
Hoe brengt u
nieuwe ontwikkelingen op

het juiste spoor?

traverse mediapark: binnen budget een oplossing van hoge kwaliteit 
 

een passende milieuvergunning voor ombouw spoorwegemplacement 

werken aan toegankelijkheid stations
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klaas de haan

projectmanager infrastructuur

t: (06) 51 54 23 43

e: klaas.dehaan@oranjewoud.nl 

 

stationsgebieden zijn plekken van vertrek een aankomst, de in- en uitgangen van een stad. Het zijn locaties waar wonen, werken en recreëren nauw vervlochten 
zijn met openbaar en particulier vervoer. deze ontmoetingsplaats van functies maakt nieuwe ontwikkelingen in stations- en spooromgevingen complexer dan 
ooit. ze vragen om integrale oplossingen op het gebied van inhoud en proces. om kennis van veiligheid en milieu, toegankelijkheid en bereikbaarheid. als multi-
disciplinair bureau hebben we deze kennis in huis. 
er is nog een reden waarom wij de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker worden betrokken bij de ontwikkeling van stationsgebieden. Het zijn projecten die  
vragen om een mix tussen creativiteit en pragmatisme. om oplossingen die niet alleen eenvoudig en doeltreffend zijn maar die oog hebben voor alle belangen.  
en dit is juist ons vertrekpunt. in deze special willen u graag laten zien hoe wij samen met onze opdrachtgevers ontwikkelingen rondom stationslocaties letterlijk 
en figuurlijk op het juiste spoor zetten.

allround vertrekpunt bij stationsontwikkelingen

jack van der voort

projectmanager bodem

t: (06) 20 01 81 33

e: jack.vandervoort@oranjewoud.nl 

 

‘creatief, pragmatisch én multidisciplinair’

het media park was vanaf station hilversum-noord 

slecht bereikbaar voor werknemers en bezoekers. 

voetgangers moesten de drukke mies bouwmanbou-

levard oversteken om het media park of het station 

te bereiken. in 2008 besloten de gemeente hilver-

sum en prorail om een ‘langzaamverkeersbrug’ aan te 

leggen. in opdracht van prorail nam oranjewoud de 

contractvoorbereiding, de aanbestedingsbegeleiding 

en de systeemgerichte contractbeheersing op zich.

de aanbesteding van de traverse gebeurde op basis van 

design & construct. de vormgeving en de inpassing van 

het ontwerp in de omgeving waren belangrijke compo-

nenten. de traverse overbrugt niet alleen het spoor en de 

weg, maar gaat ook over enkele studiogebouwen. daar-

naast waren de beheer- en instandhoudingkosten van de 

traverse belangrijke gunningscriteria. 

de bouwsom werd vooraf meegegeven. een boetere-

geling moest ervoor zorgen dat het project binnen de 

gestelde tijd gereed zou komen. op basis van systeemge-

richte contractbeheersing zorgde oranjewoud ervoor dat 

het eindresultaat voldeed aan alle gestelde eisen.

roel eerden 

projectmanager milieu&veiligheid

t: 06-53 67 10 34

e: roel.eerden@oranjewoud.nl 

afgezien van het bijzondere ‘kroepoekdak’ ondergaat 

station tilburg cs de komende jaren een complete 

facelift. de gemeente tilburg, prorail en ns-stations 

slaan hierbij de handen ineen. oranjewoud is nauw 

betrokken bij de voorbereiding.

uit studies blijkt dat tilburg cs de komende decennia 

meer reizigers te verwerken krijgt. om die groei op te 

vangen wil prorail mogelijk een vierde perron bouwen. 

dit plan valt samen met de ontwikkeling van ‘de werk-

plaats’, een woon- en werkgebied aan de noordkant  

van het station. een nieuw te bouwen passage onder  

het spoor zorgt voor een upgrading van het station en 

vormt de verbinding tussen ‘de werkplaats’ en het stads-

centrum.      

