 
51. 
Omleiding: De Buitenveldertselaan en de Parnassusweg is in noordelijke rijrichting 
gestremd tussen de Boelenlaan en de Strawinskylaan. Sneltram 51 blijft opgesplitst; 
Een pendelbus zal op het tussenliggende deel worden ingezet. 
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