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IJtram Route Design
De Amsterdamse tramlijn 26, de IJtram, verbindt het Centraal Station met de nieuwe wijk IJburg. De
opdracht om deze tramlijn vorm te geven betrof alle bruggen, tunnels, perrons, trappen en hekwerken. De
acht haltes langs het traject hebben ieder hun eigen identiteit gekregen, reagerend op de omgeving.
De halte Rietlandpark ligt zes meter verdiept in de open lucht. De IJtram komt daarmee op de goede hoogte
voor de tunnel en schiet daarbij onder de kruising van wegen en lijn 10 door. Aan de noordkant, vanaf vijf
kantoorgebouwen, golft het grastapijt van het park naar beneden tot aan het perron. De brede trappen in
het gras maken deze plek tot een amfitheater op het zuiden en de zon gericht. Aan de andere kant van het
spoor, waar de bundel wegen ligt, scheidt een keermuur van basaltblokken de halte van de bovenwereld.
Stedenbouw, infrastructuur en architectuur komen hier samen in één overzichtelijk stedelijk scharnierpunt.

IJtram Route Design
The new IJtram tramway connects Amsterdam Central Station with IJburg, a suburb built on artificial islands
to the east of town. The commission to design facilities for this rail connection included all bridges, tunnels,
platforms, stairways and railings. Eight stops along the line have each been given their own identity, depending on their surroundings.
Tram stop Rietlandpark is an open 18 feet deep indentation. At both sides the tram disappears into tunnels
underneath roads and another tram line. From the north, the lawn of an office complex gently slopes down
till it reaches the platform. Broad steps make this place into an amphitheatre facing the sun. The other platform across the tracks is backed by a massive retaining wall made of basalt stones. Town planning, traffic
infrastructure and architectural design of open public space come together here to create one Gordian knot
that, this time, doesn’t need to be cut to solve the problem.
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IJtram Route Design
Infrastructure
Tram line 26, Amsterdam
Gemeentelijk Projectbureau IJtram, Amsterdam
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Over de lengte van 6,7 kilometer van het traject zijn ruim 4500 balusters geplaatst. Voor de uiteenlopende aansluitingen van de hekwerken langs het tramtracé zijn verschillende
types balusters in gietstaal ontwikkeld.
Over 4500 railings were placed along the 6,7 kilometres of the tram route. Different types of cast steel railings were developed for the wide variety of fencing junctions along the
tram route.
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Vlak voor de Piet Heintunnel ligt aan de stadskant de halte Rietlandpark, aan de voet van de eveneens door Hans van Heeswijk architecten ontworpen kantoortorens. Door de nabijheid
van de tunnel ligt de halte ongeveer zes meter onder straatniveau. De verdiepte halte is een waterdichte bak met wanden van verankerde stalen damplanken en een vloer van beton.
On the city side, just before the Piet Hein tunnel, is the Rietlandpark stop, at the foot of office towers that are also designed by Hans van Heeswijk Architects. Because of the proximity
of the tunnel, the stop is some six metres below street level. The sunken tram stop is a watertight container with a concrete floor and walls of anchored steel sheet pile.
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Trap en lift tramhalte Rietlandpark.
Stairs and elevator tram stop Rietlandpark.
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