
In deze zesde uitgave vindt u 
achtergrondverhalen over het 
spoorproject OV SAAL. Dubbel
klik is een uitgave van ProRail 
in samenwerking met de 
Alliantie Amstelspoor en de 
Alliantie WALTZ. De titel 
verwijst naar de verdubbeling 
van het spoor, het werken met 
twee allianties en de bijzon
dere organisatievorm waarin 
meerdere organisaties hun 
kennis en ervaring inbrengen 
en delen. De klik staat voor de 
eensgezindheid en de positieve 
energie die deze samenwerking 
teweegbrengt. 

Welkom in 
Dubbelklik
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Informatiekrant over OV SAAL 
Openbaar Vervoer SchipholAmsterdamAlmereLelystad
Tracé: SchipholDuivendrecht (Amsterdam)
Nu nog bouwen, straks ruimte voor meer reizigers

De spoorverbindingen van en naar 
Schiphol zijn de drukste van Neder
land. Om in de toekomst veilig en 
soepel meer treinen te kunnen laten 
rijden, verdubbelt ProRail de sporen 
tussen Schiphol en Duivendrecht. 
Tijdens de laatste etappe moet er 
nog keihard worden gewerkt: eind 
2016 is de spoorvernieuwing klaar. 
Vooral tijdens weekenden en in 
vakanties kan de reiziger en de 
omgeving hinder ondervinden van 
de werkzaamheden.

De afgelopen 5 jaar is er tussen de rijks-
wegen van de A2/A4/A10 veel werk 
verzet. Tussen de stations Schiphol en 
Duivendrecht is acht kilometer nieuw 
spoor gebouwd. Daarnaast is station 

Amsterdam Rai uitgebreid met een 
extra perron en een grotere stationshal 
en schoven de perrons van station 
Duivendrecht een stukje op.
Zestien bestaande viaducten zijn gesloopt, 
vervangen, verplaatst en/of uitgebreid 
met betonnen, stillere viaducten. Zijn er 
twee bruggen gebouwd, waarvan één 
ophaalbrug en hebben de fl y-overs bij 
het knooppunt Riekerpolder een totale 
make-over ondergaan.

Ingebruikname
De aannemers benutten het eerste half-
jaar van 2016 voor de bouw van alles 
wat een spoorlijn een spoorverbinding 
maakt. U kunt dan denken aan een 
ballastbed, sporen, dwarsliggers, seinen, 
wissels en de bovenleiding. Toch laat de 

ingebruikname van het spoor op zich 
wachten tot de zomer van 2016. Dan 
vindt er een meerdaagse treinvrije 
periode plaats waarin de nieuwe sporen 
op het Nederlandse spoorwegnet 
worden aangesloten. 
Vanaf woensdag 10 augustus kunnen 
dan de eerste treinen gebruik maken 
van de spiksplinternieuwe sporen en 
kunnen de reizigers in- en uitstappen 
vanaf het nieuwe perron in station 
Amsterdam Rai. Om vandalisme te 
voorkomen blijven tot augustus 2016 
de trapopgangen en het nieuwe perron 
afgesloten.
In december 2016 gaat NS met 
de nieuwe dienstregeling voor 2017 
gebruik maken van de extra 
spoorcapaciteit.

Eindetappe OV SAAL Amsterdam



Vooruitblik 2016
Wat staat er komend jaar nog te gebeuren?
2016 Riekerpolder Schinkel Sporen tussen de stations Amsterdam Zuid en Duivendrecht

Januari Afwerken spoor en schouwpad Afwerken spoor en schouwpad Aanleg sporen (rails, dwarsliggers en ballast) 
en boven leidingwerkzaamheden

Februari Werkzaamheden bovenleiding Werkzaamheden bovenleiding Aanleg sporen (rails, dwarsliggers en ballast) 
en bovenleidingwerkzaamheden

Maart Werkzaamheden bovenleiding Werkzaamheden bovenleiding en 
voorbereidingen elektrifi catie 1e Schinkelbrug

Aanleg sporen (rails, dwarsliggers en ballast) 
en bovenleidingwerkzaamheden

April Werkzaamheden bovenleiding Werkzaamheden bovenleiding en 
voorbereidingen elektrifi catie 1e Schinkelbrug

Aanleg sporen (rails, dwarsliggers en ballast) 
en bovenleidingwerkzaamheden

Mei Nawerk Nawerk Aanleg sporen (rails, dwarsliggers en ballast) 
en bovenleidingwerkzaamheden

Juni Voorbereidingen treinvrijeperiode Voorbereidingen treinvrijeperiode Aanleg sporen (rails, dwarsliggers en ballast) 
en bovenleidingwerkzaamheden

Op 1 december 2015 werd de nieuwe stationshal van station 
Amsterdam Rai feestelijk in gebruik genomen.

