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Wat is er dit jaar te verwachten?

Informatiekrant over OV SAAL 
Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
Tracé: Schiphol-Duivendrecht (Amsterdam)
NU nog bouwen, STRAKS ruimte voor meer reizigers

2014 Riekerpolder Schinkel Amstelveenseweg/
Museumtramlijn

Station Amsterdam 
RAI

Rozenoordbrug Holterbergweg en 
omgeving

Duivendrecht

Januari Voorbereidingen 1200 meter nieuw 
spoor

Voorbereidingen 
plaatsen brug

Inrichten werkterrein
Verleggen kabels en 
leidingen 
Plaatsen hulpbrug 
Museumtramlijn

Betonwerk westzijde 
Europaboulevard

Betonwerk meest 
westelijke overspanning 

Pijlers ten oosten van de 
Holterbergweg
Liggers westzijde H-pijler

Tegel- straatwerk

Februari Start sloop oud viaduct
Afsluiting Johan Huizingalaan 
 Heiwerkzaamheden nieuwe fl y-over
 In dienstgeven 1200 meter nieuw 
spoor
Saneren 2 wissels

Voorbereidingen 
plaatsen brug 

Aanbrengen fundaties 
voor viaduct 
Museumtramlijn
Plaatsen nieuwe 
fi etsrekken 
Amstelveenseweg

Opbouw steunpunten Opbouwen torenkraan 
oostzijde Amstel
Omzetten werklocatie 
van west naar oost
Vaarroute west open

Liggers en betonwerk 
dekken

Plaatsen 
perronoutillage

Maart Sloop oud viaduct ter plaatse van 
Johan Huizingalaan
Afsluiting Johan Huizingalaan

Brug op locatie
Voorbereidingen 
plaatsen brug

Fietsers en voetgangers 
fysiek scheiden
Verleggen kabels en 
leidingen

Opbouw steunpunten Realiseren oostelijke 
overspanning over de 
Amstel

Leggen liggers en 
betonwerk dekken

Gewijzigde perrons
Station Duivendrecht 
in gebruik

April Afvoer sloopmateriaal
Opbouw nieuwe fl y-over

Inhangen brug
Afbouw brug

Plaatsen schutting 
Werkzaamheden 
steunpunten
Aanbrengen boorpalen

Opbouw steunpunten Realiseren oostelijke 
overspanning over de 
Amstel

Leggen liggers en 
betonwerk dekken
Liggers oostzijde H-pijler

-

Mei Opbouw nieuwe fl y-over Afbouw brug Werkzaamheden 
steunpunten

Weekend afsluiting 
plaatsen liggers 

Realiseren oostelijke 
overspanning over de 
Amstel

Leggen liggers en 
betonwerk dekken

-

Juni Opbouw nieuwe fl y-over Afbouw brug Aanbrengen 
middensteunpunt

Betonwerk dekken
Plaatsen geluidschermen

Aanbrengen boorpalen Leggen liggers en 
betonwerk dekken

-

Het jaar 2013 is een belangrijk en inspannend jaar geweest voor het programma OV SAAL. Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen van het afgelopen jaar. In 2014 bouwen wij verder aan de uitbreiding van het spoor, de viaducten, het opschuiven van de perrons van station Duivendrecht en het nieuwe eilandperron in station Amsterdam 
Rai. Wij wensen u een 

fi jn 2014.

OV SAAL 
wenst u een fi jn 2014
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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
Het gaat hard met de bouw van de 
nieuwe fl y-over bij Riekerpolder. Langs 
de A4 ligt het eerste stuk nieuw spoor te 
wachten op zijn aansluiting op het 
bestaande spoor. 
In de allereerste buitendienststelling van 
2014 (week 6) moet het nieuwe spoor in 
gebruik genomen worden. Ploegen 
werken dat weekend continu door. Om 
de vorst voor te zijn, geeft de uitvoerder 
pas opdracht om ballast bij de West-
haven op te halen als de ploegen klaar 
staan en het meteen gestort kan 
worden. Dit alles om te voorkomen dat 
het ballast ook maar een kans krijgt om 
in de wagon aan elkaar vast te vriezen. 
Niets wordt aan het toeval overgelaten. 
Alles wat gedaan kan worden om extra 
hinder te voorkomen, wordt gedaan. Alle 
aandacht zal gericht zijn op de maandag-
morgen; het moment waarop de treinrei-
zigers ongehinderd hun krantje moeten 
kunnen lezen in een verwarmde trein. 
Als alles goed gaat, merken de reizigers 
niets van de werkzaamheden, maar voor 
de omgeving is de impact groot. Zo is de 
Johan Huizingalaan voor een kleine twee 
maanden afgesloten omdat een viaduct 
moet worden gesloopt, en automobilisten 
moeten daardoor omrijden. De fl y-over 
wordt in mei 2015 in gebruik genomen.

