
Werken aan het spoor is 
werken aan de toekomst 
OV SAAL: een groot en  
uitdagend project 



Steeds meer mensen pakken de trein tussen  
Schiphol en Lelystad. Als het spoor hier niet op  
wordt aangepast, ontstaan er net als op de weg 
flinke files. Het is dan onmogelijk om alle reizigers 
op tijd op hun bestemming te krijgen. Het Rijk heeft 
ProRail daarom gevraagd de lijn tussen Schiphol en 
Lelystad om te bouwen tot een moderne ‘snelweg’ 
met meer capaciteit. In het najaar van 2011 is de 
schop de grond ingegaan. Het eerste deel van deze 
grootschalige modernisering duurt vijf jaar. 

Elke dag reizen ruim een half miljoen mensen van en 
naar de Metropoolregio Amsterdam, bijvoorbeeld voor 
hun studie of werk. Dit aantal neemt de komende jaren 
alleen maar toe, omdat er meer mensen komen wonen. 
Daarnaast gaat Amsterdam de Zuidas uitbouwen tot 
een belangrijk Europees centrum voor internationaal 
zakendoen en kennisontwikkeling. Dat slaagt alleen 
als de Zuidas gemakkelijk bereikbaar is. Voor de fiets zijn 
de afstanden te lang, voor meer auto’s is in Amsterdam 
geen plek. 

Ook de Hanzelijn voert de druk hier op het spoor op.  
De nieuwe spoorlijn verbindt Lelystad en Zwolle rechtstreeks 
met Schiphol en Amsterdam. Almere, Lelystad en Dronten 
zullen daardoor nieuwe bewoners en bezoekers trekken. 
Een deel van hen zal de trein gaan gebruiken.

Snel op de bestemming
Het spoorproject OV SAAL (Openbaar Vervoer Schiphol-
Amsterdam-Almere-Lelystad) zorgt dat er straks meer 
treinen kunnen rijden tussen Amsterdam en Flevoland, 
zodat al die mensen snel op hun bestemming kunnen 
komen. Het doel is meer reizigers per dag te kunnen 
vervoeren. Het spoor moet voor een soepele doorstroom 
uiteraard goed bestand zijn tegen verstoringen. 

Bouwen in het drukste deel van Nederland
OV SAAL is een complex bouwproject waarbij veel partijen 
betrokken zijn; alleen al acht verschillende gemeenten 
en Amsterdam dat uit vier deelgemeenten bestaat. 
Naast OV SAAL spelen er in hetzelfde gebied grote 

projecten zoals uitbreiding van rijkswegen en aanleg van 
de Noord-Zuidlijn. ProRail bouwt hier de komende tijd in 
het drukste deel van Nederland. Het is een breinbreker om 
uit te vinden hoe je een impuls aan de capaciteit van het 
spoor kunt geven, terwijl de treinen ondertussen blijven 
rijden. Hinderbeperking voor reizigers en omwonenden is 
voor ProRail een voorwaarde. Om hinder te verminderen 
gaan ProRail en Rijkswaterstaat hun bouwplannen en de 
gevolgen ervan op elkaar afstemmen. Rijkswaterstaat werkt 
aan verbreding van wegen tussen Schiphol, Amsterdam en 
Almere. Samen zorgen we dat het gebied tijdens de bouw 
bereikbaar blijft voor treinreizigers en weggebruikers. 

OV SAAL tot en met 2016
De korte termijn is een van de grootste spoorprojecten  
van ProRail. Het ziet er als volgt uit: 
Haarlemmermeer-Diemen
 – waar nodig geluidmaatregelen
 – meer treinen mogelijk maken op het spoor door  

technische aanpassingen
 – over een lengte van 8 kilometer uitbreiding met  

twee extra sporen tussen Riekerpolder en Duivendrecht
 – aanpassing of uitbreiding tussenliggende viaducten  

en bruggen (zie volgende pagina)

Diemen-Weesp
 – waar nodig geluidmaatregelen
 – betere doorstroming van treinverkeer door technische 

aanpassingen Vechtbrug

Weesp-Lelystad
 – twee keersporen met wisselverbindingen 

aan de oostzijde van Almere Centrum en twee  
aan de oostzijde van Almere Oostvaarders

 – spoor met wisselverbindingen aanpassen aan  
de westzijde van Almere Centrum

 – viaducten aanpassen aan de spooruitbreiding
 – verlenging van de perrons van station Almere Centrum 

met circa 70 meter
 – waar nodig geluidmaatregelen
 – meer treinen mogelijk maken op het bestaande  

spoor door technische aanpassingen

Aantal treinreizigers neemt toe
ProRail moderniseert spoorlijn  
Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad OV SAAL 

Bouwen in drie fasen
Het totale OV SAAL-project bestaat uit drie fasen: 
1. een korte termijn tot 2016 
2. een middellange termijn tot 2020 
3. een lange termijn vanaf 2020 
Op dit moment bekijkt ProRail welke maatregelen  
nodig zijn voor de middellange en lange termijn.

