
Dubbelklik
nummer 1, zomer 2013

Vooruitblik 2013
Wat is er dit jaar nog te verwachten?

Informatiekrant over OV SAAL 
Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
Tracé: Schiphol-Duivendrecht (Amsterdam)
Werken aan het spoor is werken aan de toekomst

2013 Riekerpolder Schinkel Station Rai Rozenoordbrug Holterbergweg en omgeving

Juli
Bouw steunpunt naast spoor 
en in middenberm A4

Bouw steunpunt langs 
hoofdvaarweg (westkant)

Sloop gedeelte station 
Amsterdam RAI

Aanbrengen boorpalen voor 
nieuwe brug

Betonwerk poeren/pijlers
Holterbergweg, verschuiven 
noordelijk viaduct

Augustus 
Bouw steunpunt naast spoor 
en in middenberm A4

Aanbrengen palen Betonwerkzaamheden 
onderdoorgang Europaboulevard

Bouw landhoofd westzijde 
Amstel. Bouw steunpunt op 
Amsteldijk en in de Amstel

Start aanbrengen palen 
Buitensingel

September
Monteren liggers voor nieuwe 
fl y-over. Afsluiting A4

Bouw overige steunpunten Idem Idem Aanbrengen palen Buitensingel

Oktober
Plaatsing eerste dwarsligger Idem 1e deel werkzaamheden 

kunstwerk gereed; verleggen 
kiss & ride plaatsen en taxi’s

Idem Aanbrengen palen Buitensingel 
aanbrengen menggranulaat

November
Afbouw dekken en bouw spoor Idem Betonwerkzaamheden 

onderdoorgang Europaboulevard
Idem Heien Buitensingel, verdichten 

grond d.m.v. trilplaat en kleine 
wals

December
Bouw bovenleiding Idem Idem Idem Aanbrengen/verwijderen 

damwanden. Betonwerk poeren/
pijlers

DECEMBER  
7/8 dec. Buitendienststelling

NOVEMBER

OKTOBER

SEPTEMBER  
7/8 sept. Buitendienststelling

AUGUSTUS  

Juli

JULI  
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In deze eerste uitgave vindt u 
achtergrondverhalen over het 
spoorproject OV SAAL. Dubbelklik 
is een gezamenlijke uitgave van 
de Alliantie Amstelspoor en de 
Alliantie WALTZ in samenwerking 
met ProRail.

De titel verwijst naar de verdubbeling 
van het spoor, het werken met twee 
allianties en de bijzondere organisatie-
vorm waarin meerdere organisaties 
hun kennis en ervaring inbrengen en 
delen. De klik staat voor de eensge-
zindheid en de positieve energie die 
deze samenwerking teweegbrengt. 

Gebroederlijk trekken ze samen op in 
het drukste stukje van Nederland, de 
Alliantie Amstelspoor en de Alliantie 
WALTZ. Samen zorgen ze ervoor dat 

tussen Schiphol/Riekerpolder en 
Duivendrecht het spoor over een 
lengte van acht kilometer met twee 
spoorbanen wordt uitgebreid.

OV SAAL
OV SAAL wordt gebouwd in opdracht 
van het Ministerie van IenM. Het is een 
spoorproject tussen Schiphol en Lely-
stad dat er voor moet zorgen dat meer 
reizigers met de trein op tijd naar en 
op hun bestemming komen. Deze 
capaciteitsvergroting is niet zomaar 
een kwestie van extra sporen neer-
leggen en meer treinen laten rijden. 
Daar is simpelweg de ruimte niet voor. 
Liever past ProRail het huidige 
spoornet zo aan, dat er meer treinen 
kunnen rijden. Alleen als het echt niet 
anders kan – zoals in Amsterdam – 
komen er nieuwe sporen bij. 

De Alliantie Amstelspoor 
Alliantie Amstelspoor, gevormd door 
ProRail samen met BAM Combinatie 
Amstelspoor, treedt op als gedelegeerd 
opdrachtgever en verzorgt het ontwerp 
en het omgevingsmanagement. BAM 
Combinatie Amstelspoor bestaat uit 
een aantal bedrijven uit de BAM groep 
en is tevens verantwoordelijk voor de 
spoorverdubbeling (van 2 naar 4 
sporen) tussen station Amsterdam Zuid 
en station Duivendrecht. 