Amstelveenseweg/Museumtramlijn 
Boven de Amstelveenseweg en de 
Museum tramlijn moeten nieuwe 
viaducten komen om ruimte te bieden 
aan twee extra sporen. Om dit werk te 
kunnen uitvoeren worden in 2014 de 
rijstroken op de Amstelveenseweg 
versmald en enkele weekenden voor 
gemotoriseerd verkeer afgesloten. In het 
begin van 2014 start de aannemer met 
voorbereidingen, zoals het verplaatsen 

Overzicht activiteiten

van ca. 100 fi etsenstallingsplaatsen aan 
de westzijde van de Amstelveenseweg 
en een onderzoek naar de exacte locatie 
van de funderingsresten van de oude 
spoorbrug. Daarnaast worden werkter-
reinen en een werkweg ingericht en 
kabels en leidingen verlegd. 
Bij de Museumtramlijn komt een loop-
brug, zodat de werknemers snel en 
veilig van het ene werkterrein naar het 
andere kunnen. 
Na deze voorbereidingen kan in februari 
2014 de bouw van het eerste steunpunt 
beginnen. 
Meer informatie over de uitvoering en 
de bereikbaarheid tijdens de werkzaam-
heden wordt tegen die tijd verstrekt.

Pergola
Ter hoogte van de bestaande kruising 
van de buitenring A10 met de NS sporen 
wordt een nieuw spoorviaduct tegen het 
bestaande viaduct (Pergola) aan 
gebouwd. In 2013 zijn de kolommen 
gebouwd en in december zijn de liggers 
over de A10 geplaatst. Aansluitend 
hierop is een groot viaduct in aanbouw, 
waarvan inmiddels de kolommen, poeren 
en liggers op hun plek liggen. Als ook 
het bovendek is aangebracht kunnen we 
met de spoorbouw beginnen.

Holterbergweg en omgeving
2013 was hier het jaar van de heipalen. 
Omdat op deze locatie de ondergrond 
zo drassig is, is voor de toekomstige 
spoorbaan een ‘palenmatras’ nodig, 
bestaande uit 1500 palen. De uitvoerder 
heeft aardig doorgebikkeld, want in 
2014 hoeven we nog maar 200 palen 
aan te brengen. 
Het nieuwe viaduct over de Holter-
bergweg wordt opgebouwd uit 
kolommen, poeren en liggers. Om een 
aantal liggers te kunnen plaatsen, gaan 
we exact tussen twee bestaande 
kolommen van de huidige spoorbaan 
door. De afstand die overblijft is zó klein, 
dat velen zich misschien zullen afvragen 
of dat wel past. Het antwoord is natuur-
lijk: ja, dat past!  

Stations
Station Amsterdam RAI 
(en Europa boulevard) 
De uitbreiding van het station krijgt met 
de dag meer vorm. De bouw van de 
steunpunten schiet op en het is al goed 
te zien waar de toekomstige spoorbaan 
en het extra perron komen te liggen. 
In december is er een 25 meter lang en 
5 meter hoog schot tussen tramhalte en 
Europaboulevard geplaatst. Dit schot is 
bedoeld om veilig te kunnen bouwen 
zonder in contact te komen met de 
bovenleiding van de naastgelegen tram-
baan. De teksten op de bouwborden 
vrolijken de bouwomgeving op.
In het voorjaar zijn alle steunpunten af, 
en in mei worden de betonnen liggers 
aangebracht. Daarna heeft het onder-
liggend wegennet nagenoeg geen last 
meer van de verdere afbouw van het 
perron en de nieuwe hal.

Station Duivendrecht
Het zand voor de perronverlenging ligt 
op zijn plek en keerwanden zijn 
geplaatst. Benodigd materiaal, zoals 
tegels en perronmeubilair zijn ter 
plaatse. De perronverschuiving van 75 
meter richting Diemen is daarmee 
gestart. De perrons worden in het voor-
jaar van 2014 afgebouwd.

