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Samenvatting 

Dit verslag geeft een beeld van de rol van stationslocaties voor de 

omgeving. Aan de hand van verschillende onderwerpen en met 

verscheidene praktijkvoorbeelden is er een beeld geschetst van 

stationslocaties in ontwikkeling. Het verslag bevat verder informatie 

met afbeeldingen over meerdere aspecten die bij het spoor horen. 

De ontwikkelingen van verschillende stationsgebieden zijn in dit verslag 

gevolgd. De volgende projecten komen aan bod: 

I. Stationslocatie Weert 

II. Stationslocatie Beek – Elsloo 

III. Kunstwerk Tiel 

IV. Kunstwerk Echt – Susteren 

V. Spoorlijn Sittard – Geleen 

In deze gemeenten lopen projecten die met het spoor te maken hebben. 

Veelal zijn NS en ProRail hier belangrijke partijen in de planvorming.  

In Weert blijkt dat het stationsgebied bestaat uit meer dan een paar 

spoorlijnen. Het stationsgebied heeft namelijk vaak effect op de gehele 

agglomeratie; het is de poort van de stad/dorp. 

 

 

 

 

 

In Beek-Elsloo blijkt dat stations veel vervoersmodaliteiten bij elkaar 

brengen. Trein, bus, taxi en fiets proberen hun weg te vinden in een 

wirwar van verbindingen. Zaak is het om hier als gemeente juist op in te 

springen en te zorgen dat deze vervoersmodaliteiten op elkaar 

aansluiten. In de casus van Beek zijn er verschillende modellen gemaakt 

voor een bereikbaar busstation. Afstemming door middel van 

samenwerking vormt daar de sleutel tot succes. 

Tiel en Echt – Susteren gaan beiden over kunstwerken. Het spoor wordt 

als barrière beschouwd. Om deze te doorbreken leggen gemeenten 

tunnels en bruggen aan(ongelijkvloerse spoorkruisingen) waardoor onder 

andere de bereikbaarheid sterk verbeterd.  

Tenslotte wordt er onderzoek gedaan naar spoortrajecten in Zuid-

Limburg. De behoeften aan spoor en de overlast van spoor zijn redenen 

om spoortrajecten nader te bekijken en zo nodig aan te passen. In de 

casus Sittard – Geleen wordt er onderzoek gedaan naar alternatieve 

routes om Sittard te ontlasten.  
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Voorwoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor u ligt “Stationslocaties in ontwikkeling”. Als student Ruimtelijke 

Ordening en Planologie heb ik meegelopen bij het advies- en 

ingenieursbureau Movares in de periode van 4 april tot en met 8 juli 

2011. Mij is gevraagd om mee te lopen met een aantal projecten en 

werkzaamheden bij Movares. Voornamelijk ben ik werkzaam geweest in 

regiokantoor Eindhoven.  

Het beoogde effect van deze stage is een bruikbare, hulpzame kracht 

voor Movares en een leerzame, praktijkgerichte periode voor mezelf. 

Graag wil ik al mijn begeleiders bedanken voor de leerzame stage die ik 

genoten heb bij Movares. Voor de begeleiding intern van Movares wil ik 

Ivo Bastiaansen bedanken. Verder wil ik Linda van Tilborg en Maarten 

Hendrix bedanken omdat ook zij hulp en begeleiding hebben geboden bij 

verschillende projecten. Uiteraard geldt dit ook voor de rest van de 

collega’s van Movares in Regiokantoor Eindhoven. 

Vanuit de NHTV wil ik graag Monique van Herpen bedanken voor de 

begeleiding, hulp en feedback. Als laatste rest mij nog de groepsleden te 

bedanken die mij feedback hebben gegeven op terugkomdagen. 

 

 

Jorrit Janzen 

Eindhoven, 07 juli 2011  

Afbeelding 2: Samenwerking 
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Begrippenlijst 

OV = Openbaar Vervoer 

BS = Bestaand Spoor, hoogte van bovenkant spoorstaaf 

P+R = Parkeer en Reis, een parkeerzone waar de reiziger kan overstappen 

naar het openbaar vervoer 

Kiss & Ride = kortparkeervoorziening in de buurt van een station 

NAP = Normaal Amsterdams Peil, de referentiehoogte waaraan 

hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd 

PREFAB = Prefabricage, hierbij worden elementen vantevoren in een 

fabriek gemaakt om op de bouwplaats te worden verwerkt  

GWS = Grondwaterstand 

VINEX-wijk = Nieuwbouwlocatie uit Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 

Extra 

 

 

 

 

 

 

 

ProRail: Beheert het spoor en is eigenaar van het spoor. 

Overheidsinstantie 

NS(Nederlandse Spoorwegen:  Exploiteert het spoor/de stations  
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1 Inleiding 
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1.1 Stationslocaties in Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met bijna 400 treinstations heeft Nederland een zeer fijnmazig 

openbaar vervoersnetwerk. Sprinters, intercities en stoptreinen rijden 

af en aan, niet te vergeten alle buslijnen die bijeen komen op stations 

van allerlei gemeenten.  

Veelal zijn de stations complex, centraal gelegen en vooral een 

belangrijke overstap voor reizigers. Stationslocaties vormen vaak 

vervoersknooppunten in het hart van de stad waar dagelijks duizenden 

mensen voorbij komen. Met reizigers die te voet, met de fiets, met de 

auto, met de bus of met de trein een aandeel leveren in de dagelijkse 

vervoersstromen binnen Nederland.  

De mobiliteit neemt in Nederland steeds toe. Met het drukker worden op 

de weg neemt de druk op het openbaar vervoer, als alternatief, nog meer 

toe. Verwonderlijk is het niet. In een drukbevolkt land als Nederland 

kunnen problemen ontstaan met betrekking tot de bereikbaarheid en de 

beschikbaarheid van het (openbaar) vervoer. Drukte in de spits, met als 

gevolg lange vertragingen, is voor gemeenten rede om de 

mobiliteitsproblemen aan te pakken en erin te investeren. 

Ook nu, in een financieel moeilijke situatie of anders gezegd economische 

malaise is het zaak dat de bereikbaarheid in Nederland niet 

verslechteren. Met subsidies van overheid en provincie, met sterke 

samenwerkingsverbanden (zoals Arnhem-Nijmegen) en met innovatieve 

trends als collectief opdrachtgeverschap moeten gemeenten sterk staan 

voor het oplossen van de mobiliteitsproblemen. Het openbaar vervoer 

vervult een belangrijke bijdrage in deze oplossingen. 

Afbeelding 2: Stationslocatie Utrecht Afbeelding 3: Stationslocatie Utrecht 
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Opvallend is dat bijna alle grote stations in Nederland momenteel een 

metamorfose ondergaan. Stationslocaties als Amsterdam, Rotterdam, 

Utrecht, Breda en Arnhem worden thans uitgebreid tot superstations, 

met maximale capaciteit en efficiëntie. 

Daarbij komt nog dat stations niet alleen maar perrons en 

kaartverkooploketten zijn. Tegenwoordig zijn winkelgelegenheden, 

busstations en kiss & ride-functies niet meer weg te denken binnen 

stationslocaties in grote steden. Stationslocaties zijn 

vervoersknooppunten en tegelijkertijd stadsdelen waar stedelijke 

activiteiten zijn samengebracht. Hierbij staat het comfort voor de reiziger 

voorop 

Een sterke impuls dus, voor andere gemeenten, om hun stationslocaties 

te beschermen, te verbeteren of op de schop te nemen, want de toegang 

tot de stadskern staat op het spel. Immers, zonder toegang is er ook geen 

toekomst voor de gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verslag geeft een beeld van de rol van stationslocaties voor de 

omgeving. Aan de hand van verschillende onderwerpen en met 

verscheidene praktijkvoorbeelden is er een beeld geschetst van 

stationslocaties in ontwikkeling. Het verslag bevat verder informatie met 

afbeeldingen over meerdere aspecten die bij het spoor horen. 