passagebouw

bodemverontreiniging, kabels en leidingen, het type 

spoorconstructie, de funderingswijze en beperkte bouw-

ruimte; de bouw van de ruim veertig meter brede pas-

sage is een technische uitdaging. daarnaast is het proces 

van groot belang. mark riepe: “prorail, ns, gemeente, 

architect cepezed, reizigersorganisaties, de bouwma-

nager; we willen zoveel mogelijk recht te doen aan alle 

belangen die meespelen. om elk puzzelstukje goed te 

leggen moet je vanuit veel verschillende disciplines de 

samenwerking te zoeken.” 

ambitieuze planning

doelstelling is om de werkzaamheden in 2013 te star-

ten. Het concept definitief ontwerp was eind 2011 klaar. 

riepe: “we waren dagelijks met een team van 25 mensen 

bezig. gezien onze snelheid moesten we zelfs even te-

rugschakelen. als verantwoordelijke voor het risicoma-

nagement wilde prorail de impact en gevolgen van be-

paalde visies en keuzes scherp in beeld hebben. gezien 

de strakke planning, was deze ruimte er ook. Hierdoor 

blijft de gewenste start in 2013 in beeld. 

meer informatie:

mark riepe

m:   (06) 51 27 44 07

e:  mark.riepe@oranjewoud.nl 

vincent dols

t:  (0162)  48 71 14

e:  vincent.dols@oranjewoud.nl 

HerinricHting station tilburg: 
‘puzzelen op de 
vierkante meter’  

traverse mediapark:
binnen budget 
een oplossing 
van hoge kwaliteit

opening traverse

in september 2011 is de 180 meter lange en vijf meter 

brede ‘Via de Kijkbuis’ officieel geopend. De gemeente 

en prorail kregen binnen het gestelde budget een oplos-

sing van hoge kwaliteit. de traverse is qua uitstraling een 

aanwinst voor de omgeving en verbindt station Hilver-

sum noord met het hart van het media park. 

meer informatie 

björn heijmer

t: (05750) 50 1365

e: bjorn.heijmer@oranjewoud.nl 



passende milieuvergunning voor 
ombouw spoorwegemplacement 
‘s-hertogenbosch
het ministerie van verkeer en waterstaat wees in 

2002 ‘s-hertogenbosch aan als één van de knelpun-

ten in het nederlandse spoorwegennet. om het 

spoor rondom de brabantse hoofdstad aan de ver-

voersvraag te laten voldoen, zijn in het ‘tracébesluit 

sporen in den bosch’ de nodige aanpassingen opge-

nomen. om deze binnen het spoorwegemplacement 

mogelijk te maken, was een nieuwe milieuvergunning 

nodig. een traject dat parallel liep met de invoering 

van de wabo. prorail schakelde oranjewoud in om 

het vergunningentraject te coördineren.

Het tracébesluit zorgt voor een ingrijpende wijziging van 

de functionaliteit en lay-out binnen het spoorwegempla-

cement. senior adviseur twan van den Heijkant. “empla-

cementen zijn met naam genoemd in het besluit omge-

vingsrecht als vergunningplichtige inrichting. ondanks de 

komst van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(wabo) en verdergaande reikwijdte van inrichtingen 

onder het activiteitenbesluit, blijft deze plicht gehand-

haafd.”  

‘door kennis te delen, 

boekten we resultaat 

en voortgang’

wabo 

de grootste uitdaging was om de vergunningaanvraag 

binnen het nieuwe wettelijke kader in te passen. van den 

Heijkant: “medio 2010 zijn we met de voorbereidende 

werkzaamheden gestart. we hebben een aanvraagdo-

cument en milieutechnische rapporten opgesteld, alle 

inrichtingsgebonden activiteiten in kaart gebracht en 

alle processen beschreven en de milieueffecten ervan op 

de omgeving. ondanks dat de wabo ging spelen, hebben 

we doorgepakt. uiteraard kregen we te maken met nieu-

wigheden. door onze kennis met die van de opdrachtge-

ver te delen, wisten we samen een goed resultaat neer te 

zetten.” 

communicatie

naast de vergunningaanvraag speelde oranjewoud een 

rol bij de in- en externe communicatie met alle belang-

hebbende partijen. “we boden ondersteuning bij het 

opstellen van diverse zienswijzen op de ontwerpbeschik-

king. ook hebben we omwonenden geïnformeerd over 

diverse milieumaatregelen zoals smeerinstallaties, voeg-

loos spoor en geluidschermen.”   

resultaat

in mei 2011 diende prorail de integrale aanvraag  in bij 

gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hierna werd op 20 decem-

ber 2011 de definitieve omgevingsvergunning voor de 

activiteiten en processen op het emplacement verleend. 

van den Heijkant: “de vergunning is inmiddels onherroe-

pelijk omdat er geen gebruik is gemaakt van het instellen 

van beroep.” 

