
2014 Riekerpolder Schinkel Amstelveenseweg Station Amsterdam 
RAI

Rozenoordbrug Holterbergweg en 
omgeving

Overige werken

Juli Werkzaamheden dek fl y-over Montage betonnen 
liggers over het water 
en werkzaamheden dek

Opbouw pijlers en
werkzaamheden dek

Werkzaamheden 
bovenbouw 
(spoordekken perrons)

Afronden betonwerk 
westzijde

Start werkzaamheden 
viaduct Van de 
Madeweg

Beethovenstraat: 
Inrichten werkterrein 
Pergola / kruising A10): 
Afronden 
werkzaamheden 

Augustus Liggermontage en 
werkzaamheden dek fl y-over

Werkzaamheden dek Opbouw pijlers en
werkzaamheden dek

Werkzaamheden 
bovenbouw 
(spoordekken perrons)

Afronden betonwerk 
westzijde

Heiwerk paalmatras 
(Buitensingel)

Beethovenstraat: 
Start 
bouwwerkzaamheden 

September
Treinvrije periode
6-9-2014 t/m 7-9-2014

Liggermontage en 
werkzaamheden dek fl y-over
In dienststelling nieuw stukje 
spoor tussen Johan 
Huizingalaan en Schinkel

Inhijsen stalen klep 
in combinatie met 
het vaarseizoen en 
werkzaamheden dek

Opbouw pijlers en
werkzaamheden dek

Werkzaamheden 
bovenbouw 
(spoordekken perrons)

Storten dek 5 en 6 
Afronden betonwerk 
oostzijde

- Duivendrecht: 
Realiseren fundatieplaat 
wissel zuidzijde 

Oktober Werkzaamheden dek fl y-over Werkzaamheden dek Opbouw pijlers en
werkzaamheden dek

Werkzaamheden 
bovenbouw 
(spoordekken perrons)

Afbouw, start 
spoorbouw

- -

November
Treinvrije periode
22-11-14 t/m 23-11-14

Liggermontage en 
werkzaamheden dek fl y-over

Werkzaamheden dek 
en afbouw

Opbouw pijlers en
werkzaamheden dek

Start oostelijke 
trapopening

Afbouw en spoorbouw - Duivendrecht: 
Realiseren fundatieplaat 
wissel noordzijde 

December Werkzaamheden dek fl y-over Werkzaamheden dek 
en afbouw

Opbouw pijlers en
werkzaamheden dek

Bouw oostelijke 
trapopening

Afbouw en spoorbouw Start betonwerk dek 
Van der Madeweg

-

Dubbelklik
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Vooruitblik 2014
Wat is er dit jaar nog te verwachten?

Informatiekrant over OV SAAL 
Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
Tracé: Schiphol-Duivendrecht (Amsterdam)
Nu nog bouwen, straks ruimte voor meer reizigers
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= werklocatie

In deze derde uitgave vindt u achter-
grondverhalen over het spoorproject 
OV SAAL. Dubbelklik 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 bijzondere organisatie-
vorm waarin meerdere organisaties 
hun kennis en ervaring inbrengen 
en delen. De klik staat voor de eens-
gezindheid en de positieve energie die 
deze samenwerking teweegbrengt.

Trein Vrije Perioden zuid- en westtak - Amsterdam   

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

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

Voorkom verrassingen
In bovenstaande weekenden is er beperkt tot geen treinverkeer. 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.

Geplande projectweekenden 
voor 2014

Welkom in Dubbelklik

Overzicht activiteiten

Op verschillende plekken langs het 
spoor zijn de aannemers hard aan 
het werk. Hoe ziet dat er vanuit de 
lucht uit? 

De foto’s zijn gemaakt op 31 mei 2014 
Kijk op onze site voor meer luchtfoto’s: 
www.prorail.nl/ovsaal

A2

Riekerpolder aansluiting

De Schinkel

A2 - Van der Madeweg

Holterbergweg
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voetgangers elke dag weer voor een 
drukte van jewelste. Bovendien zijn er 
‘buren’, zoals VUmc, het GVB en de 
Rooms-Katholieke begraafplaats, 
waarmee de bouwers rekening moeten 
houden tijdens werkzaamheden die 
bijvoorbeeld trillingen veroorzaken.  
Tel daarbij op het WK Roeien en de 
Amsterdam Marathon. Tijdens deze 
evenementen, die duizenden sporters  
én bezoekers trekken, is een afsluiting  
of omleiding natuurlijk niet handig.  
Om het verkeer zo min mogelijk dwars 
te zitten, hebben de werkvoorbereiders 
lang gebroed op een uitgekiende plan-
ning van de bouw. Werkzaamheden 

Sinds februari werkt Combinatie 
Nieuwe Meer Sporen (CNMS) aan de 
verbreding van het spoorviaduct bij 
de Amstelveenseweg. Een huzaren-
stukje, want bouwen op een van de 
drukste verkeersknooppunten van 
Amsterdam stelt de aannemer voor 
heel wat uitdagingen.