Feiten en cijfers
Financier: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Opdrachtgever: ProRail
Lengte tracé: 60 kilometer
Gemeenten: Haarlemmermeer, Amsterdam, 
Ouder-Amstel, Diemen, Weesp, Muiden,  
Almere en Lelystad
Provincies: Noord-Holland en Flevoland

Hoogfrequent spoorvervoer
OV SAAL is onderdeel van het Programma  
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een  
investeringsprogramma van de Rijksoverheid 
voor verbetering van openbaar vervoer en  
om meer treinen te kunnen laten rijden.  
Door diverse maatregelen, voor treinen op het 
spoor moeten er in 2020 in de drukste delen 
van Nederland zes intercity’s en zes sprinters  
per uur per richting kunnen rijden en is er  
ook meer ruimte voor goederentreinen.  
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu,  
ProRail, NS en KNV (Koninklijk Nederlands  
Vervoer) Spoorgoederenvervoer werken  
samen aan PHS. Kijk voor meer informatie  
op www.rijksoverheid.nl/phs.

Benieuwd?
Wilt u meer weten over de spooruitbreidingen of  
de projectontwikkelingen? Op www.prorail.nl/ovsaal vindt 
u meer nieuws en achtergrondinformatie over het project. 
Ook kunt u 24 uur per dag, zeven dagen in de week* 
gratis bellen met de afdeling Publiekscontacten via  
0800 - 776 72 45.

*Let op: tussen 22:00 uur ’s avonds en 08:00 uur  
’s ochtends is Publiekscontacten alleen bereikbaar voor 
urgente zaken als ernstige overlast en veiligheidsrisico’s.

Meer weten over ZuidasDok?
Het project ZuidasDok is een combinatie van stedelijke 
ontwikkeling en verbetering van de bereikbaarheid van  
de Amsterdamse Zuidas en de noordelijke Randstad,  
zowel over de weg als met het treinverkeer. Ga voor  
meer informatie over de zuidas naar www.zuidas.nl 
of www.zuidasdok.nl.

Meer weten over SAA?
Naast de spooruitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere-
Lelystad (OV SAAL) door ProRail, werkt ook Rijkswaterstaat 
aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de noordelijke 
Randstad. Met de weguitbreiding SAA worden de drukke 
snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere 
verbreed. Door afstemming van de werkzaamheden  
en daarmee het beperken van de hinder zorgen 
Rijkswaterstaat en ProRail er samen voor dat de regio ook 
tijdens de bouwperiode bereikbaar blijft. Ga voor meer 
informatie over de projecten naar www.prorail.nl/ovsaal 
en www.schiphol-amsterdam-almere.nl.

Bouwen in drie fasen
Het totale OV SAAL-project 
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 Nieuw tweesporig viaduct  
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 Twee nieuwe enkelsporige 
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B Johan Huizingalaan/fly-over    
 Riekerpolder
 Verbindingsweg A10-A4 
 Kruising A4 
 Nieuw enkelsporig viaduct
 Nieuw dubbelsporig viaduct

E Amstelveenseweg 
 Nieuw driesporig viaduct 
F Station Amsterdam Zuid 
 Verlenging van de perrons
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C Brug over de Schinkel 
 Nieuwe beweegbare dubbel-
 sporige (geëlektrificeerde) brug 

G Beethovenlaan 
 Enkelsporig viaduct 
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Spooruitbreiding OV SAAL

Spoorlijn OV SAAL

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

K Kruising A10 (Pergola) 
 Nieuw dubbelsporig viaduct 

N Kruising v.d.Madeweg 
 Nieuw driesporig viaduct

L Kruising verbindingsweg A10-A2 
 Nieuw dubbelsporig viaduct 

 

O Holterbergerweg 
 Twee nieuwe enkelsporige  
 viaducten 
P Station Duivendrecht 
 Perronverlenging incl. verlenging
 geluidschermen
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 Nieuw dubbelsporig viaduct
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Aanpassingen verkeerskruisingen 

Hoofddorp-Duivendrecht 

Project ZuidasDok

Verkeerskruising



Disclaimer 
De informatie in deze folder is met uiterste  
zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat sommige  
informatie niet meer actueel is, of op enige wijze  
niet correct is weergegeven. Wij sluiten dan ook elke 
aansprakelijkheid uit als gevolg van de eventueel 
onjuiste weergave van informatie.
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