Hiermee kan een start worden gemaakt met de aanpas-

sing van het emplacement als onderdeel van de wijziging 

van het totale tracé rondom den bosch. doordat prorail 

binnen de wettelijke procedure besluitvorming verkreeg, 

vormt de planning voor deze fase geen knelpunt meer.

meer informatie:

twan van den Heijkant, 

t: 06 - 233 65 548 

e: twan.vandenHeijkant@oranjewoud.nl 

werken aan 
toegankelijkheid 
stations
prorail wil de trein voor zo veel mogelijk reizigers 

toegankelijk maken. ook voor mensen met een 

beperking. in 2008 besloot prorail om het plan 

toegankelijkheid spoor versneld uit te voeren. 

doelstelling: in 2020 is 90% van de stations voor 

alle reizigers zelfstandig toegankelijk. oranjewoud 

is gevraagd om voor zeven locaties oplossingen 

te bedenken die de stations beter toegankelijk 

maken: van eerste schets tot en met het technisch 

ontwerp. 

een project dat een groot beroep doet op de techni-

sche en architectonische creativiteit van oranjewoud. 

Het ontwerp moet instemming hebben van alle stake-

holders en moet binnen een vooraf gegeven budget 

passen. marc spee: “alle belanghebbenden zoals 

prorail, bureau spoorbouwmeester, gemeenten en de 

chronisch zieken en gehandicapten raad (cg-raad) 

leveren hun input op het ontwerp.”

interactief ontwerpproces

naast de technische oplossingen kijkt oranjewoud 

naar de vormgeving, inpassing, optimale bereikbaar-

heid tijdens de realisatie en onderhoudbaarheid. spee: 

“in een interactief ontwerpproces verwerken we alle 

randvoorwaarden in een technisch ontwerp en een 

beeldkwaliteitplan.”

van Houten brug tot onderdoorgang 

oranjewoud maakte inmiddels voor meerdere stations 

ontwerprapportages. de oplossingen verschillen per 

station. bij station gorinchem viel de keuze op inpas-

sing van liften op de bestaande onderdoorgang. stati-

on bussum-zuid krijgt een opvallende houten voetgan-

gersbrug met liften. de eerste contracten komen begin 

2012 op de markt. na de aanbesteding is oranjewoud 

verantwoordelijk voor de contractbeheersing.

meer informatie 

marc spee

t (0513) 63 4181

e: marc.spee@oranjewoud.nl 

project in beeld: liften station goes Het ns-station in goes is één van de locaties die beter bereikbaar wordt gemaakt. Het station krijgt in 2012 drie liften. binnen de voorschrif-ten van prorail, het bestemmingsplan en de suggesties van de gehandicapten raad, stelde oranjewoud een ontwerprapportage op. prorail vertaalde het ontwerp naar een dc-light contract. na een toetsing van oranjewoud, is het contract op de markt gezet. inmiddels is de realisatie  van de liften in volle gang. Het werk wordt naar verwachting afgerond in maart 2013.
 

de feiten: wabo & oranjewoud 

> de dienstverlening van oranjewoud rondom de 

omgevingsvergunning is breed en divers. oran-

jewoud bedient overheden, semi-overheden en 

bedrijven. vergunningaanvrager, -verlener of 

toezichthouder: oranjewoud kent de belangen 

en vertaalt deze naar concrete oplossingen.  

> voor initiatiefnemers/aanvragers - van onder-

zoek tot vooroverleg, van vergunningenscan 

tot integrale aanvraag: de adviseurs van oran-

jewoud kunnen u volledig ontzorgen en advi-

seren welke juridische stappen het beste gezet 

kunnen worden.