De Alliantie WALTZ
Alliantie Amsterdamse WALTZ, gevormd 
door ProRail en de Combinatie Nieuwe 
Meer Sporen, treedt op als gedelegeerd 
opdrachtgever en verzorgt het ontwerp 
en het omgevingsmanagement. Combi-
natie Nieuwe Meer Sporen, bestaande 
uit Van Hattum en Blankevoort en 

VolkerRail, is tevens verantwoordelijk 
voor de spoorverdubbeling (van 2 naar 
4 sporen) tussen Schiphol/Riekerpolder 
en station Amsterdam Zuid. 

Welkom in Dubbelklik

Op verschillende plekken langs het 
spoor zijn de aannemers hard aan 
het werk. Wat gebeurt er zoal? 
En wat staat de komende maanden 
op het programma?

Spoorviaducten
Riekerpolder/Knooppunt De Nieuwe Meer
Bij het knooppunt rondom Riekerpolder 
is inmiddels gestart met een ‘mini-
productie band’. Afgelopen maanden 
is begonnen met de voorbereidingen 
voor het vervangen van het huidige 
spoorviaduct om ruimte te maken voor 
een nieuwe fl y-over. In zeer grove 
stappen bestaat het bouwproces uit; 
1.5 jaar bouwen, oude naastliggend 
viaduct slopen, 1.5 jaar bouwen (andere) 
oude naastliggend viaduct slopen en 
weer bouwen. In deze Dubbelklik leest 
u op bladzijde 3 meer over deze logis-
tieke puzzel.

Holterbergweg en omgeving
Bij de Holterbergweg is de aannemer 
gestart met de landhoofden van de fl y-
over. Daarnaast is de ondergrond te slap 
om een spoorbaan op te kunnen bouwen.
In augustus start de aannemer aan de 
zuidzijde bij de Buitensingel met het 
aanbrengen van een zogenoemd palen-
matras. Nadat een veld vol heipalen is 
aangebracht wordt hierover het ‘matras’ 
gevormd van meerdere lagen speciaal 
doek opgevuld met steengranulaat. 
Op dit zettingsvrije palenmatras 
wordt uiteindelijk het baanlichaam 
opgebouwd. Later wordt ook aan de 

De aannemer is momenteel druk doende 
met de opbouw van de brugkelder waar 
op termijn het contragewicht van de 
brug in wordt aangebracht. Lees meer 
over de Schinkel op pagina 4. 

De Rozenoordbrug
Voor de spooruitbreiding moeten er 
zowel aan de west- als de oostkant van 
de Amstel in totaal twee landhoofden 
en vier pijlers in en direct naast de 
Amstel gebouwd worden. Om dit te 
kunnen realiseren is het onvermijdelijk 
dat de doorvaart af en toe gedeeltelijk 
gestremd wordt. Er blijft een 25 meter 
brede doorgang beschikbaar voor de 
scheep- en pleziervaart. Voor beide rich-
tingen geldt een snelheidsbeperking van 
6 km per uur. 

Overzicht activiteiten

noordzijde bij de Holterbergweg een 
palenmatras opgebouwd. 

Station(s)
Station Amsterdam RAI
Voor station Amsterdam RAI is vanaf 
deze maand geen dag meer hetzelfde. 
De zuidkant van de de stationshal wordt 
deze zomer ontmanteld. Komende 
weken worden de wanden en dakplaten 
verwijderd. Daarna start de aannemer 
met de sloop van de balken en de 
30 centimeter dikke vloer. Het zaagwerk 
wordt watergekoeld uitgevoerd, zodat 
er geen stof vrijkomt tijdens het zagen. 
Er is een stofschot geplaatst, zodat het 
werk de reizigers zo min mogelijk 
hindert. Eind juli zijn de meest ingrij-
pende sloopwerkzaamheden afgerond. 

Lees meer over station Amsterdam RAI 
op pagina 4. 

Station Duivendrecht
Om de treinen in zijn geheel langs het 
perron te laten stoppen, moet het perron 
aan de oostzijde (richting Diemen) met 
ongeveer 75 meter worden verlengd. 
Zodra het perron aan die kant is verlengd 
wordt de andere zijde van het perron 
(westzijde) met 75 meter ingekort. Op 
deze manier blijft de totale perronlengte 
ongewijzigd.

