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Nu nog bouwen, straks ruimte voor meer reizigers
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Welkom in Dubbelklik
In deze vijfde uitgave vindt u achtergrondverhalen over het spoor
project OV SAAL. Dubbelklik is een uitgave van ProRail in samen
werking 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 organisatievorm waarin meerdere
organisaties hun kennis en ervaring inbrengen en delen. De klik staat
voor de eensgezindheid en de positieve energie die deze samen
werking teweegbrengt.

Geplande projectweekenden
2015
Treinvrije perioden in verband met meerdaagse werkzaamheden
Schiphol – Amsterdam Centraal en Schiphol Amsterdam Zuid
Week 36

zaterdag 5 tot en met zondag 6 september

Week 49

zaterdag 5 tot en met zondag 6 december

Voorkom verrassingen
In bovenstaande weekenden is 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.

Overzicht activiteiten
In vogelvlucht knooppunt Riekerpolder
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2013
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Een doorkijkje naar...
eind 2015 en 2016
Vanuit de trein is goed te zien hoe
tussen station Duivendrecht tot aan
de brug over de Schinkel de aanleg
van de nieuwe sporen vordert. Eind
dit jaar moet de ongeveer 8 kilo
meter infra klaar zijn.
Ter voorbereiding op de spooraanleg
waren de bestaande sporen vorig jaar al
een stukje naar buiten gelegd. Ook de
benodigde aansluitingen en wissels
waren al gemaakt. Sinds juni is het werk
aan de nieuwe sporen echt uit de startblokken. Om te beginnen werd een
slordige 40.000 ton ballast – de steenlaag tussen de rails die de trein draagt –
per schip uit Noorwegen naar de

Amsterdamse havens gebracht. Van
daaruit is de ballast met vrachtwagens
op de plek van bestemming gebracht.
Na het storten en egaliseren van deze
ballast komen de betonnen dwarsliggers
erop. De volgende stap: het aanbrengen
van de spoorstaven, elk 120 meter lang.
Het spoor wordt hierna met ondermeer
een stopmachine netjes afgewerkt.
Die werkzaamheden leveren per dag
ongeveer een kilometer spoor op. Wat
de zogenoemde onderbouw betreft
althans, want daarmee is het werk aan
het nieuwe spoor nog lang niet gedaan.
Daarna is het de beurt aan de boven
leidingportalen, die om de 70 meter op
grote, betonnen voeten naast de

spoorbaan worden gezet. Ook is er
volop werk aan kabels en leidingen voor
stroomtoevoer en beveiliging. De seinen
en wisselverwarming moeten ook nog
worden aangebracht, net als de rail
dempers die aan de westzijde van
station Amsterdam Zuid tegen de spoorstaven worden bevestigd om het geluid
te beperken. Het testen van de infra en
beveiliging slokt vervolgens nog een
paar maanden op.
Twee buitendienststellingen van een
weekend in maart en april volgen ter
voorbereiding op dé grote klapper in de
realisatie van de spoorverdubbeling, die
gepland staat voor augustus volgend

jaar. Dan worden in een buitendienststelling van negen dagen bij station
Amsterdam Zuid en bij Duivendrecht de
bestaande en nieuwe sporen op elkaar
aangesloten. Klinkt misschien als een
fluitje van een cent, maar er staat een
grote berg werk op stapel aan de beveiliging en wissels.
De finish komt daarmee wel echt in
zicht. De aannemers hebben daarna nog
twee kortere buitendienststellingen van
52 uur nodig om alle nieuwe infra
tip-top af te werken. Eind december
2016 rijden de eerste treinen over de
nieuwe verbinding.

Aan het woord...
Jan-Willem Westra, kraanmachinist, BAM Rail
De Kraan op Lorrie – kortweg KROL –
is een alleskunner. Deze kraan rijdt
net zo gemakkelijk op het spoor als
op de weg. Bij aanleg en onderhoud
van het spoor komt de KROL voor
allerlei klussen in actie. Jan-Willem
Westra (32) is kraanmachinist bij
BAM Rail. Hij voelt zich op zijn KROL
als een vis in het water.

komt te liggen. Niet eenvoudig. Voor
zulke klussen heeft de KROL allerlei hulpstukken. Neem de uitlegklem. Die legt in
één keer vijf van die betonnen dwarsliggers op precies 30 centimeter van elkaar
op het ballastbed neer. Mooi spul, hoor.
Doe ik op de KROL het centimeterwerk,
het spoor moet daarna wel tot op de

millimeter precies op de juiste plek en
hoogte komen te liggen. Om dat voor
elkaar te krijgen, werken mijn collega’s
met hoogwaardige apparatuur en
machines, zoals de stopmachine. Tegelijkertijd blijft de mens onmisbaar. Zo
kunnen we niet zonder de maatvoerder.
Die schrijft met een schoolbordkrijtje
getallen op de spoorstaaf. Direct achter

