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Nieuwsflits OVSAAL
Tracé Bijenpark/Riekerpolder – station Amsterdam Zuid
Steeds meer mensen pakken de trein op het traject Schiphol en Lelystad. Het spoor moet daarom worden 
uitgebreid en aangepast. Het Rijk heeft ProRail gevraagd de spoorlijn om te bouwen tot een moderne 
‘spoorsnelweg’ met meer capaciteit. Dit bouwproject heet OV SAAL (Openbaar Vervoer Schiphol – 
Amsterdam – Almere – Lelystad). Het bestaande spoor krijgt er tussen Schiphol en Duivendrecht twee 
sporen bij. Daarvoor moeten alle spoorviaducten op die lijn worden uitgebreid en de baandelen worden
verbreed. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de bouwwerkzaamheden die de komende maanden 
plaatsvinden op het tracé tussen Riekerpolder en station Amsterdam Zuid (Parnassusweg).

1 Bijenpark
Christoffel Plantijnpad tijdelijk afgesloten medio mei 2013
Medio mei is voor twee weken het Christoffel Plantijnpad 
ter hoogte van het spoorviaduct bij de Oude Haagseweg 
afgesloten voor al het doorgaande auto- en fietsverkeer. In 
deze periode wordt gestart met de verbreding van de brugplaat 
van het bestaande viaduct. Het aan- en afvoeren van materieel 
en materiaal kan overlast veroorzaken. De werkzaamheden 
vinden overdag plaats. Hulpdiensten en voetgangers kunnen 
tijdens de werkzaamheden wel onder het spoorviaduct door. 
De omleidingsroute voor het automobilisten en de fietsers 
wordt met borden aangeduid.

 
 



2 Riekerpolder aansluiting
Werken op de vierkante millimeter
De aanpassingen van de Riekerpolderaansluiting zijn bedoeld 
om meer capaciteit te creëren en tegelijkertijd het spoor te 
ontvlechten. Over de Johan Huizingalaan en aan de westkant 
van het huidige spoorviaduct komen nieuwe spoorviaducten. 
Ten oosten van de Johan Huizingalaan komt een nieuwe fl y-
over. Eind vorig jaar zijn de eerste werkzaamheden gestart.  
Het is een hele uitdaging voor de aannemer om tussen de 
twee autorijbanen bij de Nieuwe Haagseweg (A4) twee extra 
spoorviaducten te bouwen. Deze ruimte is behoorlijk krap! 
En tijdens het werk moet het trein- en wegverkeer ongehinderd doorgaan. Helemaal zonder hinder kan dat 
niet. Om de veiligheid te garanderen wordt het verkeer op de Johan Huizingalaan gedurende de bouwfasen
over één rijbaan geleid.
Op dit moment treft de aannemer voorbereidingen voor het bouwen van drie steunpunten in de 
tussenbermen van de A4. Deze steunpunten vormen de basis voor de uiteindelijke fl y over. In komende 
Nieuwsfl itsen geven wij meer informatie over de werkzaamheden en de consequentie voor de omgeving en 
het verkeer.  

3 Verbindingsboog A4/A10
Tuinpark blijft goed bereikbaar
Over de verbindingsboog A4/A10 west komt ook een 
nieuw spoorviaduct. De bouw hiervan is inmiddels gestart. 
De aanrijdroute van werkverkeer loopt deels over de 
parkeerplaats bij het Tuinpark ‘Ons Buiten’. Het benodigde 
deel is afgezet met bouwhekken. Voor de  volkstuinders blijft 
er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar en zijn de 
volkstuinen goed bereikbaar.   

4 Overgangsconstructie ‘banaan’
Banaan moet nog even wachten Het viaduct in de 
verbindingsboog A10 west – A10 zuid, bekend als ‘de 
Banaan’, krijgt een nieuwe verbinding door de uitbreiding van 
het spoor. De werkzaamheden bij dit viaduct staan voor het 
1e kwartaal 2014 op de planning.