  

Afbeelding 4: Voorzieningen binnen een stationslocatie 



Stationslocaties in ontwikkeling       Productverslag  
 

          

13 

 

2 De stationslocatie 
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2.1 De stationslocatie, breder dan men denkt 

Nog altijd krijgen stationslocaties jaarlijks te maken met een groeiend 

aantal reizigers. Daardoor blijft de druk op het openbaar vervoer 

toenemen. Gemeenten spelen hierop in door te investeren in 

stationslocaties. 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat een treinstation als 

verblijfsfunctie kan opereren. Het is een plek waar altijd een clustering 

van verschillende vervoersmodaliteiten plaatsvindt. Het is een plek waar 

trein, bus, (tram), taxi, auto en fiets elkaar ontmoeten maar waar de 

reiziger ook kan rusten en shoppen. 

Daarnaast is de trend van station als doorstroomfunctie een opvallende 

trend. De reiziger zo snel mogelijk van A naar B kunnen brengen is de 

opdracht voor vervoerders als NS.  

Er ontstaan duizenden bewegingen die passagiers op hun plek van 

bestemming moeten brengen. Zij zullen echter allen eisen stellen aan de 

staat van het station. Zo worden stations als negatief ervaren door 

reizigers wanneer: 

 

 

 

 

 

 

 De afstemming van verschillende vervoersmodaliteiten niet 

voldoet; 

 De afstemming op de omgeving niet voldoet; 

 Het station onlogisch is ingericht; 

 Het station als onoverzichtelijk ervaren wordt; 

 Het station bouwtechnisch niet in orde is; 

 Het station overlast heeft (bijv. rondslingerende  fietsen); 

 Het station als onveilig beschouwd wordt; 

 Het station te druk is (onvoldoende capaciteit); 

Bovenstaande zet gemeenten  aan tot actie. Gemeenten zoeken integrale 

oplossingen voor optredende problemen. Zo kan bijvoorbeeld een 

nieuwe fietsenstalling de capaciteit vergroten en tegelijkertijd de overlast 

van rondslingerende fietsen verminderen. Vaak wordt er naar de gehele 

stationslocatie onderzoek gedaan. Dus inclusief fietsenstalling, kiss & ride, 

treinperrons, busvoorzieningen en taxistandplaatsen.  

De meeste stationslocaties bevatten veel mogelijkheden.. Zo liggen er 

mogelijkheden bij emplacementen die gesaneerd worden of woonwijken 

die aan herstructurering toe zijn. Verschillende gebieden langs het spoor 

raken in verloedering en behoeven een metamorfose. In het ene geval 

alleen voor het aanpassen van de openbare ruimte en in het andere geval 

voor het volledig herstructureren van een woonwijk. Deze 

gebiedsontwikkelingen rond het spoor liggen ook binnen het taakveld van 

Movares. 
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ProRail is een belangrijke speler bij deze ontwikkelingen. Zij is namelijk de 

beheerder van het spoor. Op plekken waar het spooremplacement wordt 

gesaneerd heeft ProRail zeggenschap over de grond waardoor het invloed 

heeft op de ontwikkelingen rondom het spoor. Vaak stelt ProRail zich dan 

op als projectorganisatie. Vooral binnen kleine stationslocaties regelt 

ProRail de klus voor de gemeente. 

Een voorbeeld van een gemeente die het gehele stationsgebied wil 

ontwikkelen is de gemeente Weert. In Weert is er niet alleen te weinig 

plek voor bus, taxi en fiets maar wordt tegelijkertijd de openbare ruimte 

veranderd en wordt de wijk Stationskwartier volledig getransformeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaart 1: Ligging van Weert aan de Belgische grens 
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2.2 Stationslocatie Weert 

Weert 

Weert ligt in de provincie Limburg met bijna 50.000 inwoners. Weert 

heeft een actieve en vooruitstrevende visie. Begin 2011 heeft de 

gemeente een structuurvisie opgesteld voor de komende 10 jaar. 

Daarin schetst de gemeente de situatie die de het over 10 jaar zou 

willen zien.  

Als “Beste woonstad van Limburg” heeft de gemeente een heldere blik 

op de toekomst met als uitgangspunt een sterk woon- en werkklimaat. 

Weert is een bewegende gemeente, met ontwikkelingen op het gebied 

van ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuurpark 

Kempenbroek aan de Belgische grens.  

Verder heeft Weert mogelijkheden voor het versterken van het ‘image’ 

door zich te profileren als bereikbare stad. Als intercitystation tussen 

Eindhoven en Roermond en met een rechtstreekse verbinding met 

Amsterdam Centraal heeft Weert veel te bieden op het gebied van 

bereikbaarheid.  

Een tweede spoorlijn geheten ‘De IJzeren Rijn’ is een spoorlijn die Belgie 

met Duitsland verbindt maar deels buiten gebruik is. Vanuit Antwerpen 

loopt de lijn naar het Duitse Ruhrgebied. Inmiddels is er 

overeenstemming tussen de Rijksoverheden over het reactiveren van de 

lijn.  

 

 

Het project zit reeds ‘in de wacht’ omdat er geen partij is die voor de 

kosten wil opdraaien. De gemeente Weert wil deze spoorlijn echter niet, 

mede door de overlast die het met zich mee zal brengen. 

Kaart 2: Huidige situatie stationsgebied Weert 
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2.3 De ontwikkelingen 

De Limburgse gemeente streeft naar een gunstig woon- werkklimaat. 

Hierbij komt de verloedering van het Stationskwartier erg ongunstig 

uit. Daarom is er door de gemeente gekozen het gebied onder handen 

te nemen. Voor het project Stationskwartier is een masterplan 

opgesteld. Dit is sinds februari 2011 in uitvoering.  

Het Stationskwartier, een wijk gelegen aan het spoor in Weert, 

ondergaat een metamorfose. Winkelgelegenheden, woningen en 

openbare ruimte worden op de schop genomen. Daarnaast is het 

nieuwe gemeentehuis in aanbouw. 

Een belangrijke ontwikkeling die gemeente aanzet tot handelen, is het 

nieuwe gemeentehuis dat komt te liggen tussen het centrum en het 

station. Deze ontwikkeling is een kans voor de gemeente om de 

verbinding tussen stad en station te verbeteren. De verbinding heeft 

een onduidelijke en ietwat rommelige indruk waar de gemeente 

plannen wil maken voor verandering. De verandering van de openbare 

ruimte is een taak van de gemeente en het belang daarvan is groot.  

Er lopen dus verschillende projecten die ieder invloed op elkaar hebben. 

De bouw van het gemeentehuis staat in relatie met het station, wat 

weer in relatie staat met de stad. Gezien de ontwikkelingen kan je 

stellen dat de stationslocatie meer is dan alleen een treinstation.  

Door in dergelijke projecten de stationslocatie niet als eenduidig te zien 

maar als kans voor meerdere ontwikkelingen zal het de allure van de 

gemeente ten goede komen. 

Kaart 3: Gebiedsontwikkelingen Weert 
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3 Het vervoer 
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3.1 Verschillende vervoersmodaliteiten 

Reizigers maken gebruik van verschillende vervoersmodaliteiten. Doel is 

om het voor de reiziger makkelijk te maken om over te stappen op de 

voor hen gunstigste reismogelijkheid. De mogelijkheden worden zo goed 

mogelijk op elkaar afgestemd. Reismogelijkheden hierin zijn: 

Per openbaar vervoer: 

 Trein; 

 Bus; 

 Taxi; 

 OV-fiets; 

 Tram; 

Of per eigen vervoer: 

 Auto; 

 Fiets; 

 Te voet; 

De uitdaging voor deze modaliteiten is om ze op elkaar af te stemmen. De 

bustijden moeten aansluiten op de treintijden en de taxistandplaats moet 

dichtbij het station zijn. Movares hanteert, voor het afstemmen, de 

bouwstenenmethode. Daarbij wordt elke modaliteit apart behandeld en 

in een latere planfase bij elkaar gebracht. 

 

 

 

De modaliteiten moeten ruimtelijk inpasbaar zijn. Indien er bijvoorbeeld 

niet genoeg ruimte is voor uitbreiding van de fietsenstallingen zal er 

misschien een stalling moeten komen met meerdere verdiepingen. 

 

De trein heeft de belangrijkste functie binnen de stationslocatie. Het is 

een zeer efficiënte oplossing voor bijvoorbeeld forenzen die voor hun 

werk elke dag op en neer moeten reizen. De trein vervoert veel mensen, 

rijdt frequent en is bovendien een duurzame manier van verplaatsing. 