Aanleg sporen (baanwerk)
Tussen station Amsterdam Zuid en station 
Amsterdam RAI wordt het bestaande 
spoor enkele meters verschoven om 
ruimte te maken voor de bouw van de 
nieuwe sporen en ZuidasDok. 
De verschuiving is nodig voor de verdere 
bouw; de oude sporen kunnen daardoor 
worden gesloopt en zo ontstaat ruime 
om er twee extra sporen tussen te 
bouwen. 
In het najaar van 2014 worden de 
wissels ten oosten van station 
Amsterdam RAI verwijderd.

Spoorbruggen
De Schinkel
De bewoners in de omgeving van de 
Schinkel hebben zeker gemerkt dat er 
fl ink doorgewerkt is. In deze krant is dus 
extra aandacht voor de brug. Lees meer 
op bladzijde 3. 

De Rozenoordbrug
Het eerste deel van de nieuwe spoor-
brug over de Amstel is gestort. De 
betonnen brug heeft een lengte van 
235 meter.
De nieuwe spoorbrug bestaat in totaal 
uit vijf overspanningen, waaronder twee 
hoofdoverspanningen. Die steunen in 
het midden van de Amstel op een groot 
middensteunpunt. Voor het dek was een 
fl inke bekisting noodzakelijk. Een 
kwestie van goed passen en meten, 
gezien de zeer beperkte ruimte tussen 
de snelweg A10, de metro en het 
bestaande spoor. 
Tot begin februari 2014 heeft het werk 
zich vooral aan de linkerkant (west) van 
de Amstel geconcentreerd. Hierdoor was 
de linkerkant van de Amstel niet voor 
roeiers en de scheepvaart beschikbaar. 
Inmiddels zijn de roeiers aan de situatie 
gewend, maar is de tijd rijp om naar de 
andere zijde te gaan. Dat betekent dat de 
linkerkant (west) weer open gaat en de 
rechterkant (oost) wordt afgesloten. Dat 
zal opnieuw even wennen zijn, omdat de 
roeiers met hun rug in de roeirichting 
zitten. ProRail en BAM vinden het daarom 
belangrijk dat roeiers en andere belang-
hebbenden vroegtijdig geïnformeerd zijn. 
Dat doen we met gesprekken, borden, 
posters en bierviltjes. 

Zodra het betonwerk van de gehele brug 
gereed is, volgt de aanleg van de nieuwe 
spoorbaan. Naar verwachting is dat in 
maart 2015.
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Trein Vrije Perioden zuid- en westtak - Amsterdam   

Week 06 08-02-2014 tot en met 09-02-2014

Week 09 02-03-2014 

Week 14 05-04-2014 tot en met 06-04-2014

Week 19 10-05-2014 tot en met 11-05-2014 (exclusief Westtak)

Week 25 21-06-2014 tot en met 22-06-2014 (exclusief Westtak)

Week 36 06-09-2014 tot en met 07-09-2014

Week 47 22-11-2014 tot en met 23-11-2014

Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot aanpassingen van de planning.

(Zuidtak = Schiphol - Diemen)

(Westtak = Schiphol – Amsterdam Sloterdijk)

Geplande projectweekenden 
voor 2014

Bij de Schinkel verrijst een nieuwe 
spoorbrug. Hij wordt beweegbaar 
vanwege de beroemde Staande 
Mast Route: zeilboten met een 
opbouwhoogte van meer dan  
zes meter kunnen hier ’s nachts in 
konvooi passeren. Van een brug van 
dit type en deze omvang zijn er niet 
veel in Nederland.

De brug biedt straks ruimte aan de twee 
nieuwe sporen tussen Schiphol-Rieker-
polder en Amsterdam Zuid. Dat hij op 
een razend drukke plek wordt gebouwd, 
merk je op het bouwterrein aan het 
Jaagpad. Boven denderen auto’s en 
vrachtwagens over de A10, een stukje 
verder de Schinkel op rijden treinen en 
metro’s af en aan. 
Aan én op het water werkt Combinatie 
Nieuwe Meer Sporen – Van Hattum en 
Blankevoort en VolkerRail – sinds april 
aan de spoorbrug. De bouw is tot in 
detail voorbereid: vanwege de drukke 
scheepvaart, de smalle aanvoerroutes 
voor onderdelen en materieel en de 
beperkte ruimte is het een bijzondere 
klus. Met spannende momenten, zoals 
toen een drijvend ponton met een grote 
gasinstallatie nét bleek te kunnen 
passeren. Maar liefst 310 heipalen zijn 
inmiddels de grond ingegaan. Ook de 
bouw van de steunpunten schiet al op. 
Als die eind april allemaal klaar zijn, volgt 
de plaatsing van het val en de betonnen 
liggers: stevige jongens van 40 meter die 
ongeveer 120 ton wegen. Deze liggers 
zijn in de fabriek in Koudekerk aan den 
Rijn gemaakt en komen per speciaal 
transport in de nacht over de A10 naar 
Amsterdam. Zware kranen brengen ze in 
diezelfde nacht op hun plaats. Het 