Geplande projectweekenden 2016

Week 09 zaterdag 05 en zondag 06 maart  Zuidtak 

Week 15 zaterdag 16 en zondag 17 april Zuid- en Westtak 

Week 31 en 32 maandag 1 tot en met dinsdag 9 augustus Zuidtak 

 dinsdag 2 augustus  Westtak

Week 38  zaterdag 24 en zondag 25 september Zuid- en Westtak

Week 45 zaterdag 12 en zondag 13 november Zuid- en Westtak

Zuidtak = verbinding tussen de stations Schiphol en Duivendrecht
Westtak = verbinding tussen de stations Schiphol en Amsterdam Sloterdijk

Voorkom verrassingen
In de hiernaast vermelde weekenden is beperkt tot 
geen trein verkeer. Reizigers worden geadviseerd de 
reisplanner te raadplegen. Vanaf 10 dagen van 
tevoren is een reis te plannen op www.ns.nl of via de 
NS reisplanner Xtra app. 

Treinvrije perioden in verband met meerdaagse werkzaamheden Schiphol – Amsterdam Centraal en Schiphol Amsterdam Zuid 
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Ook dit jaar moeten reizigers tussen 
station Amsterdam Zuid en Schiphol 
rekening houden met treinvrije 
dagen. NS zorgt dan natuurlijk voor 
alternatief vervoer. Jan Groot weet 
wat daar allemaal bij komt kijken.  

“ProRail gebruikt bij voorkeur de week-
enden en de vakantieperioden om op en 
aan het spoor te werken vanwege de 
spoorverdubbeling. Dan gaan minder 
mensen met de trein en dat scheelt in  
de overlast voor de treinreizigers. Samen 
proberen we zulke treinvrije periodes 
ook nog eens zo te plannen dat ze niet 
samenvallen met bijvoorbeeld een groot 
evenement of een drukke dag op 
Schiphol. Dat lukt gelukkig vaak doordat 
we al in een heel vroeg stadium over-
leggen met onder meer het GVB, de 
gemeente Amsterdam, Schiphol en RAI. 
Het spreekt voor zich dat we alles uit de 
kast trekken om de hinder voor de 
reiziger zoveel mogelijk te beperken. 
Intercity-reizigers die van verder komen, 
adviseren we vooral via Leiden, 
Hilversum of Amsterdam Sloterdijk  
naar bijvoorbeeld Schiphol te reizen.  
Dat kost wel meer reistijd, maar is goed 
te doen en zeker in de drukke spits in 
Amsterdam een redelijk alternatief  
voor de NS-bus. 
Naast de inzet van NS-bussen spreken 
we met de lokale vervoerders ruim van 
tevoren alle alternatieven voor de trein 
door. De belangrijkste zijn de metro en 
de reguliere R-netbus van lijn 310 en 