  

Afbeelding 5: Fietsvoorzieningen bij station Beek - Elsloo 
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Met de trein kan men niet op elke plek komen; het spoor ligt immers vast. 

Vaak dient de reiziger dan over te stappen. Veelal pakt men dan de bus. 

Deze vervoert minder mensen per keer dan een trein maar rijdt frequent 

én komt op plekken waar de trein niet in de buurt komt. Busstations zijn 

dus belangrijke schakels die reizigers naar hun bestemmingen leiden en 

vormen een aanvulling op het treinstation. Het is de verfijning van het 

totale OV-netwerk. 

In stationsomgeving Beek – Elsloo lopen er verschillende studies naar 

mogelijke oplossingen die er spelen. Buiten verkeersveiligheid is 

bereikbaarheid een onderwerp waar verbetering benodigd is. Een 

belangrijke opdracht binnen de studie is het afstemmen van de 

voorzieningen. Zo moeten er oplossingen komen voor de 

spoorwegovergang, voor de busvoorzieningen en voor de 

parkeergelegenheden. ‘Oplossingen voor het busstation’ worden nader 

bekeken. 
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3.2 Busstation Beek / Elsloo  

 

Beek en Elsloo 

Beek is een dorp en gemeente gelegen aan de zuidzijde van het spoor 

tussen Maastricht en Sittard.  

 

 

 

 

Aan de zuidoostkant van de A2 liggen een vijftal dorpen die de gemeente 

Beek compleet maken. Beek ligt verder ten noorden van het vliegveld 

Maastricht/Aken. De gemeente heeft ongeveer 16000 inwoners. 

Elsloo ligt in de gemeente  Stein, aan de noordzijde van de 

treinverbinding. Het is een van de oudste boerendorpen van Nederland, 

met inmiddels circa 9000 inwoners. Met zijn historische ligging langs de 

Maas is het een dorp met een duidelijke eigen identiteit.  

Foto 1: Station Beek - Elsloo 

Kaart 4: Ligging station Beek - Elsloo 
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Verbindingen binnen het dorp zijn er in overvloed, 

ontsluiting met de A2, de A76 en een spoor zorgen 

namelijk voor een goede bereikbaarheid. Tevens 

vormt station Beek-Elsloo een ontsluiting voor de 

Chemelot Campus die een belangrijke schakel vormt 

van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg.  

Kaart 5: Ontsluitingen in de buurt van station Beek - Elsloo 
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3.3 De ontwikkelingen 

De gemeente Beek en het dorp Elsloo doen een onderzoek naar de 

verkeersproblematiek in de omgeving van het (trein)station. Het 

station, dat gelegen is tussen de twee kernen van de dorpen en waar 

ook gemeente Stein invloed heeft, is vooral qua bereikbaarheid aan 

verbetering toe.  

Onderzoek wordt gedaan naar de fietsverbindingen, autoverbindingen en 

busverbindingen. Aanleiding voor de casus is een tweetal problemen die 

zich in het gebied voordoen: 

1. Ruimtelijk: het station is in het algemeen niet goed 

bereikbaar, tevens laat de uitstraling te wensen over. Het 

station is niet uitnodigend.  

2. Verkeerskundig: er vormt zich een knelpunt tussen drie 

vervoersmodaliteiten te weten: de trein, de fiets en de auto 

(ter hoogte van de spoorwegovergang). 

Deze twee punten zijn voor de gemeente Beek en Elsloo doorslaggevend 

geweest. Met name de onveilige situatie bij de spoorwegovergang heeft 

de gemeenten laten reageren. De volgende problemen spelen binnen de 

stationslocatie: 

 

 

 

 

 

1 Ten eerste heeft het betreffende station maar aan één zijde een 

ingang. Daardoor is het station alleen vanaf de zuidzijde 

bereikbaar. Een kritiek punt is dat het overgrote deel van het 

verkeer vanuit de noordzijde van het station komt. De 

autosnelweg is namelijk daar vanuit ontsloten. Tevens komt meer 

dan de helft van het fietsverkeer vanuit het noorden van het 

station aan. Dat betekent dat er veel verkeer de 

spoorwegovergang moet nemen. 

2 Ten tweede is het station niet overstapvriendelijk, er is geen 

busstation(alleen een halteplaats), er is een te kleine 

taxistandplaats en geen kiss & ride-mogelijkheid.  

o Er dient een kiss & ride voorziening te worden 

gerealiseerd van circa 5 plaatsen. 

o Er dient een taxiopstelplaats te komen. 

3 Ten derde is de OV-verbinding onlogisch. De vier buslijnen die het 

station passeren moeten ver omrijden. 

4 Ten vierde zijn fiets- en autoparkeerplaatsen te schaars. Beide 

voorzieningen moeten in omvang verdubbeld worden om aan de 

toekomstige vraag te kunnen voldoen. 

o Het aantal fietsstallingen moet uitgebreid worden tot 

700. 

o Het aantal fietskluizen moet uitgebreid worden tot 120. 

o Het aantal parkeerplaatsen dient uitgebreid te worden 

van 125 parkeerplaatsen naar een toekomstige 160 

plaatsen. 
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Oplossingen in twee scenario’s 

Belangrijke aspecten om mee te nemen in dit project zijn alle 

ontwikkelingen van de gemeenten Beek en Stein(hier ligt het dorp Elsloo 

in). Hierin wordt namelijk duidelijk dat er in de toekomst mogelijke 

veranderingen plaatsvinden die invloed kunnen hebben op de nieuwe 

invulling van het station. Hiermee wordt gedoeld op de intenties van 

ProRail; zij sluit niet uit dat er in de toekomst sporen worden gesaneerd 

(gevolg: overpad makkelijker te realiseren). Verder dient er rekening 

gehouden worden met: 

• De kavel ten zuiden gelegen van het gebied is een 

paardenhouderij waar een ontsluiting noodzakelijk is. 

• Het stimuleren van OV-gebruik  en fietsgebruik. 

• Een veiligere verkeerssituatie voor fietsvervoer (met name tussen 

Elsloo en het station). 

• Er liggen kansen voor het parkeren bij Uitgaanscentrum Mondial 

(hier kan gratis geparkeerd worden). 

De oplossingen voor de casus zijn divers en hangen af van toekomstige 

ontwikkelingen en keuzes van de gemeente. Er zijn namelijk twee 

verschillende scenario’s te onderscheiden: 

1. Zonder overpad(zonder Elsloo toegang) voor voetgangers zodat 

de perrons voor alle modaliteiten alleen vanuit het zuiden van het 

plangebied te betreden zijn. 

2. Met overpad (met Elsloo toegang) waardoor de perrons vanuit de 

noordzijde te bereiken zijn.   

Kaart 6: Mogelijke ontwikkelingen in de toekomst 
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In de casus is niet alleen de overgang meegenomen. Verschillende 

aspecten zoals de omliggende percelen en de vervoersstromen zijn 

meegenomen in de uitwerking van het plan. Hierbij zijn er verschillende 

oplossingen voor de problemen te bedenken. Enkele oplossingen indien 

er geen overpad komt zijn hieronder opgesomd:  

Oplossingen voor spoorwegovergang: 

• Verkeersproblemen op de spoorwegovergang oplossen door een 

VRI te plaatsen ten zuiden van het plangebied; 

 De Aan de drie Heeren(weg parallel aan spoor)  

eenrichtingsverkeer maken of alleen voor bussen toegankelijk 

maken, daardoor wordt ook het punt spoorovergang – 

stationsstraat voor een deel ontlast; 

Oplossingen voor OV mogelijkheden: 

• De huidige parkeerplek omtoveren tot kiss & ride en 

taxistandplaats; 

• Een busstation realiseren waar nu een groene ruimte is; 

• Bovenstaande oplossingen omdraaien; 

 

 

 

 

 

Oplossingen voor busverbinding: 

• De bus laten keren op de Aan de drie Heeren(een keerlus, hier is 

nader onderzoek naar gedaan); 

• De bus richting het zuiden rond laten rijden; 

Oplossingen voor parkeergelegenheden: 

 Mogelijkheden tot het gebruik van omliggende percelen. In 

samenwerking met nabij gelegen discotheek(Mondial) kunnen er 

oplossingen worden gevonden wat betreft parkeergelegenheden; 

 Fietsenstallingen uitbreiden door een verdieping toe te voegen 

aan huidige stallingen; 
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Mogelijke invulling voor de casus, indien er geen overpad komt. 