> voor overheden - een integrale vergunning 

vraagt om een andere inrichting van verant-

woordelijkheden, toetsing en toezicht en het in- 

en uitvoeren van actuele kwaliteitscriteria en 

handhaving. oranjewoud begeleidt en adviseert 

bij het beoordelen en opstellen van vergun-

ningen, het opstellen van beleidsplannen en 

de organisatie en uitvoering van de wettelijke 

taken. 
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ondergrond cruciaal voor via breda 
met de bouw van een nieuw station, kantoren en 

de aanleg van nieuwe infrastructuur ondergaat het 

stationsgebied van breda een metamorfose. voor al 

deze boven- en ondergrondse ingrepen is bodemin-

formatie cruciaal. oranjewoud voert sinds eind jaren 

negentig in opdracht van gemeente, sbns, prorail, 

ns poort en projectontwikkelaars diverse onderzoe-

ken en werkzaamheden uit rondom de spoorzone 

breda.  

Slimme en efficiënte oplossingen vormen hierbij de rode 

draad. coördinator mattijs scholten: “we kijken altijd hoe 

we werkzaamheden kunnen verbinden en combineren. 

zo koppelen we bodemonderzoeken voor rioolvervangin-

gen met ‘civiele’ onderzoeken zoals asfaltonderzoek, fun-

deringsonderzoek en infiltratieproeven. Bij het opstellen 

van globale kostenramingen voor het bouw- en woonrijp 

maken van percelen nemen we meteen alle bekende in-

formatie over bodemkwaliteit, archeologie, nge, kabels 

en leidingen mee.”

‘in oranjewoud Hebben we een 
partner die proactief is, mee-
denkt en flexibel en snel kan 
Handelen’ - eric willekens (gemeente breda)

integreren bodemsanering

door de vroege betrokkenheid van oranjewoud kunnen 

bodemsaneringen binnen de ontwikkeling van het ge-

bied worden geïntegreerd. sommige verontreinigingen 

zijn vooruitlopend gesaneerd, anderen zijn meegenomen 

tijdens de daadwerkelijke ontwikkeling. scholten:  

“zo konden we een grondwatersanering voor vluchtige  

gechloreerde koolwaterstoffen implementeren in het  

bemalingsplan van de bouw van het nieuwe station.  

een oplossing waarmee je tijd en geld wint.” 

opdracHtgevers

door de jarenlange betrokkenheid vergaarde oranje-

woud specifieke bodemkennis waar diverse partijen 

regelmatig een beroep op doen. eric willekens (project-

manager gemeente breda: “in oranjewoud hebben we 

een partner die proactief is, meedenkt en flexibel en snel 

kan handelen.” daniëlle dictus, projectmanager stations-

kwartier bij de gemeente breda: “oranjewoud gebruikt 

de contacten en expertise binnen de gemeente om zo 

tot een goed bruikbare, maar ook efficiënte werkwijze  

te komen.” 

bereikbaarHeid

bereikbaarheid is een tweede belangrijk aandachtspunt. 

“voor drie sporen hebben we een buitendienststelling 

van 9 dagen gekregen. in die periode moet de aannemer 

de damwanden en de betonconstructies aanleggen. 

kortom, een harde deadline waarbij we niets aan het 

toeval over kunnen laten.”

meer informatie:

jack van der voort: 

t: (010) 235 1832

e: jack.vandervoort@oranjewoud.nl 

mattijs scHolten

t: 0162 48 7152

e: mattijs.scHolten@oranjewoud.

