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Spoorbaan noord-zuidlijn opgeleverd, 
logistieke krachttoer geklaard

De ondergrondse Amsterdamse metrolijn van station Noord, via het 
IJ en het centrum naar station Zuid, wordt in oktober 2017 in gebruik 
genomen. Visser&Smit Bouw (VolkerWessels) is één van de partijen 
die verantwoordelijk is voor de afbouw van de metrotunnel.

KWS Infra/BKB Infra (eveneens onderdeel van VolkerWessels) is 
de uitvoerende partij voor onder andere de aanleg in beton van 
de spoorbaan en de kabelgoten. Het aanleggen van de complete 
spoorbaan voor de Noord/Zuidlijn is een bijzondere klus. Niet 
zozeer vanwege de spoorbaan zelf, maar wel de locatie (een 
ondergrondse tunnel) waarin het werk geklaard moet worden. 
Eén van de belangrijkste eisen voor de aanleg van de tunnel was 
dat de opdrachtgever geen bouwverkeer in de stad toestond. Al 
het bouwmateriaal en het materieel moest via twee logistieke 
toegangen, één op Noord en één op Zuid, de tunnel worden ingebracht. Ook de betonmortel. Voor een 
efficiënte realisatie heeft KWS Infra hiervoor een omvangrijke logistieke planning uitgewerkt, waarbij de 
verschillende slipformpavers in de tunnel zo maximaal als mogelijk gevoed konden worden. Nadat de twee 
tunnelbuizen gereed waren, heeft KWS eerst een betonnen uitvullaag aangebracht op de bodem van beide 
tunnels. De uitvullaag is met een slipformpaver aangebracht waarbij een hoogtetolerantie gold van +0 tot -25 
mm. Op deze vlakke ondergrond is eveneens met een slipformpaver de 2,7 m brede en 250 mm dikke spoor-
plaat aangelegd. Het beton van de spoorplaat heeft een betonsterkteklasse C30/37 en bevat 25 kg staalvezels 
per m3. De vezels hebben een functie bij de beheersing van een fijnmazige scheurverdeling. In de betonnen 
spoorplaat zijn verder geen dilataties aangebracht. Aan deze twee 9,7 km lange spoorbanen heeft opdracht-
gever Dienst Metro strikte hoogtetoleranties opgesteld van +0 tot 8 mm.

Regelmatige aanvoer paver
Voor een efficiënte realisatie van het project plaatste KWS Infra eerst bij het noordelijk gedeelte een mobiele 
betoncentrale, die later is verplaatst nabij het Rai-complex en daar opnieuw is opgebouwd voor de aanleg 
van het zuidelijke gedeelte. Met deze eigen mobiele betoncentrale van Volker Wessels wordt de continuïteit 

en kwaliteit van de betonmortel gewaarborgd. De 
betonproductie in de centrale vond plaats met vier 
batches van in totaal 8 m3. Met lorries ging de 
mortel van de centrale naar de logistieke toegang-
spunt. Hier is de mortel met een knijperkraan de 
diepte in gebracht. Onder in de tunnel stond een 
dumptruck klaar die de mortel transporteerde richt-
ing de paver. Omdat de laadbak van de dumptruck 
in de tunnel niet naar boven kan bewegen, werd 
de mortel er horizontaal, hydraulisch, uitgeschoven 
in een tussenstation. Van hieruit zorgde een shuttle 
buggy voor een regelmatige aanvoer van de mortel 
- via een transportband – naar de paver. Belangrijk 
was om de betonkwaliteit gedurende de transport-
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tijd, en transportwisselingen, goed te houden. In de tunnelbuis was maar ruimte voor één dumptruck. Bij 
de inzet van meerdere dumptrucks diende ter hoogte van stations in aanbouw gewacht te worden totdat de 
dumptruck weer terugkwam. Bij een normale procesgang duurde het 40 minuten tussen het gereed product 
in de centrale en het verwerken van de betonmortel met de paver. Ondanks de moeilijke bereikbaarheid is de 
spoorplaat toch nog met een gemiddelde werksnelheid van 150 m per dag aangelegd.

Getrokken kabelkokerwanden
Naast de spoorplaat zijn met een Wirtgen SP15i slipformpaver de kabelkokerwanden getrokken. De kabel-
kokerwanden worden afgedekt met prefab betonnen elementen. De bovenkant van de goot dient zo als 
vluchtroute voor passagiers wanneer zich een ongeluk of calamiteit voordoet. De kabelkokerwanden (600 mm 
hoog, betonsterkteklasse C35/45) bevatten een enkele wapening van stekken met enkele langsstaven.  
Deze wapening moet er voor zorgen dat de metro gekeerd wordt op het moment dat hij ontspoort. De reali-
satie van de Noord/Zuidlijn verkeerd in de afbouwfase. Op dit moment worden onder andere de stalen rails 
aangelegd. Hierna worden de veiligheids- en ictsytemen aangebracht, worden de stations ingericht en kan 
het test- en proefdraaien beginnen. Het is de verwachting dat in oktober 2017 de eerste passagiers vervoerd 
worden tussen noord en zuid Amsterdam.
 
Feiten & cijfers
- Start bouw 2003
- Oplevering 2017
- Twee evenwijdige tunnelbuizen
- Diameter elke tunnel 5,70 m
- Lengte 9,7 km
- Ondergronds gedeelte 7,1 km
- Aantal stations 8
- Reistijd Noord-Zuid 16 minuten
- Verwacht aantal reizigers 180.000 per dag
- Vulbeton onder spoorplaat 9.216 m3
- Spoorplaat 13.154 m3 beton
- Kabelgoten 8.560 m3 beton
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