Plus- en minpunten van dit plan: 

Aan de Drie Heren zal voor een groot deel ontlast 
worden 

+ 

Kruising Aan de Drie Heren – Stationsstraat wordt voor 
een deel ontlast 

+ 

Geen keerlus voor de bus maar rondrijden via 
Middelweg 

+/- 

P+R en Kiss&Ride bereikbaar via Middelweg + 

Bussen hoeven niet meer twee keer spoor te kruisen ++ 

Situatie fietsverkeer spooroverweg verandert 
niet/nauwelijks 

- 

  

 

Spoor 

Aan de Drie Heren 

Stationsstraat 

Middelweg 

 

  

Kaart 7: Invulling voor de casus zonder een spoorkruising 
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Indien er wel een overpad komt, zijn er dus ook mogelijkheden om ten 

noorden van het station voorzieningen te treffen: 

Oplossingen voor spoorwegovergang: 

• Indien er fietsenstallingen worden geplaatst ten noorden van het 

station hoeven fietsers niet meer per se naar het zuiden van het 

station waardoor de spoorwegovergang wordt ontlast; 

• De Aan de drie Heeren eenrichtingsverkeer maken of alleen voor 

bussen toegankelijk maken, daardoor wordt ook het punt 

spoorovergang – stationsstraat voor een deel ontlast; 

Oplossingen voor OV mogelijkheden: 

• De huidige parkeerplek omtoveren tot kiss & ride en 

taxistandplaats; 

• Voorzieningen aanleggen ten noorden van het station; 

Oplossingen voor parkeergelegenheden: 

• Parkeervoorzieningen deels aan zuidzijde, deels aan noordzijde 

realiseren; 
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Mogelijke invulling voor de casus, indien er wel een overpad komt. 

Plus- en minpunten van dit plan: 

Aan de Drie Heren zal gedeeltelijk ontlast worden + 

P+R en dus noordzijde beter bereikbaar ++ 

Keerlus voor bus gerealiseerd + 

Bussen hoeven niet meer twee keer spoor te kruisen ++ 

De ambitie van de gemeente voor een toekomstige 
brug wordt nagevolgd 

+ 

Fietsoversteekprobleem niet opgelost omdat zuidkant 
aantrekkelijker is om fiets te parkeren doordat de 
perrons vanuit noordkant niet direct bereikbaar zijn 

- 

Drukte op kruispunt Aan de Drie Heren – Stationsstraat 
niet opgelost 

- 

  

 

  

Kaart 8: Mogelijke invulling casus, met spoorkruising 
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Een oplossing voor de verbetering van de busvoorzieningen is het 

aanleggen van een busstation tussen de huidige fietsenstalling en de 

spoorwegovergang. Deze oplossing is vooral effectief wanneer de bus in 

een keerlus om kan draaien. Daardoor zal de spoorwegovergang voor een 

deel ontlast worden.  

Eisen die betrekking hebben op het busplein: 

• Ruimte creëren voor 4 bushalteplaatsen. 

• Looproute tussen busstation en treinstation moet zo kort 

mogelijk zijn. 

• Rekening houden met realisatie van wacht- en 

informatiegelegenheid. 

Binnen deze casus valt de opdracht voor het ontwerpen van het 

busstation. Deze zou, als resultaat uit de casussen, langs de huidige 

fietsenstalling moeten komen. Enkele varianten zijn uitgewerkt voor 

inpassing in de stationslocatie. 

 

 

 

 

 

 

 

Eilandperron: 

 

Het eilandperron vormt een centraal gelegen punt in het station. Bussen 

rijden om het perron heen. 

• Voordelen: overzichtelijk, groot perron, bussen kunnen 

onafhankelijk vertrekken; 

• Nadelen: oversteken weg, 2 bussen staan onlogisch gericht; 
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Halterperron: 

 

Hierbij staan de bussen langs de weg maar maken ze geen keerlus. 

• Voordelen: weinig ruimte nodig, bussen staan in 1 rij, geen weg 

over te steken, onafhankelijk vertrekken bussen; 

• Nadelen: bussen staan onlogisch gericht, bussen maken geen 

keerlus; 

 

 

 

Visgraatperron: 

 

De bussen staan langs elkaar gehoekt en maken een keerlus. 

• Voordelen: overzichtelijk, in 1 rij, onafhankelijk vertrekken 

bussen; 

• Nadelen: oversteekbewegingen; 
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Voor de aanleg van het busstation zijn verschillende varianten uitgewerkt. 

Er is onderzocht of de inpassing van het busstation mogelijk is. Aangezien 

er plannen zijn voor het uitbreiden van de fietsenstallingen is er in variant 

2 ruimte geboden voor deze uitbreiding. Toch blijkt het visgraatperron de 

meest logische oplossing, het is overzichtelijk, de bussen staan logisch 

gericht en de keerlus kan worden gerealiseerd. 
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4 Spoorkruisingen 
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4.1 Kunstwerken bij het spoor 

In totaal telt Nederland momenteel meer dan 2000 

spoorwegovergangen. Naast deze gelijkvloerse overgangen telt 

Nederland honderden spoortunnels en –bruggen(ongelijkvloerse 

spoorkruisingen). Met kunstwerken worden in dit verslag tunnels en 

bruggen bedoeld. Deze tunnels en bruggen maken de oversteek van het 

spoor gemakkelijker voor de gebruiker. Het spoor wordt vaak gezien als 

een barrière, het is moeilijk om van de ene kant van het spoor naar de 

ander kant te komen, het spoor is in die zin een obstakel.  

Veel gemeenten willen dan ook de verbinding tussen de twee kanten van 

het spoor verbeteren om de barrière te doorgronden. Een voorbeeld 

hiervan is station Tilburg, waar een duidelijk onderscheid te vinden is 

tussen Tilburg-noord en Tilburg-zuid, dat onderscheid wil de gemeente 

weghalen. 

Om de barrièrewerking tegen te gaan worden er in heel Nederland op 

diverse plaatsen tunnels en bruggen aangelegd. Deze hebben namelijk 

voordelen ten opzichte van gelijkvloerse spoorovergangen: 

 Geen opstoppingen bij passerende trein; 

 De barrière wordt minder intens; 

 Bruggen en tunnels zijn vekeersveiliger dan gelijkvloerse 

overgangen; 

  

Afbeelding 6: Referentiebeeld fietsbrug 
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Toch zijn er ook nadelen die de kunstwerken met zich meenemen; de 

kosten van een spoorbrug/-tunnel zijn bijvoorbeeld erg hoog voor 

exploitatie, planning, bouw en onderhoud. Ook kan een brug bijvoorbeeld 

horizonvervuiling veroorzaken en kan een tunnel sociaal onveilig zijn.  

 

 

 

 

 

In Tiel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een 

ongelijkvloerse spoorkruising. Aangezien veel fietsers nu op een 

gevaarlijke manier het spoor kruisen heeft de gemeente besloten om dit 

te veranderen. Een veilige oplossing zou een ongelijkvloerse spoorkruising 

zijn. 

In Susteren is er een discussie over een bestaande tunnel. Er wordt hier 

onderzocht of een langzaamverkeerstunnel oplossingen biedt voor de 

problemen die huidige tunnel met zich meebrengt. 

  

Foto 2: Het enkelspoor in Tiel 
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4.2 Spoorkruising in Tiel 

Tiel 

Tiel is een stad gelegen aan de Waal in de provincie Gelderland 

net ten zuiden van de Betuwelijn en A15. De gemeente Tiel strekt 

zich uit ten noorden van de Betuwelijn en telt ruim 40.000 

inwoners. Stad Tiel heeft een divers aanbod van voorzieningen die 

gespreid over de stad te vinden zijn:  

Voorzieningen noordwestzijde: 

 Ziekenhuis; 

 Sportvoorzieningen; 

 Onderwijsvoorzieningen (ROC rivor); 

 Ontsluiting van/naar A15; 

 Industrieterrein Kellen; 

Voorzieningen zuidoostzijde: 

 Centrumgebied; 

 VINEX-wijk Passewaaij; 

 Sportvoorzieningen (voetbalvelden); 

 Onderwijsvoorzieningen (Lingecollege); 

  

Kaart 9: Voorzieningen in Tiel 
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Omdat deze voorzieningen uit elkaar liggen zijn er binnen 

de stad veel vervoersstromen die de wegen belasten. Zo 

komen er veel auto’s vanaf de A15 die richting centrum 

rijden en zijn er veel fietsers die vanuit Tiel-noord naar het 

Lingecollege naar school gaan. 