Een doorkijkje...
Spoorbrug Schinkel

Geboren Amsterdammer – ‘maar 
Feyenoord-fan’ – Jos Deen streek 
ruim twee jaar geleden neer in de 
bouwkeet aan de Buitensingel, 
vlakbij de stations Duivendrecht en 
Bijlmer ArenA. De bouwmanager 
van ProRail zit letterlijk met zijn  
neus bovenop het werk. Zand, 
beton, ijzer en hout ziet hij veran-
deren in viaducten en sporen. 
Genieten, vindt hij.

Jos Deen studeerde weg- en waterbouw. 
Wie hem destijds had voorspeld dat hij 
later volop zou gaan werken aan nieuwe 
sporen en stations had hij raar aange-
keken. ‘In die jaren werd niet of nauwe-
lijks geïnvesteerd in het spoor. Het 
hoofdstuk over spoorbouw konden we 
bij wijze van spreken wel overslaan”, 
lacht Deen. Maar het kan verkeren. Na 
onder meer een omvangrijk spoorproject 
in Arnhem zet de bouwmanager alweer 
een paar jaar zijn tanden in OV SAAL. 
Met nog zo’n honderd medewerkers van 
ProRail en BAM Combinatie Amstelspoor 
zorgt hij ervoor dat de spoorverdubbe-
ling tussen Amsterdam Zuid en Duiven-
drecht met alles erop en eraan helemaal 
volgens het boekje verloopt. “Het werk 
moet veilig en volgens een strakke plan-
ning gebeuren, binnen budget en tegen 

de afgesproken, strenge kwaliteitseisen. 
En – last but not least – met zo min 
mogelijk hinder voor de omgeving”,  
legt Deen uit. “Een uitdaging, want we 
bouwen in het drukste stukje Nederland, 
met een groot economisch belang.” 
Vandaar dus dat de gemeente 
Amsterdam, Rijkswaterstaat, NS, 
Schiphol en andere betrokken partijen 
regelmatig om de tafel zitten voor 
overleg. Dan gaat het over bijvoorbeeld 
de weekenden waarin het spoor op slot 
gaat en de aannemer 51 uur non-stop in 
touw is. “We kunnen dan een grote klap 
uitdelen. Dat doen we om de ongeveer 
tien weken, waarbij we zo veel mogelijk 
om grote evenementen en vakanties 
heen plannen.”

Postzegel
Ook de bouwlocaties maken dit project 
bijzonder. “Het is heel krap, werken op 
een postzegel. Vooral in Amsterdam 
Zuid, waar we ingeklemd zitten tussen 
de metro en de A10. Zand storten gaat 
nog wel, daarna wordt het kruip-door-
sluip-door bouwen. En dus een ingewik-
kelde puzzel: welke bouwmethode kies 
je, en hoe plan je het werk? Aan de 
westkant van de Rozenoordbrug en bij 
Amsterdam RAI kunnen we er al niet 
meer bij om materialen voor het nieuwe 

Aan het woord...
Jos Deen, bouwmanager ProRail

spoor aan te voeren. Daarom heeft de 
aannemer die een tijd geleden al neer-
gelegd.” Tel daarbij op de technische 
struikelblokken die soms voor hoofd-
brekens zorgen. “Neem de Holter-
bergweg, waar de grond heel slap is – 
net pudding”, vertelt Deen. “Om 
verzakking te voorkomen hebben we 
iets slims bedacht. Op de heipalen 
leggen we een soort matras van lagen 
speciaal doek die zijn opgevuld met 
steengranulaat. En het werkt, blijkt. We 
gebruiken een bewakingssysteem om in 
de gaten te houden dat de bouw van de 
nieuwe spoorbaan de stabiliteit van de 
bestaande baan niet in gevaar brengt.” 