Aanleg sporen (baanwerk)
De aannemers hebben afgelopen 
maanden hard gewerkt om nagenoeg 
het hele toekomstige traject van zand te 
voorzien. Deze banen vormt het uitein-
delijke dijklichaam, waar de toekomstige 
spoorbaan op komt te liggen. Het zand 
blijft enige tijd onaangeroerd liggen. 
Hierdoor kan de ondergrond voldoende 
inklinken, zodat er daarna nagenoeg 
geen zettingen meer optreden.

Spoorbruggen
De Schinkel
Bij de Schinkel wordt er een nieuwe 
beweegbare spoorbrug gebouwd. Eerst 
moeten er twee landhoofden en twee 
steunpunten bij de Schinkel opgebouwd 
worden. Inmiddels is er een bouwterrein 
ingericht en is de aannemer gestart met 
het heien van betonpalen langs de west-
kant van de hoofdvaarweg en het spoor. 
Uiteindelijk krijgt de Schinkel een nieuwe 
beweegbare geëlektrifi ceerde brug. 
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Spoorverdubbeling Riekerpolder 
vraagt om behendigheid.
Het is te vergelijken met het behen-
digheidsspel Mikado. Pas als er een 
stokje is opgepakt, kan een ander 
stokje worden weggenomen. 
Eenzelfde behendigheid komt kijken 
bij de aanpassing van de treinsporen 
in Riekerpolder, over de Johan 
Huizingalaan en vlak langs en over 
de A4. Op deze locatie werkt de 
Combinatie Nieuwe Meer Sporen, 
bestaande uit Van Hattum en Blanke-
voort en VolkerRail, met militaire 
precisie aan een ingrijpende spoor-
uitbreiding en -verbetering. 

Om meer spoorcapaciteit te creëren, 
wordt pal naast de bestaande sporen in 
Riekerpolder een aantal nieuwe sporen 
gelegd. Het gaat om de sporen van het 
tracé Schiphol/Riekerpolder – station 
Amsterdam Zuid (Zuidtak) en de sporen 
van het tracé Schiphol/Riekerpolder –  

Even doorbijten voor volkstuinen-
complex Dijkzicht.
Tussen het spoor en de A2, vlakbij 
station Duivendrecht, liggen de 
volkstuinencomplexen Dijkzicht,  
Ons Lustoord, De Federatie en Nieuw 
Vredelust. Op deze locatie wordt 
druk gewerkt aan de bouw van een 
aantal nieuwe spoorviaducten. De 
viaducten komen te liggen over de 
Van der Madeweg, de A2 en de A10. 
Dijkzicht ligt samen met Lustoord het 
dichtst bij de bouwwerkzaamheden. 

Rens Snel is voorzitter van het bestuur 
van volkstuinencomplex Dijkzicht. Hij 
vertelt trots over het complex. ‘Het 
tuinencomplex Dijkzicht bestaat inmid-
dels 75 jaar en heeft 205 tuinen.  
We doen hier aan natuurvriendelijk 
tuinieren. Daarnaast zijn we een open-
baar park. Er komt hier geregeld 
kantoorpersoneel uit de buurt om pauze 
te houden. Verder geven we educatie 
aan scholen en bieden we ruimte aan 
cliënten van het Rode Kruis. We hebben 
dus een sterk maatschappelijke functie.’
Volgens Snel hebben de tuinders tot nu 

station Lelylaan (Westtak). De sporen 
worden niet alleen verdubbeld, maar 
ook beter op elkaar aangesloten. De 
spooraanpassing is onderdeel van het 
grote spoorproject OV SAAL. 
 
Grote uitdaging
De aanpassing in Riekerpolder is een van 
de meest complexe en uitdagende 
onderdelen van OV SAAL. De sporen en 
spoorviaducten liggen hier grotendeels in 
de middenberm tussen de rijstroken van 
de A4. Zij lopen op sommige plaatsen 
parallel aan de A4. Op andere plaatsen 
overbruggen zij de A4 en de Johan 
Huizingalaan. Om het spoor te kunnen 
verdubbelen worden nieuwe viaducten 
pal naast de huidige viaducten gebouwd.

Vanwege de zeer beperkte ruimte is dit 
projectdeel een grote uitdaging voor de 
bouwers.’ Een grondig vooronderzoek 
op locatie en het maken van een uitge-
breide logistieke planning zijn daarom 

cruciaal. Er zijn vroegtijdig allerlei 
metingen verricht. Ook is gekeken naar 
bijvoorbeeld wegen, gebouwen, bomen, 
ondergrondse kabels en leidingen. 
Moesten er delen verlegd of verwijderd 
worden? Voorafgaande en tijdens het 
bouwen wordt veel aandacht besteed 
aan veiligheid en het voorkomen van 
hinder voor omwonenden en verkeer.  
Er vinden bijvoorbeeld regelmatig bijeen-
komsten plaats voor projectmede-
werkers om werkprocedures rond  
veiligheid en overlast te bespreken.
 