300. Vaak volstaat het om meer bussen 
in te zetten of ze vaker te laten rijden. 
Om het zekere voor het onzekere te 
nemen, zorgen we ook wel voor reserve-
bussen. Die kunnen meteen de weg op 
als het nodig is. Voorzien we grote 
drukte op de Zuidtak*, dan zorgen we 
dat er voldoende NS-bussen klaarstaan. 
Op die lijn zijn dat altijd touringcars. 
Vooral handig voor reizigers naar of van 
Schiphol , want daar is ruim plek voor 
hun koffers. 
Door onze eigen tellingen kunnen we 
bepalen hoeveel reizigers we met een 
alternatief op weg moeten helpen. Ook 
de cijfers van partners, zoals evenemen-
tenorganisaties helpen daarbij. Valt een 
buitendienststelling samen met een 
groot evenement, dan is dat wel een 
extra uitdaging. Gelukkig kan bijvoor-
beeld de Huishoud- en Negenmaanden-
beurs uit ervaring goed inschatten 
hoeveel bezoekers doorgaans met het 
openbaar vervoer komen. Toch is de 
inzet van bussen een flinke logistieke en 
organisatorische puzzel. Je zet ze ook 
niet zomaar overal neer in het drukke 
Amsterdam en omgeving. Soms is het 
letterlijk passen en meten. 
In augustus 2016 komt het project OV 
SAAL in de laatste fase van haar vijf jaar 
durende bouwklus. Bij station 
Amsterdam Zuid en bij Duivendrecht 
worden dan de bestaande en nieuwe 
sporen op elkaar aangesloten. Een  
marathonoperatie die maakt dat er  
die maand negen dagen achter elkaar 

geen treinverkeer mogelijk is tussen de 
stations Schiphol en Duivendrecht, 
waarvan één dag ook tussen Schiphol 
en Amsterdam Sloterdijk. Het is dan 
volop zomervakantie en een stuk minder 
druk op het spoor, maar wel druk op de 
luchthaven. Het blijft uiterst lastig voor 
de reizigers, dat realiseren alle partijen 
zich terdege. In het drukke Amsterdam 

is feitelijk geen enkele periode als  
ideaal aan te wijzen. ProRail en NS 
zorgen er daarom ook voor dat iedereen 
goed voorbereid op pad kan. Reizigers 
worden vroegtijdig op de hoogte 
gebracht en de reisadviezen zijn ruim op 
tijd te vinden op de website van ProRail 
en NS en in de Reisplanner Xtra.’

Een doorkijkje naar... 
Irma Dejong, omgevingsmanager Zuidasdok

Als eind dit jaar de laatste hand  
is gelegd aan OV SAAL neemt 
Zuidasdok een deel van de werk
terreinen en bouwwegen van  
OV SAAL over. Een slimme zet die 
veel geld scheelt. 

De aannemerscombinaties van  
OV SAAL gebruiken tussen Schiphol  
en Duivendrecht op diverse plaatsen 

werkterreinen en bouwwegen voor 
onder meer de aanvoer en opslag van 
bouwmaterialen. Normaal gesproken 
ruimen de bouwers zulke voorzieningen 
op zodra de klus is geklaard. Maar langs 
de A10 Zuid gaat het er straks op een 
aantal plekken anders aan toe, vertelt 
Irma Dejong, omgevingsmanager bij 
Zuidasdok. “De projectorganisatie 
Zuidasdok, waarin Rijkswaterstaat, 

ProRail en gemeente Amsterdam samen-
werken, was het er in 2012 al over eens: 
ingewikkelde ingrepen die de weg vrij 
maken voor de bouw van Zuidasdok 
moeten zijn afgehandeld voordat de 
hoofdaannemer in 2017 aan de slag 
gaat. Een belangrijke vuistregel daarbij 
was: de gekozen oplossing is voor de 
lange termijn. Al in de ontwerpfase is 
scherp gelet op een efficiënt gebruik van 
de ruimte. Die is in het projectgebied 
immers schaars. Dat de werkgebieden 
van Zuidasdok en OV SAAL elkaar deels 
overlappen, zette ons een paar jaar 
geleden al aan het denken. Want 
waarom zou je bouwwegen en werk-
terreinen ontmantelen als de bouwers 
ná jou die prima opnieuw kunnen 
gebruiken?”
Een projectgroep met onder anderen 
Irma Dejong maakte buiten flink meters 
om de terreinen te inspecteren. Welke 
leenden zich voor hergebruik? En hoe 
moesten deze zó worden ingericht en 
achtergelaten dat de nieuwkomers er 
goed uit de voeten kunnen? Die rondes 
en overleg resulteerden in een pakket 
afspraken tussen ProRail, Rijkswaterstaat 
en de gemeente Amsterdam. 
Een van de grootste terreinen ligt in 
knooppunt Amstel. Hier lag een drassig 
terrein met slootjes die OV SAAL heeft 
gedempt en verhard. “Dat blijft zo, zodat 
wij straks die slootjes niet opnieuw 
hoeven te dempen”, vertelt Irma Dejong. 
“Verder liggen er vooral bij viaducten  
en bruggen werkterreinen die we 