“Onze ploeg is nu een paar weken bezig
met de aanleg van nieuw spoor tussen
de brug over de Schinkel en de Amstelveenseweg. Vandaag ben ik bezig met
de afwerking: door de ballast goed te
verdelen en de gaten te vullen maak ik
het spoor netjes. Daaraan zijn al heel
wat stappen voorafgegaan. Eerst was er
alleen zand, nu ligt er al een echte
spoorbaan op een ballastbed – de
stenen – , dwarsliggers en rails. De trein
kan er natuurlijk nog niet overheen.
Later worden de bovenleiding en de
seinen geplaatst en uitgebreid getest.
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Dit is een druk stukje Nederland. Aan de
ene kant razen op de A10 de auto’s
voorbij, en aan de andere kant loopt een
drukbereden spoor. Het lawaai hoor ik
niet, daarvoor ben ik veel te geconcentreerd bezig. Op de KROL is het altijd
opletten geblazen. Veilig werken staat
met stip bovenaan. Ik zal ook nooit naar
een machinist in de trein zwaaien, want
dan denkt hij dat hij moet stoppen.
Ik zeg weleens: voor, achter, links en
rechts, ik moet overal ogen hebben.
Vooral in de nacht is dat best zwaar. Dan
moet je nóg alerter zijn. Bij onderhoud
werk je ook nog eens onder tijdsdruk,
want de volgende ochtend moet de
trein weer op tijd kunnen rijden.
Zwart-wit gezien kun je zeggen: dit
werk is overal hetzelfde, waar je ook
bouwt. Ik ervaar het anders. Het wordt
nooit routinewerk, om te beginnen.
Het zit ‘m ook in de mensen met wie
je in een team zit. Die maken de sfeer.
En die is helemaal top hier!”

Met de KROL kan ik van alles, zoals
dwarsliggers plaatsen en spoorstaven
goed leggen. Zo’n spoorstaaf lijkt
misschien een stug stuk ijzer, maar het is
best flexibel. Ik moet dus zorgen dat elke
staaf in een strakke lijn op het ballastbed
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hem aan komt dan de stopmachine.
De man voorop ziet aan het getal
hoeveel hij het ballastbed moet
opschudden, zodat het spoor keurig
netjes komt te liggen.
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In gesprek met...
Paul van der Ree, architect Studio SK, Movares
Een urban lounge: uitnodigend zoals
een hotellobby. Zonder receptie
medewerkers, maar wel open, licht
en vooral gastvrij. Zo wordt station
Amsterdam RAI na de verbouwing,
zegt architect Paul van der Ree.
Nu er tussen Schiphol en Duivendrecht
twee sporen bij komen, wordt ook het
station getransformeerd en uitgebreid.
Aan de zuidkant komt een tweede
eilandperron en de stationshal wordt
twee keer zo groot. Bovendien ondergaat

de hal een complete metamorfose. De
oude hal is grotendeels gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe,
transparante en lichte ruimte.
Voor het ontwerp vroeg ProRail Paul
van der Ree, die zelf ook in Amsterdam
woont. Een uitdagende opdracht, vertelt
hij. “Het station dateert alweer van
begin jaren tachtig. Het is een ontwerp
van architect Rob Steenhuis, een oudcollega die ik goed ken. Zijn kap staat
nog steeds te twinkelen, maar de hal

was wel erg gesloten en daardoor
donker; dat moest echt anders. Het is
natuurlijk best spannend, om iemands
schepping te transformeren. Ik heb
Steenhuis opgezocht toen ik mijn eerste
ideeën voor Amsterdam RAI had
gevormd. Hij was heel positief.”
Wat kreeg Steenhuis te zien? “Een tijdloos, neutraal en bescheiden ontwerp”,
zegt Paul. “Een open ruimte, overzichtelijk en veilig; er staat geen kolom te veel.
Door die ruimte en transparantie wordt
Amsterdam RAI echt een ontvangsthal,
meer dan welk station ook. Die functie
verdient het. Hier arriveren steeds meer
mensen, vaak als eenmalig bezoeker, die
behoefte hebben aan visueel overzicht
en oriëntatie. Denk aan beursgangers,
maar ook aan het groeiend internationaal zakelijk publiek. De omgeving is
flink in ontwikkeling. Rem Koolhaas
bouwt hier direct om de hoek een nieuw
hotel. Dat is niet zomaar.”
De stationshal wordt voor iedereen
toegankelijk; er komen roltrappen, een
lift en vaste trappen. Aan de overzijde van
de hal aan de oostkant van de Europaboulevard komt een extra opgang naar
de perrons en ruimte voor fietsen.