Tussen Schiphol en Duivendrecht komen 
er twee sporen bij. Het spoorviaduct 
over de Amstelveenseweg is een van de 
nieuwe viaducten die daarvoor wordt 
gebouwd. Dat is een behoorlijk pittige 
klus, want op de Amstelveenseweg 
zorgen trams, bussen, auto’s, fietsers en 

Een doorkijkje... 
de Amstelveenseweg

Dirk van Meeteren is projectplanner 
bij de Combinatie Nieuwe Meer 
Sporen (CNMS) én enthousiast 
amateur-fotograaf. Regelmatig  
trekt hij er met zijn camera op uit 
om de bouw vast te leggen. Dat 
levert prachtige foto’s op. 

Handjes in beeld
Vanuit de bouwkeet aan de Johan 
Huizingalaan houdt Dirk scherp de plan-
ningen en voortgang bij van de werk-
zaamheden tussen het Bijenpark en  
de Amstelveenseweg. Een stevige  
klus: CNMS bouwt hier alleen al zeven 
viaducten. In dit razenddrukke stukje 
Nederland is het een kwestie van voort-
durend het koppie erbij houden, vertelt 
Dirk. ‘Vooral omdat we hinder voor 
verkeer en treinenloop zo veel mogelijk 
willen voorkomen. Een foutje in de plan-
ning kunnen we ons niet veroorloven, 
werkzaamheden die uitlopen evenmin. 
Dan gaat alles schuiven en lopen we  
het risico dat we een mijlpaal niet 
halen.’ Soms spant het erom. Begin 
februari bijvoorbeeld, toen tijdens een 
weekend een nieuw stuk spoor en 

viaduct in dienst moesten. ‘Als het meer 
dan een graad had gevroren, hadden we 
een probleem gehad bij het storten van 
de steenslag voor de sporen. Gelukkig 
werkte koning Winter mee en is alles 
pico bello verlopen.’ 

Hoop centjes
Tussen de drukke bedrijven door sjouwt 
Dirk regelmatig rond op de bouw, gewa-
pend met een indrukwekkende foto-
camera. Hij fotografeert al sinds zijn 15e. 
Zijn eerste camera was een tweedehands 
Asahi Pentax Spotmatic F. ‘Jaren plezier 
van gehad, tot mijn zoon hem per 
ongeluk in de zandbak liet vallen.’  
In 2006 stapte Dirk over op digitaal.  
Zijn huidige camera kostte ‘een hoop 
centjes’. Met een knipoog: ‘Daar heb  
ik wel even buikpijn van gehad. Maar  
hij is het waard. Dat zag ik maar weer 
aan de foto’s die ik ’s nachts maakte van 
het inhijsen van liggers boven de A4.’
Door elke maand een vaste route te 
lopen, brengt Dirk de voortgang in 
beeld. Daarnaast heeft hij een scherp 
oog voor details. Een stapel dwarsliggers 
wordt zo een kunstwerkje, net als een 

Aan het woord...
Dirk van Meeteren,  
projectplanner Combinatie 
Nieuwe Meer Sporen (CNMS)

heiblok of het ingenieuze vlechtwerk 
van een betonwapening. Maar Dirk  
ziet veel meer in de bouw. ‘Je kunt nog 
zo’n grote kraan neerzetten, het zijn 
uiteindelijk de handjes die het werk 
moeten maken.’ Die handen fotogra-
feert Dirk dan ook het liefst. Honderden 
platen maakte hij er al van. Je blijft 
ernaar kijken. 
In het begin werd hij buiten met wat 
argwaan bekeken. Wie wás deze man 
met zijn opvallend schone werkjas en 

glimmende helm, die achter een camera 
schuilging? ‘Inmiddels kennen ze me. 
Sterker nog: ik ben op verzoek van de 
mannen foto’s online gaan zetten’, 
vertelt Dirk lachend, ‘en ze nodigen me 
ook wel eens uit om ergens te fotogra-
feren.’ De bouw zal hem nooit vervelen. 
‘Zelfs na een kleine tienduizend foto’s 
niet. Als ik mijn camera niet bij me heb 
en ik maak heel vroeg zo’n schitterende 
zonsopgang mee, dan denk ik: had ik 
nou maar...’ 