Een duidelijke barrière voor deze bewegingen is de 

spoorlijn, die de noordwestzijde scheidt van de 

zuidoostzijde.  

In het masterplan stationsgebied dat de gemeente Tiel 

recent heeft opgesteld wordt gezocht naar oplossingen 

voor problemen die ontstaan in de stad. 

De casus omvat daarom een studie naar de mogelijkheden 

voor een ongelijkvloerse spoorkruising(bij de 

roodgestippelde pijl), dat loopt tussen Utrecht en Tiel, en 

Arnhem en Tiel.  

Kaart 10: Gebiedsinventarisatie Tiel 
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4.3 De ontwikkelingen 

De gemeente Tiel heeft een masterplan stationsgebied opgesteld 

waarin de visie van de stad wordt uiteengezet: een metamorfose van 

het stationsgebied, een groene insteek, gericht op zichtlijnen en het 

transformeren van gebieden. 

De spoorzone moet een meer open karakter krijgen en de groene long in 

het zuiden wil de gemeente graag doorzetten richting station. Het 

bedrijventerrein gelegen aan de zuidkant van het station wil men saneren 

en een deel wordt getransformeerd tot parkachtige omgeving. Verder 

heeft de gemeente de intentie om een oplossing te vinden voor het 

fietsverkeer omdat veel fietsers het spoor onveilig oversteken. Veel 

fietsers nemen namelijk de spoorwegovergang voor voetgangers bij het 

station. Aangezien dit een ongewenste situatie is, wil de gemeente deze 

overgang ook voor fietsers aantrekkelijk maken. Daarnaast wil de 

gemeente een geheel nieuwe ongelijkvloerse spoorkruising realiseren. 

Buiten dat fietsers om kunnen fietsen via de Provincialeweg ziet de 

gemeente kansen voor een fietsbrug/fietstunnel op de hoogte van de 

Siependaallaan. In het masterplan is dan ook al ruimte gemaakt voor deze 

mogelijke spoorkruising. Echter moet deze studie uitwijzen wat de 

mogelijkheden zijn voor een tunnel of brug en of er wel mogelijkheden 

zijn voor deze oplossingen. 

  

Afbeelding 7:  Masterplan Stationsgebied Tiel 

Kaart 11: Plangebied spoorkruising Tiel 
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Door Movares is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor 

de tunnel en de brug. Hierbij is eerst de locatie nader bekeken.  

 

Bovenstaande afbeelding: plangebied spoorkruising Tiel, in het 

rood de spoorkruising en de kruising van het weggetje dat langs 

het spoor ligt. In het zwart de toekomstige wegenstructuur zoals 

die zal worden gerealiseerd. 

  

Kaart 12: Toekomstige ontwikkelingen Tiel 

Kaart 13: Wegenstructuur in Tiel 
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Daarna is er onderzoek gedaan naar de locatie. Enkele bevindingen die 

zijn meegenomen in het advies zijn hier opgesomd: 

• Kruising van een enkelspoor. 

• Spoor ligt op 1.60m boven maaiveld. 

• Aansluiting Drumptse Parallelweg. 

• Talud of op palen? 

• Rekening houden met watergang. 

• Spoor ligt op 7.329m boven NAP. 

• Kruising moet sociaal veilig zijn. 

• De gemeente wil dat de zichtlijnen behouden worden. 

Noordwestgedeelte: Weinig ruimte voor brug of tunnel. De te 

ontwikkelen ruimte is hier om en nabij 200x50. 200 meter van het spoor 

af, en 50 meter breed. Bij een grote te overwinnen hoogte kan de lengte 

te kort zijn voor een rechte brug/tunnel en moeten er dus bochten in 

komen. 

 

 

 

 

 

Zuidoostgedeelte: geen ruimte voor een weg rechtdoor. Hierdoor moet er 

een bocht in de fietsbrug/-tunnel komen. Dan loopt de verbinding verder 

langs het spoor. 

  

Kaart 14: Slingermodel voor brug in Tiel 
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Bevindingen brug: 

• Hoogte bovenleiding ongeveer op 6,75m + BS. 

• Drumptse Parallelweg kruisen. 

• Te overwinnen hoogte vanuit noordkant: +- 9.32m 

 

Bevindingen tunnel: 

• PREFAB of aangepast type. 

• Aansluiten op Drumptse Parallelweg of onder Drumptse 

Parallelweg kruisen. 

• Vervuiling in de grond vereist sanering. 

• Te overwinnen hoogte vanuit noordkant: +- 0.17m. 

• Lage grondwaterstand(GWS) kan problemen veroorzaken. 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien de kleine ruimte die het plangebied betreft is het een lastige 

opgave om een brug of tunnel in te passen. Als men kijkt naar de te 

overwinnen hoogte lijkt een brug geen waarschijnlijke oplossing. Een 

tunnel daarentegen lijkt plausibel, hoewel de grond vervuild is en de 

grondwaterstand problemen kan veroorzaken. 

Kaart 15: Zuidoostkant tunnel met talud onder spoor door 
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4.4 Spoortunnel in Echt – Susteren 

Echt - Susteren 

Susteren is een dorp gelegen in Midden-Limburg net boven Sittard. Het 

ligt in de taille van Limburg, het smalste stukje Nederland waar Belgie 

en Duitsland slechts 6 kilometer van elkaar af liggen. Ten westen van 

het dorp ligt de Maas en de ontsluiting naar de A2. 

Susteren ligt in een groene omgeving. De ecologische hoofdstructuur 

die van Schinveld tot Mook loopt passeert Susteren aan de zuid-

oostzijde. Aan de westzijde ligt het Maasdal met de groene 

uiterwaarden. Heide is een klein dorp gelegen in de ecologische 

hoofdstructuur waar tevens een groot recreatief-toeristisch park ligt. 

Susteren en Heide zijn op twee manieren met elkaar verbonden; de 

meest gebruikte ontsluiting is de Julianatunnel. Een alternatieve route 

is de Stationsstraat – IJsstraat vlakbij het NS-station Susteren.  

Verder bevat Susteren hoogwaardige sportvoorzieningen en twee 

bedrijventerreinen: Dieterdeweg en Wolfskoul. 

 

 

 

 

 

 

In deze opgave wordt er onderzoek gedaan naar een kunstwerk in de 

gemeente Echt – Susteren. Tussen de dorpen Susteren en Heide ligt de 

spoorlijn van Roermond naar Sittard. Deze spoorlijn doorsnijdt de twee 

dorpen en vormt zo een barriere in de omgeving. De spoorlijn wordt op 

verschillende plekken gekruist, zowel gelijkvloers als ongelijkvloers. 

  

Kaart 16: Gebiedsinventarisatie Susteren - Heide 
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Kaart 18: Voorzieningen in Susteren - Heide 

Kaart 17: Belangrijke punten in Susteren 
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4.5 De ontwikkelingen 

Tussen Susteren en Heide heeft vroeger een groot rangeerterrein 

gelegen. Hier reden bijna een eeuw geleden treinen van en naar de 

kolenmijnen in Zuid-Limburg. Het rangeerterrein was meer dan een 

kilometer lang en honderd meter breed. Hier onderdoor ging een lange 

tunnel: de Julianatunnel.  

Een tunnel van 108 meter die Susteren met Heide verbond en die is 

gebouwd in 1915 en waar vroeger met paard en wagen doorheen werd 

gegaan. Het rangeerterrein is in 2006 door ProRail gesaneerd, de 

doorgaande spoorlijnen liggen er nog wel. 