Drie fasen
Het bouwen van de viaducten vindt in 
hoofdlijnen in drie fasen plaats. In de 
huidige fase 1 wordt voor het spoor over 
de Johan Huizingalaan en parallel aan de 
A4, een nieuw viaduct direct naast het 
bestaande viaduct gebouwd. Dat gaat 
als volgt in zijn werk: eerst worden de 
damwandconstructies, betonnen palen 
en steunpunten voor het nieuwe viaduct 

geplaatst. In een later stadium worden 
daar betonnen liggers (horizontale brug-
delen) met een grote kraan opgehesen. 
De aanvoer van de liggers en het hijsen 
gebeurt via de weg. Een spannende klus. 
Vervolgens wordt het nieuwe viaduct 
voorzien van ballast (grote kiezels onder 
de spoorstaven), rails en bovenleidingen, 
totdat het gereed gemaakt en openge-
steld is voor treinverkeer. Op dat moment 
komt het spoor op het naastgelegen 
‘oude’ bestaande viaduct vrij, zodat dit 
kan worden gesloopt om ruimte te 
maken voor de volgende fase.
Deze werkwijze herhaalt zich voor het 
plaatsen van een nieuw viaduct in fase 2 
(op de locatie van het gesloopte viaduct 
uit fase 1) en een nieuw viaduct in fase 3. 
Steeds als een nieuw spoorviaduct 
gereed is, kan het naastgelegen ‘oude’ 
spoorviaduct worden gesloopt. Denk 
maar weer aan het principe van de 
stokjes in het spel Mikado. Pas als er een 
stokje is opgepakt, kan een ander stokje 
worden weggenomen. 
Voor het tracé Schiphol/Riekerpolder - 
station Lelylaan (Westtak) wordt, naast 
het bestaande viaduct (grote fly-over 
boven de A4), een nieuw viaduct 
geplaatst. Volgens de planning worden 
in september 2013 de eerste liggers  
voor dit viaduct op de steunpunten 
gehesen. Om veiligheidsredenen is er in 
die maand enkele dagen een buiten-
dienststelling van nabijgelegen sporen. 
Ook wordt de A4 in de richting van 
Amsterdam Zuid naar Schiphol enkele 
nachten afgesloten.
 
In de afrondende fase 3 wordt er een 
stuk van de bestaande fly-over gesloopt 
en voor de sporen parallel aan de A4 
nog een nieuw viaduct gebouwd. Als 
ook deze behendigheidsklus achter de 
rug is, zijn de sporen in Riekerpolder 
volledig gemoderniseerd.

In gesprek met… 
Rens Snel, voorzitter van het bestuur van volkstuinencomplex Dijkzicht

toe weinig overlast gehad van de bouw-
werkzaamheden. ‘We hebben met  
Alliantie Amstelspoor goede afspraken 
gemaakt over het heien. Vanaf augustus 
van dit jaar zal een groot aantal heipalen 
in de grond worden gezet. We hebben 
afgesproken dat er ’s nachts niet geheid 
gaat worden. Dat is belangrijk voor de 
mensen die hier willen overnachten’. 

Overleggen
Snel wordt regelmatig door de Alliantie 
betrokken bij overleggen over de bouw. 
Soms schuift er een bestuurder van de 
gemeente bij zo’n overleg aan. ‘Wij tuin-
ders zijn over het algemeen nogal emoti-
oneel ingesteld. Sommigen maken zich 
zorgen over hun huisje of tuin. Tijdens 
de overleggen wordt ons op een begrij-
pelijke manier de stand van zaken rond 
de bouw uitgelegd.’
Snel maakt zich wel wat zorgen over de 
waterstand van het tuinencomplex. ‘De 
komst van de dijklichamen zorgt voor 
een mogelijk verhoogde druk op het 
grondwater. Daardoor kan het waterpeil 
in ons complex omhoog gaan. Als de 
grond hier te verzadigd raakt, dan is dat 

niet goed voor de worteling en groei van 
planten. Op het volgende overleg willen 
we hier verder over praten met de 
betrokken partijen.’