waarvoor afsluitingen nodig zijn, hebben 
zij geclusterd waar dat maar kon. Ander 
werk gebeurt zo veel mogelijk zonder 
hinder voor de omgeving.
De bouw gebeurt in vijf grote stappen. 
Na de inrichting van het werkterrein 
begon het werk in maart met de voor-
bereidingen voor beide landhoofden.  
Je ziet er straks niets meer van, maar  
de wapening is letterlijk een bijzonder 
staaltje. De betonvlechters verwerken 
per landhoofd wel 45 ton staal in het 
vlechtwerk. Daarmee voldoen de 
betonnen landhoofden aan Europese, 
aangescherpte normen en kunnen ze 
tenminste honderd jaar mee. 
Een steunpunt in de middenberm draagt 
een groot deel van het dek van ongeveer 
70 meter. Uitgerekend op deze plek trof 
de aannemer bij veldonderzoek in 2013 
funderingsresten aan van een 

spoorviaduct uit 1935. Het viaduct, dat 
naar verluidt nooit is gebruikt, staat nog 
op oude foto’s. Grappig om te zien hoe 
stil het destijds was op en rond de Amstel-
veenseweg. Nadat de funderingsresten 
waren verwijderd, kon de aannemer aan 
de slag met het middensteunpunt. Als 
daarna in een aantal weekenden ook de 
tijdelijke hulpliggers zijn aangebracht,  
kan het werk aan het dek beginnen.  
Dat wordt eind september bovenop de 
hulpliggers gestort. De bouwers brengen 
in december het dek op zijn plek door het 
anderhalve meter te laten zakken. Daar-
voor halen ze de hulpliggers weg. Bijzon-
derheid: het dek wordt verplaatsbaar, om 
in de toekomst een eventuele volgende 
spooruitbreiding mogelijk te maken. 
CNMS trekt ruim een jaar uit voor de 
bouw. Maart volgend jaar moet het 
viaduct helemaal klaar zijn.
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In gesprek met...
Rudy Sweeb en Coby Gorter, Fietspunt station Amsterdam RAI

De verbouwing van het station en 
de spooruitbreiding gaan voorlopig 
grotendeels ongemerkt voorbij aan 
Rudy Sweeb en Coby Gorter, respec-
tievelijk beheerder en fietsenmaker 
van Fietspunt. Volgend jaar veran-
dert dat, want dan wordt hun stal-
ling aangepakt.

Station Amsterdam RAI ondergaat een 
metamorfose. De stationshal wordt 
ruimer, er komt een perron bij en een 
nieuwe toegang aan de oostkant die 
aansluit bij het nieuwe ROC. Aan deze 
kant staan buiten volgend jaar boven-
dien nieuwe fietsrekken, met plek  
voor 700 fietsen. Ook de bewaakte  
fietsenstalling verandert. De gemeente, 
stadsregio Amsterdam, ProRail en NS 
werken samen plannen uit om de pui 
een stuk naar voren te plaatsen. Zo 
ontstaat flink meer vloeroppervlak voor 
dubbele fietsrekken. Bovendien bekijken 
de partijen of er via de stations een 
ingang kan komen naar de begane 
grond. Buitenom lopen hoeft dan  
niet meer. 
Van de werkzaamheden op en rond het 
station merken de medewerkers van de 
stalling nog niet veel. “De AH To Go is 
weg, er is geschilderd en er zijn wat 
afzettingen, dat is het wel. Overlast? 

Hebben we eigenlijk niet. Ook onze 
klanten horen we niet mopperen”, 
vertelt beheerder Rudy Sweeb in het 
kantoortje, waar de radio arbeidsvita-
minen speelt en een piepje elke klant 
aankondigt. Fietspunt krijgt vooral 
kantoormensen en studenten binnen. 
“Ik werk hier nu vier jaar en ken veel 
klanten, al is het maar van gezicht.  
Veel meer dan ‘hallo’ of ‘lekker weertje’ 
wisselen we doorgaans niet uit, maar 
leuk is dat contact wel. Ik houd van  
de kleinschaligheid van deze stalling. 
Dat wordt straks wel een beetje anders. 
Ik snap dat de uitbreiding nodig is,  
maar eigenlijk vind ik het wel een beetje 
jammer dat de stalling zo groot wordt.”