 

Kaart 19: Susteren liggend langs het spoor 

Afbeelding 8: Het vroegere rangeerterrein van Susteren 
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Anno 2011 voldoet de tunnel niet meer aan de eisen van deze tijd. De 

tunnel is sociaal onveilig en is eigenlijk verouderd. Aan de ene kant is het 

dus wel logisch dat de tunnel aan verandering toe is. 

Aan de andere kant laat de tunnel iets van het kolenmijnverleden van 

Susteren zien en is het een monumentaal kunstwerk. Bewoners vertellen 

dat de tunnel hoort bij Susteren. Het heeft een hoge cultuurhistorische 

waarde en omwonenden maken er graag gebruik van. 

Momenteel worden er inspecties uitgevoerd en wordt de tunnel 

gerenoveerd. Deze oplossingen zorgen ervoor dat de tunnel weer 

bouwkundig voldoet. Met de renovatie wordt de bouwkundige 

levensduur met circa 20 jaar verlengd.   

De gemeente heeft liever een structurele oplossing voor de tunnel. Dat 

wordt hier onderzocht. 

De casus voor een structurele oplossing in de toekomst zit nog in de 

oriëntatiefase. Hierin zijn gegevens verzameld en mogelijke oplossingen 

zijn kort bekeken: 

 Julianatunnel als autoluwe verbinding. Wanneer de auto uit de 

tunnel wordt geweerd zal de verkeersveiligheid in de tunnel 

toenemen. Een nadeel is dat de tunnel nog steeds sociaal onveilig 

blijft en dat automobilisten moeten omrijden. 

 

 

 

 Julianatunnel deels saneren. Aangezien een deel van de tunnel 

niet meer nuttig is kan een deel van de tunnel gesaneerd worden. 

Hierdoor zal de tunnel minder lang worden en zal de sociale 

veiligheid in de tunnel verbeteren. Nadeel is echter dat de kosten 

hiervoor erg hoog zullen zijn en een deel van de 

cultuurhistorische waarde van de tunnel verloren zal gaan. 

 Op een andere plek een tunnel realiseren. Hierdoor wordt de 

Julianatunnel ontlast. Nadeel: erg hoge kosten. 

 Geheel nieuw bouwen van de tunnel. Voordeel is dat de 

verkeersveiligheid en sociale veiligheid kunnen verbeteren en dat 

de verbinding Susteren – Heide gewaarborgd blijft. Nadeel zijn de 

kosten en een deel van de cultuurhistorie gaat verloren. 

Kaart 20: De Julianatunnel tussen Susteren en Heide 
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Met de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn ziet het ernaar uit 

dat de tunnel blijft bestaan maar waarschijnlijk autoluw moet worden. De 

verkeersveiligheid van de gebruikers staat namelijk op het spel. Door het 

autoluw maken van de tunnel ontstaat er een veilige 

langzaamverkeersverbinding tussen Susteren en Heide. Auto’s zullen 

moeten omrijden maar dit zal geen grote hinder veroorzaken. 

  

Kaart 21: De Julianatunnel 108 meter lang 

Foto 3: De hellingbaan van de Julianatunnel 
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5 Het spoornetwerk 
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5.1 Spoortrajecten 

Ruimtelijke vraagstukken worden vaak op grote schaal bekeken. Binnen 

studies waar wordt gekeken naar spoortracés wordt dat ook gedaan. In 

deze studies wordt onderzocht of er alternatieve of nieuwe routes voor 

het spoor zijn.  

Een goed voorbeeld hiervan is de studie van het spoortraject Utrecht – 

Breda. Gezien de ingrijpende aanpassingen die moeten worden gedaan 

bij zo’n trajectstudie komen er veel verschillende expertises aan te pas. 

Zo zijn waterschappen, natuurbeheer, milieukundigen, planologen en 

verkeerskundigen nauw betrokken. Doel van dergelijke ondernemingen is 

het onderzoeken of de studie haalbaar is, en zo ja op welke manier. 

Dergelijke studies komen vaak tot stand omdat er behoefte is aan 

verandering of omdat er wordt ingespeeld op nieuwe inzichten. Dat kan 

zijn in de vorm van een nieuwe verbinding maar ook in de aanpassing van 

een bestaande verbinding. Redenen kunnen zijn: 

 Behoeften aan nieuwe verbinding omdat er kortere 

mogelijkheden zijn(bijvoorbeeld Utrecht – Breda); 

 Behoeften aan nieuwe verbinding omdat er een nieuwe locatie 

ontsloten moet worden(bijvoorbeeld ontsluiting nieuw 

bedrijventerrein); 

 Behoeften aan aanpassing verbinding omdat er overlast is in de 

huidige situatie(bijvoorbeeld geluidoverlast, te lang wachten bij 

spoorovergangen);  

 

 

5.2 Sittard – Geleen 

De gemeente Sittard – Geleen heeft onlangs een structuurvisie 

opgesteld. Hierin staan de ontwikkelingen die de gemeente graag wil 

zien in de komende jaren. Dit kunnen verkeerskundige, ruimtelijke, 

milieukundige of andere ontwikkelingen zijn.  

Er is onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in Sittard-Geleen en de 

rest van Midden-Limburg. Hier zijn een aantal gebiedskaarten uit 

voortgekomen: 
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Kaart 22: Groenvoorzieningen Midden-Limburg Kaart 24: Bedrijventerreinen langs het spoor Kaart 23: Verbindingen in Midden-Limburg 
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Qua infrastructuur heeft Sittard – Geleen een optimale bereikbaarheid 

per spoor, water en weg. In de toekomst is de gemeente daar echter 

onzeker over omdat het aantal spoorbewegingen in de toekomst gaat 

toenemen. Hierdoor zijn er een aantal problemen die kunnen ontstaan en 

die (in de toekomst) een oplossing behoeven. 

 Nedcar: wil graag een betere ontsluiting. Een spoorverbinding zal 

aan deze vraag voldoen. 

 Zuidelijke ontsluiting(zuid-aansluiting): treinen vanuit 

bedrijventerrein Chemelot moeten door de kern van Sittard, daar 

vervolgens rangeren, om wederom door de kern van Sittard de 

reis te vervolgen. Soms worden er hier gevaarlijke stoffen 

vervoerd. De gemeente wil graag dat deze beweging op een 

andere manier wordt gedaan zodat de kern van Sittard wordt 

ontzorgd. 

 Born: goederentreinen met als bestemming het bedrijventerrein 

Holtum-Noord rijden dwars door de kern van Born, een onveilige 

en ongewilde situatie. 

  

Kaart 25: Overzichtskaart Midden-Limburg 
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Recht is een schematische weergave te zien van de mogelijke oplossingen 

voor de toekomstige problemen. Hierbij zijn tracéstudies gedaan die 

verschillende voor- en nadelen met zich meebrengen: 

Trace 1: het realiseren van tracé 1 zal de ontsluiting van Nedcar mogelijk 

maken. Ook zal dan de route naar Holtum mogelijk gemaakt worden 

waardoor (goederen)treinen in een lus kunnen rijden. Dit goederenspoor 

zal een gelimiteerde snelheid hebben van 40km/u. 

Trace 2: dit tracé sluit aan op het bestaande netwerk. Deze ontsluit ook 

Nedcar en zorgt ook voor een lus naar Holtum. 

Trace 3: ontsluit goederenspoor van Chemelot met goederenspoor naar 

Born waardoor Sittard deels ontzorgd wordt. 

Trace 4: wanneer tracé 1,3 en 4 gerealiseerd worden zal er een tweede 

snelle noord-zuidverbinding ontstaan. Bij bedrijventerrein Chemelot zal 

de zuid-aansluiting gerealiseerd worden(waardoor Sittard volledig wordt 

ontzorgd), waarna de treinen ten noorden van het gebied bij Echt weer 

bij het bestaande spoor aansluiting vinden. Deze tracécombinatie maakt 

een 100km/u verbinding mogelijk. 

In de toekomst zal Sittard – Geleen een oplossing willen voor het 

gevaarlijke vervoer door de stad. Welk tracé het best op deze wens 

aansluit zal in nader onderzoek moeten blijken.  

Kaart 26: Schematische weergave van de trajecten in Midden-Limburg 
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6 Conclusies 
  



Stationslocaties in ontwikkeling       Productverslag  
 

          

52 

 

6.1 Conclusies uit de opgaven 

In deze ‘stationslocaties in ontwikkeling’ zijn verschillende aspecten van 

stationslocaties voorbij gekomen. Het is een greep uit de complexe 

situaties die het spoor met zich meeneemt. Het betreft allerlei 

vraagstukken over inpassing, zowel technisch als ruimtelijk.  