Echte techneut
Deen steekt veel tijd in overleg en 
papierwerk. Dat is nodig, zonder meer. 
Maar liever was hij vaker buiten, op het 
werk zelf. Bij een buitendienststelling 
haalt hij als echte techneut dan ook zijn 
hart op. “Daar wil je bij zijn, want dan 
gebeurt het. Zo’n werkweekend wordt 
letterlijk tot op de minuut voorbereid en 
is toch altijd weer razend spannend. 
Zeker naarmate de klok zondagnacht 
richting vijf uur glijdt. Iedereen staat  
op scherp, want vlak daarna moet de 
trein weer rijden. Die spanning en  
dynamiek maken dit werk voor mij echt 
bijzonder.” 

Over de brug
Een half gebalanceerde, beweeg-
bare valbrug; zo heet de brug in 
vaktaal. Hij bestaat uit vier stalen 
liggers. Twee daarvan vormen de 
hefliggers, die het val heffen. Over 
de andere twee liggers rijden de 
treinen. In de brugkelder ertussen 
in ligt het contragewicht, een 
stalen plaat van maar liefst 78 ton. 
De overspanning is 14,5 meter en 
het beweegbare deel meet bijna 
12,5 meter. De bediening van de 
brug gebeurt straks een stukje 
verder op de Schinkel, bij de 
centrale bedienpost. 

beweegbare deel komt eind april/begin 
mei, de liggers voor het vaste deel volgen 
begin juni. In het najaar moet de brug 
klaar zijn. Dan zit deze klus erop voor 
Van Hattum en Blankevoort. De 
aannemer maakt meteen plaats voor 
VolkerRail, dat aan de slag gaat met de 
aanleg van twee nieuwe sporen. In 2015 
moet de eerste trein hier rijden. 

Slimme zet
Bij de bouw hebben de aannemer en 
ProRail overigens al slim rekening 
gehouden met de mogelijke uitbreiding 
met nog twee sporen. Voor de brug die 
deze sporen zou moeten dragen, heeft 
Van Hattum en Blankevoort een aantal 
heipalen al geplaatst. Een slimme zet:  
nu kon de aannemer er nog goed bij. 
Bovendien leverden deze twee vliegen  
in één klap ProRail een flinke besparing 
op.
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Of je nou 8 of 80 bent, het is leuk 
aan boord van de bejaarde, maar 
liefdevol opgeknapte Museumtram. 
Vanaf Pasen rijdt de tram elke 
zondag weer van het Haarlemmer-
meerstation via Amstelveen naar 
Bovenkerk en terug. Ook als langs 
het traject de komende maanden 
een spoorviaduct wordt gebouwd. 

Verleden en heden liggen bij het Haar-
lemmermeerstation aan de Amstel-
veenseweg letterlijk dicht bij elkaar. Pal 
voor de deur passeert nét lijn 16. Die 
blauw-witte Combino is een prima ding, 
vindt Ben Sjoukes (64), hoofd Infra-
beheer van de Museumtramlijn. Warm, 
comfortabel, alles erop en eraan. Maar  
je ziet hem denken: toch is het wel 
andere koek dan het materieel van ‘zijn’ 
Museumtramlijn. “Neem de 454. Prachtig 
toch? Of de 465, ook een mooie.” De 
geboren Amsterdammer hééft iets met 
trams.“ Ik woonde er als kind bijna 
bovenop. Elke ochtend werd ik wakker 
van lijn 7 die piepend de bocht nam.  
En met een vriendje reed ik op zondag-
middag mee op lijn 13, naar het Centraal 
Station en dan terug.” Hij knipoogt: 
“Voor nop, want de tramkaartjes met 
nog een geldige overstap vonden we  
op de grond. Dat was de sport.” 

Colofon
Dubbelklik is een uitgave van ProRail in samenwerking 
met de Alliantie Amstelspoor en de Alliantie 
Amsterdamse Waltz.

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

Tekst
Annemieke Lenssinck

Beeld
Gerrit Serné
Dirk van Meeteren

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

Intussen op ... de Museumtramlijn
‘Ook de tram moet blijven rijden’

Winterstop
Sinds de oud-IT’er met prepensioen is, 
brengt hij als vrijwilliger van de Museum-
tramlijn menig vrij uurtje door op en 
rond het Haarlemmermeerstation. In 
deze koude maanden houdt de museum-
tram winterstop. Toch gonst het in de 
loods ook nu elk weekend van de bedrij-
vigheid. Tientallen enthousiastelingen 
houden de trams, zoals de Union 144 uit 
1904, in topconditie. Ook buiten gaat 

het werk door. Om de zaterdag treedt 
Sjoukes met een mannetje of vijf aan om 
te zorgen dat de zeven kilometer lange 
spoorbaan er pico bello bij ligt. 