over nemen. We nemen trouwens ook 
elektra-aansluitingen over op plaatsen 
waar we straks moeilijk bij zouden 
kunnen. En ook het wilgentenenscherm 
dat de tuinders van Amstel Glorie het 
zicht op de bouwlocatie ter plaatse 
ontneemt, blijft voorlopig staan.”
Beide projecten profiteren van deze slag. 
“OV SAAL bespaart flink doordat de 
projectorganisatie geen bouwwegen en 
werkterreinen hoeft te ontmantelen,  
wij geven niet onnodig geld uit aan de 
aanleg daarvan. En niet onbelangrijk: niet 
hoeven ontmantelen en weer aanleggen 
scheelt ook in de hinder voor de 
om geving. Drie vliegen in één klap dus.”

Aan het woord... 
Jan Groot, accountmanager treinvervangend vervoer NS

Zuidasdok in vogelvlucht
Bouwproject Zuidasdok levert 
verlichting op in de toenemende 
drukte op de A10 en op het spoor. 
Bovendien maakt het project het 
hart van de Zuidas leefbaarder en 
aantrekkelijker. Zuidasdok omvat 
onder meer een uitbreiding van 
station Amsterdam Zuid en een 
verbreding van de A10. De snelweg 
gaat ter hoogte van Zuidas 
Centrum ondergronds. De tunnel 
verbetert de luchtkwaliteit, vermin-
dert geluidsoverlast en schept 
ruimte voor stedelijke ontwikkeling. 
Ook wordt de openbare ruimte 
rond station Amsterdam Zuid 
opnieuw ingericht. 

* Zuidtak = verbinding tussen de stations Schiphol en Duivendrecht
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Trede 4 op de Veiligheidsladder 
ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. De organisatie stimuleert 
daarom aannemers om veilig te werken. De Veiligheidsladder helpt daarbij.  
Dit meetinstrument telt vijf treden: hoe groter het veiligheidsbewustzijn, hoe 
hoger de score. Beide allianties die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van 
OV SAAL Amsterdam, te weten BAM Combinatie Amstelspoor en Combinatie 
Nieuwe Meer Sporen, bestaande uit Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail 
zijn de eerste organisaties in Nederland op trede 4. 

Doet hij zijn werk goed, dan ziet 
niemand er wat van terug. Toch 
heeft Faisel Baboe bepaald geen 
ondankbare job. Bij BAM Combinatie 
Amstelspoor adviseert hij over de 
veiligheid van iedereen die werkt 
aan de spooruitbreiding tussen 
station Amsterdam Zuid en station 
Duivendrecht. 

In de bouwkeet aan de Buitensingel 
hangt een pamflet over veilig werken. 
Boven een lijst afspraken zijn vrolijke 
familiekiekjes afgedrukt. De foto’s van 
medewerkers en hun gezinnen staan 
symbool voor hoe we hier over veiligheid 
denken”, vertelt Faisel Baboe. “Wij 
lenen mensen van hun thuis. Ze moeten 
elke dag gezond en wel weer naar huis 
kunnen. Dat is het uitgangspunt voor 
iedereen die hier werkt.”
ProRail en de bouwcombinatie leggen 
de lat hoog. Het aantal incidenten bij 
het project valt fors lager uit dan de 
norm. Sterker nog: vanaf de start van de 
realisatie hebben al zo’n 3.000 mensen 
een miljoen uur gewerkt aan de spoor-
uitbreiding en is er tot nu toe welgeteld 
één incident met verzuim geweest. 
“Iemand viel van twee meter hoogte van 
een machine. Gelukkig bleef de schade 
beperkt tot een pijnlijke heup. Na een 
paar dagen was de medewerker weer 
present”, aldus Faisel. 