‘voorbereiding bouw 
onderHoudswerk-
plaats strukton ’  
de kracht van oranjewoud? dat is onze integrale 

expertise. de realisatie van een nieuwe onderhouds-

werkplaats voor spoorweg- en onderhoudsmaterieel 

in zupthen is zo’n project waar de kennis en kunde 

van oranjewoud volledig tot z’n recht komt. van 

bodem- tot veiligheidsvraagstukken, van ruimtelijke 

ordening tot water en milieu. een brede opgave, met 

een uitstekend resultaat. 

strukton rail equipment (sreq) realiseert aan de pol-

laan in zupthen een nieuwe onderhoudswerkplaats voor 

spoorweg-onderhoudsmaterieel. oranjewoud was nauw 

betrokken bij de voorbereiding. in eerste instantie lag 

de focus op procedures en milieuonderzoek in het kader 

van milieu&ruimtelijke ordening.   

onderzoek: van arcHeologie tot explosieven

al snel werd duidelijk dat de bouw van deze locatie meer 

voeten in de aarde had. zo moest er rekening worden 

gehouden met lokaal geluid- en waterbeleid, archeolo-

gie en de aanwezigheid van niet gesprongen explosie-

ven uit woii. verder deed oranjewoud bodemonderzoek 

naar de aanwezigheid van asbest. oranjewoud werd ook 

gevraagd om het grondwerk en de rioleringswerkzaam-

heden te verrichten.

resultaat

deze integrale opgave vroeg om samenspel tussen de 

diverse kennisgebieden bij oranjewoud. juist deze brede 

kennis droeg bij aan een stevige basis voor deze ontwik-

kelingen. de omgevingsvergunningen zijn verleend en 

de bouw ligt inmiddels op schema. 

eformatie:

meer informatie: 

rick de rodriques de mirande: 

t: (0162) 48 7523

e: rick.derodriquesdemirande@oranjewoud.nl

meer informatie:

sbns: ‘goede bodeminformatie is cruciaal’ 
‘in 1999 maakten we voor ns vastgoed al plan-nen rondom breda. Het was steeds anticiperen op ontwikkelingen en ondertussen proberen om de benodigde bodeminformatie te vergaren. je kon niet zomaar het gewenste bodemonderzoek uitvoeren. lastig bleef de afweging of we vooraf, autonoom konden saneren of dat we de sane-ring samen met de bouw uitvoerden. met plan-nen van aanpak konden we goed inspelen op de ontwikkelingen. bij zo’n langdurig proces is een goede database met bodeminformatie cruciaal. oranjewoud had al deze data goed beschikbaar en kon daardoor inspelen op de verschillende ontwikkelingsplannen. verder is een goede rela-tie met het bevoegd gezag van belang geweest bij de totstandkoming en uitvoering van het raamsaneringsplan.

chris van de meene, regioprojectmanager zuid, stichting bodemsanering ns
 

de feiten: 

> via breda is een plan voor het nieuwe station 

breda en de vernieuwing van de omliggende 

stadsdelen waaronder het stationskwartier.  

er komt een moderne ov-terminal breda (de 

grootste van nederland) met winkels en kan-

toren. ook het spoorwegemplacement en de 

omgeving van het station worden ingrijpend 

vernieuwd. 

> naast bodemopgaven is oranjewoud betrokken 

bij de aanvraag van de wabo-vergunning voor 

het onderdeel ‘milieu’. 

> oranjewoud heeft sinds de oprichting in 1951 

brede expertise opgebouwd op het gebied van 

bodem en ondergrond. 

> van archeologie tot bodembescherming, van 

milieukundig bodemonderzoek tot integrale 

visies op de ondergrond, van saneringsopgave 

tot pipelinemanagement: oranjewoud levert 

meerwaarde in de totale bodemketen.

de feiten: een nieuwe werkplaats

> strukton onderhoudt al jaren spoorgerela-

teerde machines vanuit een werkplaats aan de 

havenstraat in zutphen. deze werkplaats is ech-

ter te klein geworden voor het steeds groter 

wordende materieel. 

> in de nieuwe werkplaats breidt strukton de 

huidige activiteiten uit met elektrotechnisch 

onderhoud aan spoormaterieel.  daarnaast zal 

vervoerder arriva in de werkplaats veertig 

treinen in onderhoud nemen. 

> door verplaatsing van de werkplaats ontstaat 

er in het gebied noorderhaven ruimte om een 

nieuwe woonwijk te ontwikkelen. 

impressie voorzijde (beeldmateriaal prorail / a2 studio)

grafisch ontwerp & opmaak
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pr & communicatie

www.oranjewoud.nl