Behoud tuinpark
Over het algemeen ziet Snel de komst 
van de spoorviaducten positief in. ‘Soms 
moet je even door de rotzooi heen om 

er iets nieuws en moois voor terug te 
krijgen.’ De nieuwe viaducten kunnen 
volgens hem zelfs het behoud van het 
tuinpark betekenen. ‘We zitten hier op 
dure grond. Omdat we vlakbij het spoor, 
de A2 en een aanvliegroute van Schiphol 
zitten, is ons park niet geschikt voor 
woningbouw. Projectontwikkelaars 
liggen altijd op de loer!’

Een doorkijkje...
Knooppunt Riekerpolder
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Tussen de bestaande spoorlijn en  
de A10, aan de kant van station 
Amsterdam RAI, worden twee 
nieuwe sporen aangelegd en krijgt 
het station twee extra perrons. De 
stationshal wordt uitgebreid en 
voorzien van een meer eigentijdse 
indeling. 

Edwin van Wegen is als werkvoorbe-
reider van BAM Combinatie Amstelspoor 
betrokken bij de aanpassingen aan het 
treinstation Amsterdam RAI en het 

naastgelegen spoor. Hij noemt het  
zelf ‘werken in een intense omgeving’. 
Een omgeving die bestaat uit de drukke 
Europaboulevard, de A10, een aantal 
treinsporen en trambanen, station 
Amsterdam RAI, evenementencomplex 
Amsterdam RAI, twee grote hotels,  
en niet te vergeten de dichtbijgelegen 
Zuidas. 
‘Ik krijg hier een enorme kick van’, zegt 
Van Wegen wanneer hij vertelt over zijn 
werk als werkvoorbereider bij dit project. 
Het organiseren en plannen van spoor-

Marieke Nouwen woont inmiddels 
24 jaar met haar partner Thijs in een 
fraaie woonboot aan de Jachtha-
venweg. Hun boot, gelegen in een 
uitloper van het Nieuwe Meer, is 
omringd door tientallen woonboten 
en veel groen. Een idyllische plek in 
een omgeving die door de jaren 
heen steeds drukker is geworden 
met verkeer en bebouwing. De 
Ringweg Zuid (A10), het spoor, de 
metro, de Zuidas, de Vrije Universi-
teit. Ze liggen allemaal in de buurt, 
verbouwen of breiden uit. Momen-
teel vinden er vlak voor haar deur de 
eerste bouwwerkzaamheden voor 
een nieuwe geluidsarme spoorbrug 
over het water plaats.

Zelf had Marieke Nouwen de nieuwe 
brug liever niet gehad. ‘Ieder beetje 
geluidsoverlast extra is natuurlijk niet 
wenselijk. Maar ik kan me de behoefte 
aan extra capaciteit voor het spoor goed 
voorstellen. ’Nouwen is contactpersoon 
namens het bestuur van de Vereniging 
Woonschepen Zuid (VWZ) voor het 
project OV SAAL. De vereniging behartigt 
de belangen van de woonbootbewoners 
in het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid.

Colofon
Dubbelklik is een gezamenlijke uitgave van de 
Alliantie Amstelspoor en de Alliantie WALTZ in 
samenwerking met ProRail.

Oplage 
11.000

Tekst
Gertjan van der Laan
Kitty l’Abée

Beeld
Gerrit Serné

Ontwerp en opmaak
Inpladi bv, Cuijk

Druk
drukkerij Vos, Gemert 

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

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

Bam Civiel – www.bamciviel.nl
Bam Rail – www.bamrail.nl
Van Hattum en Blankevoort – www.vhbinfra.nl
Volker – www.volkerrail.nl

Aan het woord... 
Edwin van Wegen werkvoorbereider BAM Combinatie Amstelspoor

bouwprojecten zit hem in het bloed.  
‘De dynamiek spreekt me erg aan. Je 
bedenkt samen met uitvoerders en 
onderaannemers plannen en stuurt deze 
tijdens het project indien nodig bij. Als je 
ziet dat reizigers in de toekomst baat 
hebben van jouw werk, geeft me dat 
een goed gevoel.’ Van Wegen studeerde 
HTS Civiele Techniek in Amsterdam en 
deed voorafgaande aan dit project onder 
andere de werkvoorbereiding voor de 
Hanzelijn en voor enkele sluizen van 
Rijkswaterstaat.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor Van Wegen een 
belangrijk aspect in zijn werk. Dat begint 
al op de tekentafel. ‘Het definitieve 
bouwwerk dat we hier opleveren, moet 
voldoen aan honderd jaar levensduur’, 
zegt Van Wegen. Voorafgaande aan  
de uitvoering van het project wordt, 
samen met het ontwerpteam, een 
betonmengsel of een andere constructie 
gekozen die voldoet aan deze eis. ‘Daar-
naast maken we slim hergebruik van 
materialen. De bestaande palen onder 
de te slopen constructie van het station 
kunnen we bijvoorbeeld hergebruiken 
voor de nieuwe constructie. Ook worden 
de stofschotten die tijdelijk ter afscher-
ming in het station staan, later herge-
bruikt voor bekisting.’ 