5 Brug over de Schinkel
Vaardoorgang in de maanden juli en augustus zoveel 
mogelijk open
De vaarweg De Schinkel krijgt een nieuwe dubbelsporige 
spoorbrug. De brug is geëlektrificeerd en hierdoor aanzienlijk 
geluidsvriendelijker dan de oude bruggen. De aanleg 
van het bouwterrein aan de westkant van de Schinkel 
is in maart  gestart. De aannemer gebruikt een deel van 
de Jachthavenweg als bouwweg. Voor fietsverkeer is er 
vanaf mei 2013 tot eind december 2016 een omleiding 
via de Museumtramlijnroute. Half april zijn de eerste 
heiwerkzaamheden gestart. De heiwerkzaamheden duren voort tot medio september dit jaar. Tijdens de 
werkzaamheden blijft voor zowel het wegverkeer, als het waterverkeer de vaardoorgang in principe open. 
Bij specifieke werkzaamheden waarbij meer ruimte vereist is of waarbij de veiligheid in het geding komt 
wordt bootverkeer onder de brug tijdelijk geweerd. Gedurende de zomermaanden juli en augustus is de  
doorgang zoveel mogelijk ongehinderd.
 

6 Museumtramlijn
Incidentele stremming voor fietsers
Ter hoogte van de Museumtramlijn komt naast het bestaande 
spoorviaduct een nieuw spoorviaduct. Veel fietsers maken 
gebruik van de route langs de Museumtramlijn tussen de 
Jachthavenweg (zuidzijde A10) en het IJsbaanpad (noordzijde 
A10). Om het nieuwe viaduct te kunnen bouwen moet 
het fietspad onder het spoorviaduct incidenteel worden 
afgesloten.
 

7 Amstelveenseweg
Een logistieke uitdaging
Ook hier komt een nieuw viaduct. Het werk vindt plaats in een 
omgeving waar de hoofd-routes van auto, openbaar vervoer 
en fiets elkaar treffen. De eerste werkzaamheden vinden pas 
begin 2014 plaats, maar nu al buigen de betrokken partijen 
zich over de scenario’s waarbij het verkeer zo min
mogelijk hinder ondervindt van deze logistieke uitdaging. 



8 Parnassusweg
Passend in 2014
Ter hoogte van de Parnassusweg zullen de sporen iets verschuiven. Om dat mogelijk te maken, moet 
het bestaande spoorviaduct aangepast worden. Volgens de huidige planning worden hier medio 2014 de 
eerste werkzaamheden zichtbaar.
  

Beperkt of geen treinen
In de weekenden van zaterdag 20 en zondag 21 april, zaterdag 6 en zondag 7 juli, zaterdag 7 en zondag 
8 september en zaterdag 7 en zondag 8 december 2013 dit jaar is er beperkt of geen treinverkeer van en 
naar Schiphol. Omdat er ook werkzaamheden op de weg plaatsvinden, adviseren wij u goed voorbereid
op reis te gaan. Voor meer informatie kunt u www.ns.nl, www.ns.nl/treinverkeerschiphol raadplegen of 
bellen naar de OV 0900- 9292 (€ 0,70 p/m) en de site van RWS raadplegen, zie www.vanAnaarBeter.nl.
 

Oplevering
De bouwwerkzaamhedenvoorde uitbreiding van het spoor lopen tot en met 2016.
Eind 2016 moet het project OV SAAL (Schiphol - Duivendrecht) klaar zijn. 

Meer informatie
www.prorail.nl/ovsaal. 
T 0800 – 776 72 45.

Colofon
Deze Nieuwsflits verschijnt met grote regelmaat en geeft het laat-
ste nieuws over de werkzaamheden van het project OVSAAL in 
de omgeving van de spoorlijn Riekerpolder tot station Amsterdam 
Zuid. U kunt zich online aan- en afmelden voor deze nieuwsflits. 
Aan deze digitale uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