De reiziger maakt gebruik van de trein, koopt een kaartje en reist weer 

verder. Uit dit verslag blijkt dat er echter heel wat meer bij een 

stationslocatie komt kijken. ProRail doet moeite om de sporen te beheren 

en NS doet zijn best om het reizigers comfortabel te maken. 

Uit de casussen zijn deelconclusies naar voren gekomen. Zo heeft elke 

casus een ander vraagstuk en dus ook andere oplossingen voor de 

knelpunten die optreden. Hoewel deze oplossingen in dit verslag niet 

altijd terug te vinden zijn, is er wel inzicht gegeven in de vraagstukken zelf 

en de complexiteit van deze projecten. 

Als eerste is gekeken naar wat een stationslocatie inhoudt. Daar bleek dat 

een station meer is dan een perron en een trein alleen. Busstations, taxi’s 

en een duidelijke verbinding met de stad hebben allemaal invloed op de 

gehele stationslocatie. In Weert bleek bijvoorbeeld dat de openbare 

ruimte de stad kan verbinden met het station en dat de nieuwe wijk 

Stationskwartier deze verbinding ook kan versterken. 

 

 

 

 

Als tweede is duidelijk geworden dat verschillende modaliteiten samen 

het OV-netwerk compleet maken. Daaruit is ook gebleken dat het 

busstation onmisbaar is in een stationsgebied. Bussen rijden zeer 

frequent en zorgen voor verfijning van het OV-netwerk. Uit de casus van 

Beek – Elsloo is gebleken dat zo’n busstation op verschillende manieren 

inpasbaar is en dat deze vaak moet worden afgestemd met andere 

vervoersmodaliteiten zoals de fiets en de auto. 

In de derde en vierde casus kwamen de kunstwerken aan bod. Hier staan 

bereikbaarheid en veiligheid centraal. Spoortunnels en spoorbruggen zijn 

verbindende routes die de barrière van het spoor doorbreken. Ook is hier 

duidelijk geworden dat er technisch veel bij zo’n kunstwerken komt 

kijken. Daarnaast zijn Tiel en Susteren voorbeelden van het  ontwerpen 

van een brug en wat de mogelijkheden zijn van een ongelijkvloerse 

spoorkruising.  

De vijfde casus zet alles in perspectief. Op grote schaal wordt gekeken 

waar de stationslocaties komen te liggen: in het centrum, of juist aan de 

rand van de stad? Spoortrajecten aanleggen of verleggen kost enorm veel 

ambitie en vermogen, mede door het drukbevolkte dat Nederland heeft, 

maar het is goed om mogelijkheden voor het spoor in te zien.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Offerte Stationsomgeving Weert (delen hiervan zijn 

weggelaten door geheimhoudingsplicht) 

I. Inleiding 

Interactief beleid is het maken en uitvoeren van beleid met gebruikmaking van 

deskundigheid buiten de eigen gemeentelijke organisatie. Het is en manier om 

in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verkrijgen in deskundigheid, 

meningen en belangen van externe partijen: burgers, bedrijven, 

maatschappelijke instellingen en organisaties die bij een ontwikkeling of 

probleem betrokken zijn. Dat kan gaan om gemeentelijke plannen, beleid of 

projecten, maar ook om ideeen en initiatieven van bijvoorbeeld bewoners of 

belangenorganisaties die door de gemeente worden gedragen. 

(Bron: www.weert.nl) 

 

Herinrichting openbaar gebied Stationsomgeving Weert. 

De gemeente Weert is voornemens om het openbare gebied rondom het station 

en het nieuwbouwproject ‘Het Stationskwartier’ her in te richten. 

Mede door het lange ontwikkeltraject van ‘Het Stationskwartier heeft het 

onderhoud en beheer van het openbare gebied in de omgeving van het station 

de afgelopen jaren weinig aandacht gekregen. Alleen de hoognodige 

maatregelen zoals het waarborgen van de verkeersveiligheid zijn de afgelopen 

jaren ook daadwerkelijk toegepast. De uitstraling en functionaliteit van het 

gebied is toe aan een opwaardering. Deze opwaardering omvat verschillende 

thema’s, waaronder: verkeer, parkeren, groen, riolering, sociale veiligheid etc. 

 

Naast de staat van de openbare ruimte in de stationsomgeving wordt er 

momenteel vorm gegeven aan diverse initiatieven in de directe omgeving, zoals 

het genoemde bouwplan ‘Stationskwartier’, het gerenoveerde centrum, de 

nieuwbouw van  het gemeentehuis, de grootscheepse renovatie van de 

Heiligenbuurt etc. 

Gemeente Weert is zich bewust van de samenhang en raakvlakken tussen deze 

initiatieven en ziet de uitwerking van de plannen voor de stationsomgeving niet 

alleen als een opwaardering van de openbare ruimte maar ook zeker als een 

integraal onderdeel van een grotere opgave in de brede omgeving. Mede naar 

aanleiding hiervan vraagt deze opgave in het ‘hart van Weert’ om een 

hoogwaardige aanpak op het gebied van communicatie en 

omgevingsmanagement.    

Bovenstaande heeft de gemeente doen besluiten een offertevraag ten behoeve 

van de voorbereidende werkzaamheden uit te zetten. 

Leeswijzer 

Allereerst vertalen wij in hoofdstuk 2 de interpretatie van uw vraag in onze 

woorden. In het hoofdstuk daaropvolgend presenteren wij u ons antwoord. 

In hoofdstuk 4 zetten we de organisatie- en communicatiestructuur uiteen. 

Daarbij lichten wij toe welke belanghebbenden worden betrokken en in welke 

vorm dit plaatsvindt. Het gevraagde communicatie en participatieplan 

Hoofdstuk 5 gaat vervolgens in op de te nemen stappen binnen het project om te 

komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp voor de stationsomgeving. Tot slot 

volgen de planning, het in te zetten projectteam en onze aanbieding. Aan het 

eind van de offerte treft u de CV’s van het projectteam aan, evenals enkele 

referentieprojecten. 
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II. Uw vraag? 

Doelstelling 

Het te bereiken doel kans als volgt worden omschreven: 

Om dit doel te bereiken moeten binnen het te volgen proces keuzes worden 

gemaakt op verschillende gebieden, te weten: 

 verkeerskunde / verkeerskundige structuur 

 stedenbouw / stedenbouwkundige structuur 

 groen / groenstructuur 

 riolering en infiltratie van hemelwater 

 parkeren 

 sociale veiligheid 

 etc. 
 

Om voldoende draagvlak voor het plan te creëren dient het te volgen proces 

voldoende aandacht te besteden aan communicatie met omwonenden en 

belanghebbenden. 

De combinatie van de juiste afgewogen keuzes en een heldere communicatie 

moet uiteindelijk leiden tot het door u gewenste resultaat: 

 

Voorwaarden 

Om tot het door u gewenste resultaat te komen heeft u in uw offerteverzoek 

onder de noemer ‘werkzaamheden’ aangegeven welke werkzaamheden u 

minimaal van ons verwacht en een aantal voorwaarden genoemd waaraan het 

resultaat moet voldoen. 

 Plan van aanpak met bijbehorende documenten, 

 Schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp voor de 

herinrichting van het openbare gebied, 

 Technisch schetsontwerp, technisch voorlopig ontwerp en technisch 

definitief ontwerp voor de infiltratie van het hemelwater, 

 Een gedetailleerde kostenraming ten behoeve van het project, 

 RAW-bestek inclusief kostenraming, 

 Diverse onderzoeken, 

 Rekening houden met onderzoek naar milieukundige kwaliteit van bodem en 

bestaande verharding, 

 Ruime aandacht voor communicatie met omwonenden, bedrijven en overige 

belanghebbenden, 

Vragen bij opzet 

In uw offerteverzoek vraagt u van ons een plan van aanpak om te komen tot een 

aanbestedingsgereed plan. Het plan van aanpak dient onder meer inzicht geven 

in: 

 procesaanpak voor de invulling van de omschreven werkzaamheden 

 tijdsplanning 

Doel 

Het doel is om te komen tot een integraal inrichtingsplan voor de openbare 

ruimte op basis van de gestelde uitgangspunten en rekening houdend met 

andere projecten en initiatieven in de nabije omgeving.  