Het nieuwe eilandperron heeft een
130 meter lange kap. Reizigers staan
dus straks droog en ook in het daglicht,
dankzij een 4 meter brede glasstrook
over de volle lengte. Door dit glas
stroomt het daglicht bovendien via vides
de stationshal in. De hal wordt zo een
lichtpunt tussen de viaducten met
uitstraling naar de straat. Licht is sowieso
misschien wel het opvallendste element
in het station. Het is er in overvloed,
dankzij de volledig glazen gevels, de
witte tegelwanden en de witte, ruim
verlichte plafonds.
De bestaande kap blijft overeind in zijn
huidige grandeur. Hij wordt wel opgeknapt en krijgt een schilderbeurt in rood,
geel en blauw. Verder komt er een voor
iedereen toegankelijk toilet en een
winkel. De bewaakte fietsenstalling blijft
op dezelfde plek, maar wordt flink
groter en komt een stuk naar voren.
Een kleurrijk accent belooft de kunst te
worden die de centrale hal en oostelijke
opgang straks opsieren, belooft Paul.
“Als het station eind dit jaar deels klaar
is, is ook de kunst te zien. Het thema:
het theater van het reizen. Meer verklap
ik nog niet.”

Intussen in... Beverwijk
Meerten Welleman en Ronald Kroon, bestuurder en medewerker
van Het Stripschap
Waar is toch die grappige bouw
schutting gebleven die de Amstel
veenseweg ruim een jaar opvrolijkte?
ProRail schonk de panelen aan Het
Stripschap, Nederlands centrum voor
stripliefhebbers. De nieuwe eigenaar
is er maar wat blij mee.
Het spoor wordt met twee spoorbanen
uitgebreid. Daarom bouwt ProRail er een
viaduct bij op de Amstelveenseweg. Elke
dag passeren duizenden mensen deze
belangrijke verkeersader van en naar de
stad. Om voor hen de hinder van de
bouw zo veel mogelijk te beperken zette
ProRail een bouwschutting neer. Geen
saai exemplaar: ProRail vroeg striptekenaar Rob Derks de zestig panelen met
zijn werk op te vrolijken. Derks tekende
allerhande gebruikers van de Amstelveenseweg: studenten, mensen die
rondom de Amstelveenseweg werken,
jonge moeders, verpleegsters, sporters en
supporters van de sport-as en natuurlijk
veel stoere mannen op de bouwplaats.
Op de grappige cartoons is iedereen aan
het werk of onderweg. De een met een

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.
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stuk gereedschap of aktetas in de hand,
een ander met een minder voor de hand
liggend voorwerp, zoals een boot.
Meerten Welleman en Ronald Kroon,
respectievelijk bestuurder en medewerker van Het Stripschap, komen
vanwege hun werk regelmatig in de
buurt van de Amstelveenseweg. Als
fervent stripliefhebbers viel de bouwschutting hen natuurlijk meteen op.
“Wat een gaaf ding, zeiden we tegen
elkaar. Wat zou daar straks mee
gebeuren? Zonde als ie na gebruik naar
de stort verdwijnt, misschien hebben wij
er wel een mooie bestemming voor”,
vertelt Meerten. “We zochten contact
met Rob Derks, die ons adviseerde Kitty
l’Abée van ProRail een mailtje te sturen.
Zij reageerde meteen enthousiast en zei:
je hoort van mij als de schutting wordt
afgemonteerd. Tot onze vreugde belde
ze inderdaad een paar maanden later
terug. We mochten de bouwschutting
niet alleen hebben, Kitty had ook voor
vervoer gezorgd. Echt geweldig.”
De schutting is inmiddels in twee ritten

Tekst
Annemieke Lenssinck
Beeld
Gerrit Serné
Dirk van Meeteren
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naar Beverwijk vervoerd. Daar zijn de
panelen in de loods van Het Stripschap
opgeslagen. Volgens Meerten hebben ze
het jaar buiten goed doorstaan. Op het
terrein geeft een vrijwilligersploeg ze
deze zomer eerst een flinke sopbeurt.
Zijn zand en modder verwijderd, dan is
de schutting klaar voor een nieuw leven.
De officiële presentatie reserveert Het
Stripschap voor De Stripdagen in Rijswijk, februari volgend jaar, maar de

komende maanden beleeft de schutting
al zijn debuut. “We gaan de panelen
inzetten als achterwand bij tentoonstellingen en festivals. De schutting lijkt wel
gemaakt voor ons. Niet alleen vanwege
de afbeeldingen, ook omdat de panelen
van een sterk, maar licht materiaal zijn
gemaakt. We kunnen ze dus gemakkelijk vervoeren. Bovendien kunnen we
de wand op elke gewenste lengte
monteren. We zijn er enorm blij mee!”

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

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