Hoe doen ze dat in Amsterdam? Dat wil 
Faisel graag uitleggen. Risico’s en bedrei-
gingen moet je wél zien en dat uiteraard 

In gesprek met...
Faisel Baboe, manager Veiligheid

Twee bijzondere kunstwerken 
verfraaien de centrale hal en de 
oostelijke opgang van het 
vernieuwde station Amsterdam RAI. 
Ze maken van het station een 
theater waarin reizigers de  
hoofdrolspelers zijn in voortdurend 
wisselende voorstellingen. 

Intussen in... Station Amsterdam Rai 
Kunst op vernieuwd station Amsterdam 

De stationshal is in oppervlakte  
verdubbeld en veranderd in een open, 
transparante en lichte ruimte. Door de 
metamorfose krijgt het station de functie 
die het verdient: een gastvrije poort naar 
Amsterdam voor een groeiend aantal 
reizigers, onder wie internationale zaken-
reizigers, RAI-bezoekers, forensen en 
scholieren. Om deze reizigers draait het 

voordat je gaat bouwen, benadrukt hij. 
Wie nieuw is op het werk, krijgt daarom 
’s ochtends een uitgebreide instructie. 
Bovendien zijn er minstens eens per 
week observatierondes, waarbij vooral 
ook de medewerkers op de bouwplaats 
hun ogen en oren gebruiken. Faisel gaat 
vaak met de werkvoorbereider en 
uitvoerder naar buiten, ter plekke 
bekijken of een klus veilig kan worden 
uitgevoerd. “Als we dan ontdekken dat 
een vrachtwagen bijvoorbeeld toch niet 
goed de bocht kan maken, passen we 
het plan aan.” Ook slimme foefjes 
maken de bouw veiliger. Zo werden de 
brugdelen voor de werkbrug bij station 
Amsterdam RAI in de fabriek al van  
hijspunten voorzien, waardoor de loei-
zware, logge elementen van onderaf 
konden worden geplaatst. 
Veilig werken en tegelijk tempo maken, 
dat schuurt soms in de beleving van de 
ploegen die buiten werken. Maar dat is 
kortetermijndenken, stelt Faisel. “Veilig-
heid gaat vóór productie. We accepteren 
niet dat mensen zichzelf of anderen in 
gevaar brengen, en daarmee indirect 
ook de voortgang van het project.” 
Onttrekt iemand zich aan de werkaf-
spraken, dan volgt een waarschuwing. 
In het ergste geval moet een mede-
werker zijn biezen pakken. Maar het 
werkt ook omgekeerd, voegt Faisel toe. 
Wie met een goed idee komt, wordt 
juist beloond. “Met een pluim in de 
vorm van een cadeaubon. Dat is leuk 
thuiskomen en zo laten we ook zien hoe 
belangrijk we het thuisfront vinden.”

in de kunstwerken van Anna de Jong en 
Anne Huijnen van het Amsterdamse 
kunstenaarsplatform Polly’s Picture Show. 
De twee kunstenaars zien hen namelijk 
als spelers in een theaterstuk, ieder met 
een eigen rol. Het duo ontwierp een 
spannend decor en noemden dat  
Mise-en-scène. De kunstwerken zetten  
je constant op het verkeerde been.  

Zo staan tegen een matte, donkerblauwe 
achtergrond panelen op een framewerk, 
een stukje van de muur af. De verschil-
lende lagen, licht uit lichtbakken en 
schaduw spelen een spel met elkaar en 
met de voorbijgangers. Het geheel geeft 
de illusie van ruimte en diepte. 
De kunstwerken zijn gefinancierd door 
ProRail, NS en stadsdeel Zuidas. 
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Colofon
Dubbelklik is een uitgave van ProRail in samenwerking 
met de Alliantie Amstelspoor en de Alliantie 
Amsterdamse Waltz.

Wijzigingen in plannen en ontwerp voorbehouden. Aan 
deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekst
Annemieke Lenssinck
Kitty l’Abée

Beeld
Gerrit Serné
Jane van Raaphorst
Kitty l’Abée

Meer weten:
OVSAAL
Lees verder op www.prorail.nl/ovsaal en meldt u  
aan voor de digitale nieuwsbrief.

BAM – www.bam.nl

Combinatie Nieuwe Meer Sporen:
Van Hattum en Blankevoort – www.vhbinfra.nl
VolkerRail – www.volkerrail.nl

Schaalmodel van een van de kunstwerken


