
Nieuwe fasering werk en 
omleiding Parnassusweg / 
Buitenveldertselaan 
Op grond van de Arbo-wet is 
een gedeelte van de 
wegwerkzaamheden in 
december 2007 stilgelegd. In 
overleg met betrokken partijen 
is een nieuwe fasering 
doorgevoerd voor de 
resterende werkzaamheden. 
Als gevolg hiervan zullen de 
Buitenveldertselaan en de 
Parnassusweg vanaf 11 
februari t/m 17 maart gefaseerd 
afgesloten moeten worden voor 
al het verkeer. Deze periode is 
ingedeeld in twee fases en zal 
korte omleidingen tot gevolg 
hebben. De omleidingen zullen 
middels bebording worden 
aangegeven. Voetgangers en 
fietsers ondervinden geen 
hinder. 

 
 

 

Werkzaamheden omleiding tramlijn 5  
 

Nabij het station Amsterdam Zuid wordt een omleiding voor 
tramlijn 5 gerealiseerd. Deze omleiding is nodig omdat er door 
de komst van de Noord/Zuidlijn bij het station straks geen 
ruimte meer is voor de huidige halte van lijn 5. De gemeenten 
Amsterdam en Amstelveen willen de verbinding die lijn 5 biedt 
tussen Amsterdam Centraal en Amstelveen behouden en 
daarom is gekozen voor het deels verleggen van de route van 
lijn 5. De omleiding loopt vanaf de Beethovenstraat, via de 
Strawinskylaan en de Parnassusweg. Op de 
Buitenveldertselaan sluit de lijn weer aan op de bestaande 
sporen. Januari 2008 

 
Stand van zaken 
Via de laatste nieuwsbrief van november 2007 hebben wij u geïnformeerd over de 
werkzaamheden voor de aanleg van de bypass lijn 5. Deze werkzaamheden zijn op 
30 juli 2007 gestart. De afgelopen maanden hebben zich naast geplande 
vorderingen van het werk ook nieuwe onvoorziene ontwikkelingen voorgedaan en 
deze laatste hebben gevolgen voor de fasering van het werk. 
 
Werkzaamheden en fasering komende periode 
Tot medio maart 2008 wordt als volgt gefaseerd gewerkt:  
 

1. Afsluiten Buitenveldertselaan / Parnassusweg stad in. 
Van maandag 11 februari 7.00 uur t/m maandag 25 februari 6.00 uur 
(week 7+8). 

 
Wat 
In deze periode zullen spoorbogen ingebouwd worden op de kruising 
Parnassusweg / Strawinskylaan en zal de halve kruising geasfalteerd worden. 
De werkzaamheden op en rondom de rijbaan van de Buitenveldertselaan / 
Parnassusweg vanaf de Gustav Mahlerlaan t/m de Strawinskylaan zullen 
afgerond worden. 

 
Omleiding 
Het verkeer komende vanaf de VU en Buitenveldert zal worden omgeleid over 
de Boelelaan en Beethovenstraat. Verkeer komende vanaf Parnassusweg stad 
uit kan alleen rechtdoor zijn weg vervolgen. Verkeer komende vanaf de 
Strawinskylaan kan wel linksaf stad uit en rechtsaf stad in. 
De reguliere lijnbus wordt omgeleid via de Boelelaan en Beethovenstraat. 
Voetgangers en fietsers ondervinden geen hinder. 



Spreekuur directievoerder 
Wanneer u vragen heeft over de 
werkzaamheden en/of de 
uitvoering van het project, kunt u 
terecht bij de directievoerder 
Wim Swart tijdens het wekelijkse 
spreekuur. Het spreekuur vindt 
elke vrijdag plaats van 09.00 tot 
10.00 uur in de bouwkeet van 
project bypass lijn 5. 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 met de directievoerder 
opnemen via 020 – 251 13 12, 
bij voorkeur tussen 08:00 en 
15:30 uur. 
 
Voortgang van de 
werkzaamheden op Internet 
Op onze website 
(www.ivv.amsterdam.nl) vindt u 
via het onderdeel Projecten -> 
Bypass Lijn 5 foto’s van de 
actuele stand van zaken.  
 
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. U 
kunt ook een e-mail sturen naar: 
b.salee@ivv.amsterdam.nl 
 
 

 
 

2. Afsluiten Parnassusweg / Buitenveldertselaan stad uit. 
 Van maandag 25 februari 7.00 uur t/m maandag 17 maart 6.00 uur 
 (week 9,10 en 11). 
 
 Wat 

De werkzaamheden op en rondom de rijbaan van de Parnassusweg / 
Buitenveldertselaan vanaf de kruising Strawinskylaan tot en met het 
tankstation van BP zullen worden afgerond. In de berm tussen het spoor en 
de rijweg moet een nieuw kabeltracé ten behoeve van de signalering van 
tram en metro worden aangelegd vanaf onderdoorgang Rijksweg A10 t/m de 
kruising Boelelaan. 

 
 Omleiding 

Het verkeer vanuit het centrum op de Parnassusweg zal worden omgeleid 
over de Stadionweg en de Beethovenstraat. Verkeer wat eventueel wel door 
komt, zal via de Strawinskylaan richting Beethovenstraat worden geleid. 
Vanaf de kruising Boelelaan zal het tankstation van BP bereikbaar blijven. 
Het Gerechtsgebouw zal bereikbaar blijven over één rijstrook vanaf de 
kruising Strawinskylaan en verkeer wat het gerechtsgebouw zal verlaten, 
moet tegen de rijrichting in de kruising Strawinskylaan benaderen onder 
begeleiding van een verkeersregelaar.  
De reguliere lijnbus wordt omgeleid via de Strawinskylaan en 
Beethovenstraat. Voetgangers en fietsers ondervinden geen hinder. 
 

 
Bovenstaande werkzaamheden worden op werkdagen tijdens de reguliere 
werkuren uitgevoerd en leveren geen problemen op voor werken in de nabije 
omgeving. Tot 11 februari en na 17 maart worden de werkzaamheden aan de 
trambaan en Strawinksylaan voortgezet. 
In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de aard en gevolgen van de 
werkzaamheden die vanaf april 2008 worden uitgevoerd. De uiteindelijke 
ingebruikname van de bypass is in mei 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afsluiting Parnassusweg en Buitenveldertselaan van 11 februari t/m 17 maart 
 