Bouw spoorviaduct
Sjoukes volgt de spoorverdubbeling met 
grote interesse. Twee jaar geleden al 
werd hij benaderd door de omgevings-
manager van de Alliantie. “Die vertelde 
over de bouw van het spoorviaduct. 

Even voorbij het Skutjespad bij het ING-
kantoor kruist onze tram straks de werk-
zaamheden. Op de plek waar het 
viaduct komt moet een bovenleidingpaal 
verdwijnen, maar de aannemer laat de 
draad keurig hangen. Of we verder last 
van het werk krijgen? Valt mee, we 
worden aardig ontzien. Hooguit moeten 
we een paar onderhoudsritten anders 
plannen en de spanning af en toe even 
van de bovenleiding halen.” 

Gelukkig maar, zegt Sjoukes. Want het  
is net als bij NS: de museumtram moet 
het hele jaar bijven rijden. “We krijgen 
geen cent subsidie, dus zonder ritten en 
verhuur kunnen we de boel niet draai-
ende houden. Wat goed werkt: elkaar 
ruim op tijd vertellen welke klussen 
staan te gebeuren. Dat gaat prima.  
We zijn elkaar goed gezind.”

In en direct naast de Amstel bij de 
Rozenoordbrug werkt de aannemer 
aan landhoofden en pijlers voor de 
spoorverdubbeling. Het is er 
oppassen geblazen voor de scheep- 
en pleziervaart, want vanwege de 
werkzaamheden is steeds maar één 
doorgang open. Grote roeievene-
menten zoals de Head of the River 

In gesprek met...
Richard Schmull, Amsterdamsche Roeibond

Amstel passen er een mouw aan, 
weet Richard Schmull van de 
Amsterdamsche Roeibond.

Richard Schmull is commissaris Amster-
damse Zaken van de Amsterdamsche 
Roeibond, die de belangen vertegen-
woordigt van meer dan dertig roei-
verenigingen in Amsterdam en de wijde 

omtrek. Roeien is hier mateloos populair 
– Amsterdam alleen al telt acht vereni-
gingen. Zoals Nereus, de studentenroei-
vereniging waar Richard zelf jarenlang 
roeide en die grote namen voortbracht 
als Diederik Simon en Marit van Eupen. 
Dat Amsterdam zo veel roeiers kent 
komt volgens Richard vooral door de 
Amstel. “Het beste roeiwater van  
Nederland, omdat het een rivier is met 
zachte oevers en dus geen klotsbak 
zoals een kanaal. En het is een uitge-
strekt, uitdagend parcours, met meters-
hoge bruggen en bochten waar je goed 
kunt inhalen.’

Heldere instructies 
Bij de Rozenoordbrug gaat die vlieger dus 
tijdelijk niet op. Was vanwege de bouw 
het afgelopen jaar de doorgang aan de 
westkant dicht, de komende maanden is 
de overkant aan de beurt. “Iedereen 
moet door één bruggat. Best lastig, zeker 
voor boten zonder stuurman, want je 
roeit met je rug in de vaarrichting. Boven-
dien ligt de brug in een bocht. Pas als je 
er bent, zie je of er iets aankomt”, vertelt 
Richard. “De verenigingen moeten 
daarom hun roeiers heldere instructies 

geven: vaar rustig, let goed op. Dat was 
wennen in het begin, maar de laatste tijd 
gaat het een stuk beter.”

Grote roeievenementen
De roeiverenigingen en Alliantie  
Amstel spoor weten elkaar goed te 
vinden voor overleg. Dat moet ook wel, 
zegt Richard, zeker vanwege de grote 
roeievenementen waar ook dit voorjaar 
honderden ploegen van heinde en verre 
op afkomen. Omdat de organisatie er 
ruim op tijd van wist, is de afsluiting 
geen spelbreker. Wel roeien de teams bij 
de Heineken Roeivierkamp een deels 
aangepaste route en wordt het traditio-
nele programma van de Head of the 
River Amstel over twee dagen uitge-
smeerd. “Normaal roeien de boten door 
één bruggat en gebruiken ze het andere 
gat om terug te roeien”, legt Richard uit. 
“Nu dat niet kan, hebben we een dag 
langer nodig.” 
Grote problemen voorziet hij niet voor de 
komende maanden. “Mijn ervaring is dat 
alle partijen elkaar op tijd informeren en 
rekening houden met elkaar. Wij snappen 
elkaars belangen en met die wederzijdse 
betrokkenheid komen we een heel eind.” 