Luide knal
Fietsenmaker Coby Gorter maakt de 
uitbreiding niet zo veel uit. “Als we  
maar niet ondergronds gaan.” Ze heeft 
net een fiets in de beugels opgetakeld 
als een luide knal haar volgende klant 
aankondigt - een dame heeft haar 
achterband nét iets te enthousiast  
opgepompt. “Dit gebeurt regelmatig, 
hoor’, troost Coby, terwijl ze de fiets  
de werkplaats in rijdt. Ze spreekt af 
dadelijk de binnenband te vervangen. 
“U kunt uw fiets over een uurtje komen 
ophalen.”

Beleidsmedewerker Verkeer & 
Vervoer Jan van Heiningen van de 
gemeente Ouder Amstel is al sinds 
het prille begin betrokken bij OV 
SAAL. Het project is meer dan alleen 
een dossier waarover hij zich regel-
matig buigt. Als forens maakt hij de 
spoorverdubbeling bijna dagelijks 
mee. Op en vanaf de fiets.

Op het grondgebied van de gemeente 
Ouder Amstel bouwt alliantie Amstelspoor 
twee enkelsporige viaducten. Op station 
Duiven drecht schuift het perron 75 meter 
op. Omdat de nieuwe sporen grotendeels 
op het bestaande spoortalud komen, is 
het ruimtebeslag hier verder beperkt. 
Voor de overlast van de bouw voor de 
omgeving geldt dat gelukkig ook, 
ervaart Van Heiningen. “Best bijzonder 
en dat gaat ook niet vanzelf. Dit is een 
heel druk gebied, waar honderden volks-
tuinders verblijven, vaak evenementen 
zijn en ook andere partijen zoals NUON 
met kabels en leidingen druk in de weer 
zijn. We willen natuurlijk zorgen dat fiet-
sers en auto’s goed hun weg blijven 
vinden, zeker op belangrijke routes zoals 

Intussen op ... Gemeentehuis Ouder Amstel
“Ik dacht: een palenmatras, wat is dát?”

de Holterbergweg en de Buitensingel. 
Een rijbaan afsluiten moet kunnen, maar 
dan kijken we wél wanneer dat het 
beste kan, en wanneer echt niet. Prag-
matische oplossingen vragen om goede, 
regel matige afstemming. Daar steken we  
met z’n allen dan ook een hoop tijd in.” 

De verkeersveiligheid staat altijd voorop. 
Dat maakt het gemakkelijk en moeilijk 
tegelijk. Maar niet alleen wat de logis-
tiek betreft, ook technisch is de spoor-
verdubbeling een ingewikkelde klus.  
Zo vormde de slappe veengrond bij de 
Holterbergweg een grote uitdaging voor 

de bouwers. Om verzakking van de 
spoorbaan in deze ‘pudding’ te voor-
komen, legden zij over een veld heipalen 
een soort matras van speciaal doek, dat 
ze opvulden met steengranulaat. Van 
Heiningen weet nog goed dat hij voor 
het eerst hoorde van deze palenmatras. 
‘Ik dacht: wat is dát? Daar kon ik me 
weinig bij voorstellen. En toen ik op  
de tekeningen zag dat tussen twee 
bestaande viaducten een derde zou 
komen, riep ik: gaat dit wel passen? 
Daar konden ze wel om lachen.” 
Van Heiningen woont in Amsterdam.  
Hij fietst elke dag naar en van zijn werk. 
Een mooie route, en onderweg passeert 
hij op een paar plekken de bouw. “Ik 
moet zelf dus ook af en toe omfietsen”, 
lacht de beleidsmedewerker. “Bijzonder 
om vanaf de fiets te volgen hoe het 
werk vordert. Of even niet wil vlotten, 
zoals afgelopen najaar, toen het plaatsen 
van kranen een paar keer werd uitge-
steld omdat het te hard waaide. Ik kijk 
vaak met bewondering naar het werk. 
Wist je dat het maken van de bekisting 
voor beton handwerk is? Kunstig, hoe 
ze dat doen.”
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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
Dirk van Meeteren
Luchtfotografie: Your captain

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