Verder wordt er volgens Van Wegen 
voor en tijdens het bouwen zorgvuldig 
rekening gehouden met het milieu. Zo 
worden er geen bomen gekapt in de 
broedperiode van vogels. Daarnaast 
worden er grondmonsters genomen  
om te kijken naar eventuele vervuiling. 
Maar denk bijvoorbeeld ook aan een 
asbest inventarisatie die is gedaan voor-
afgaande aan het slopen van de 
stationshal. 

Bouwplanning aangepast
Van Wegen heeft tijdens het project 
regelmatig overleg met een omgevings-
manager en met bijvoorbeeld externe 
partijen als de Gemeente Amsterdam, 
Rijkswaterstaat en ProRail. ‘Zo hebben 
we onlangs in overleg met de Gemeente 
Amsterdam onze bouwplanning aange-
past. Hierin worden de diverse soorten 
van hinder afgewogen ten opzichte van 
de veiligheid van de omgeving.’
Hij reist zelf ook met de trein en auto,  
en weet hoe belangrijk het is om veilig 
en vlot te kunnen reizen. ‘Als ik in de 
trein zit en zie dat er gewerkt wordt  
aan het spoor, dan kijk ik altijd met het 
oog van een werkvoorbereider. Ik let  
dan vooral op veiligheid. Gaat alles 
volgens de regels die er gelden langs het 
spoor? Gelukkig heb ik geen gekke 
dingen gezien!’

Intussen aan… de Jachthavenweg
Marieke Nouwen contactpersoon Vereniging Woonschepen Zuid (VWZ)

Voor 2013 staan de heiwerkzaamheden 
voor de nieuwe dubbelsporige brug op 
de planning. Ook zullen er damwanden 
geplaatst worden. Nouwen wordt daar-
over regelmatig geïnformeerd door 
ProRail en een omgevingsmanager van  
de Alliantie Amsterdamse WALTZ. 
‘We ontvangen een nieuwsbrief met de 
actuele stand van zaken rond de bouw. 
Daarnaast ben ik uitgenodigd om eens 
in de zes weken een overleg bij te 
wonen. Daarbij kan ik namens de VWZ 
vragen stellen of verzoeken indienen.  
Er was bijvoorbeeld een keer sprake dat 
er een korte periode ’s nachts geheid 
moest worden. Men heeft toen rekening 
gehouden met onze wens om alleen 
overdag te heien.’Zowel de omgevings-
manager als ProRail zijn volgens Nouwen 
makkelijk te bereiken voor vragen. ‘Ik 
krijg vrijwel altijd meteen antwoord.’

De bereikbaarheid van de bouwlocatie 
voor werkverkeer is vanwege de water-
partijen, bewoning en de verkeersaders 
een flinke puzzel geweest. Het fietspad 
bij de Jachthavenweg is afgesloten. Fiet-
sers en voetgangers worden omgeleid 
via het fietspad parallel aan de Museum-
tramlijn. Nouwen: ‘We hoeven niet ver 

om te fietsen. Toch is het jammer dat de 
leuke en drukke fiets- en wandelroute 
via de Jachthavenweg voor langere tijd 
buiten gebruik is.’

Nouwen vindt de hinder vanwege de 
bouwwerkzaamheden tot nu toe erg 
meevallen. ‘Dat hoor ik ook van andere 
woonbootbewoners. En voor wat betreft 

toekomstige overlast van treinen die 
over de nieuwe spoorbrug rijden? ‘We 
hebben meer last van het autoverkeer 
op de A10 dan van het spoor. Het geluid 
van het spoor valt erg mee. Alleen als 
het regent hoor je de bovenleidingen 
soms een snerpend geluid geven. Er 
komen hier gelukkig geen goederen-
treinen langs. Die denderen veel meer.’ 