Resultaat 

Een door de betrokken partijen gedragen uitvoeringsgereed plan voor de 

stationsomgeving dat integraal aansluit op andere ontwikkelingen in de nabije 

omgeving.  
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 overleg en beslismomenten 

 te leveren producten en diensten 

 communicatie- en participatieplan 

 voorbereidingskosten 
 

Het plan van aanpak dient te worden onderbouwd met referentieprojecten van 

Movares in het algemeen en de expertises en ervaringen van het in te zetten 

projectteam in het bijzonder. 

Uitgangspunten 

Voor deze offerte hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 Offertevraag II/IBOR d.d. 25 maart 2011 

 Nota van Inlichtingen inclusief bijlagen, mail d.d. 5 april 2011. 

III. Ons antwoord! 

Onze antwoord op uw vraag kenmerkt zich door een aantal kernwaarden: 

 Inhoudelijke kennis en ervaring 

 Integraliteit 

 Procesmatige aanpak volgens de bouwstenenmethode 

 Ontzorgen en samenwerken 

 Intensieve communicatie 

Inhoudelijke kennis en ervaring 

Movares en het in te zetten projectteam heeft ruime ervaring met de 

ontwikkeling van stationsomgevingen. Specifieke en recente referenties in relatie 

tot uw vraag zijn als bijlage bij deze offerte opgenomen. 

Integraliteit 

Namens Movares wordt een integraal ontwerpteam (zie hoofdstuk 7) gevormd 

dat het gehele projectproces zal doorlopen. 

Dit multidisciplinaire team heeft aantoonbare ontwerpkwaliteit in vergelijkbare 

projecten, is gewend te werken in een complexe omgeving waarin verschillende 

belangen behartigd moeten worden en een schakel te vormen tussen esthetiek 

en functionaliteit. De mix van verschillende disciplines en invalshoeken sluit 

perfect aan op deze opgave 

Procesmatige aanpak volgens de bouwstenenmethode 

Uit uw vraag zijn een aantal thema’s te herleiden (bv. riolering, infiltratie, 

parkeren, verkeersstructuur, groen, raakvlakken met andere ontwikkelingen 

enz.). Deze thema’s ofwel bouwstenen vormen in onze aanpak de belangrijkste 

samenstellende delen van het stationsgebied en worden in eerste instantie 

(schetontwerpfase) geïdentificeerd als afzonderlijk te beschouwen delen. De 

toepassing van deze methode leidt er toe, dat per bouwsteen de mogelijkheden 

en ambities worden verkend, zonder dat deze worden beperkt door andere 

bouwstenen. Na het verkennen van de mogelijkheden en ambities  worden de 

bouwstenen samengevoegd tot schetsontwerpen binnen de mogelijkheden die 

zijn verkend. Onze procesmatige aanpak en de bijbehorende overleg- en 

beslismomenten is verder toegelicht in hoofdstuk 5 van deze offerte. 

Ontzorgen en samenwerken 

Vanuit onze kennis en ervaring zijn wij in staat om u binnen dit project geheel te 

ontzorgen. Wij zullen daarom alleen een beroep op u als opdrachtgever doen, als 

dit tot een aantoonbare meerwaarde in de planvorming leidt.  

Daarentegen verstaan wij een goede 1-1 relatie met uw voor, om te waarborgen 

dat wij uw vraag naar tevredenheid invullen en u op de hoogte bent van de 

belangrijkste ontwikkelingen.  

Intensieve communicatie 

Naast de inhoudelijke aspecten en de 1-1 communicatie tussen Movares en 

Gemeente Weert zoals hiervoor beschreven, is in binnen dit project een 

belangrijke rol weggelegd voor communicatie en participatie van omwonenden 



Stationslocaties in ontwikkeling       Productverslag  
 

          

58 

 

en andere belanghebbenden. Onze aanpak hieromtrent is verder toegelicht in 

hoofdstuk 4 van deze offerte. 
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Bijlage 2: Offerte Stationsomgeving Beek – Elsloo (delen zijn weggelaten 

door geheimhoudingsplicht). 

 Inleiding 

Werkgroep ‘Spoorzone Beek-Elsloo’ 

De gemeenten Beek en Stein willen samen met de provincie Limburg, ProRail, NS 

en Veolia de knelpunten bij het station Beek-Elsloo opheffen en de 

stationsomgeving toekomstvast herinrichten in verband met de verwachte 

toename van het aantal reizigers. 

 

Gemeente Beek treedt binnen deze werkgroep op als formele opdrachtgever. In 

de begrotingskrant van Beek uit oktober 2010 staat het volgende over het 

project stationsomgeving: 

 

Doordat er zoveel reizigers gebruik maken van dit station, voldoet 

de stationsomgeving niet meer. Er zijn te weinig parkeerplaatsen, de 

fietsenstalling is te klein, de bushalteplaats is onder de maat en in de spits 

loopt het verkeer vast. Beek wil komend jaar met betrokken partners een plan 

van aanpak maken. 

 (Bron: www.gemeentebeek.nl) 

 

Herinrichting stationsgebied 

Station Beek-Elsloo is een knooppunt van modaliteiten en is gunstig gelegen 

nabij de A2 tussen Stein en Beek. De bediening per bus door Veolia en de 

mogelijkheid tot gratis parkeren dragen bij aan een groeiende populariteit bij de 

reiziger.  

Het station en haar omgeving kennen echter ook enkele bestaande en/of 

potentiële knelpunten, die een toename van het aantal reizigers in de weg 

kunnen staan. 

De professionele partijen vertegenwoordigd in de werkgroep onderkennen het 

station als een belangrijk winnend vervoersknooppunt voor de regio en hebben 

gezamenlijk de intentie uitgesproken om de situatie op  korte termijn aan te 

pakken. Eerste stap in dit proces is de offerte uitvraag voor de planvorming. 

 

Leeswijzer 

Allereerst vertalen wij in hoofdstuk 2 de interpretatie van uw vraag in onze 

woorden. In het hoofdstuk daaropvolgend presenteren wij u ons antwoord. 

 

In hoofdstuk 4 zetten we de organisatie- en communicatiestructuur uiteen. 

Daarbij lichten wij toe welke belanghebbenden worden betrokken en in welke 

vorm dit plaatsvindt.  

 

Hoofdstuk 5 gaat vervolgens in op de te nemen stappen binnen het project om te 

komen tot een definitief ontwerp voor de stationsomgeving. Tot slot volgen de 

planning, het in te zetten projectteam en onze aanbieding. Aan het eind van de 

offerte treft u de CV’s van het projectteam aan, evenals enkele 

referentiebeelden. 

 

 Uw vraag? 

Doelstelling 

In uw offerteverzoek stelt u de vraag, hoe de stationsomgeving Beek-Elsloo kan 

worden heringericht. U creëert hierbinnen een kader door drie scenario’s te 

benoemen die verder worden uitgewerkt. De scenario’s verschillen duidelijk in 

ambitieniveau waarbij een hoger ambitieniveau logischerwijs gevolgen heeft 

voor de realisatiekosten per scenario. 

 

Dit leidt tot de volgende doelstelling voor het uit te voeren onderzoek: 
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Om dit doel te bereiken moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de 

verkeerskundige en stedenbouwkundige structuur van het stationsgebied. Deze 

keuzes moeten uiteindelijk leiden tot het door u gewenste resultaat: 

 

Voorwaarden 

Om tot het door u gewenste resultaat te komen heeft u in uw offerteverzoek een 

aantal voorwaarden genoemd waaraan het resultaat moet voldoen: 

 Schetsontwerpen van een herinrichtingsplan voor drie scenario’s; 

 Eén variant per scenario met globale kostenraming 

 Schetsontwerpen zijn afgestemd op programma van eisen van ProRail; 

 In het ontwerp dienen zowel de verkeerskundige als de stedebouwkundige 

aspecten in beschouwing te worden genomen;  

 Presenteren van de drie schetsontwerpen aan de projectgroep; 

 Het maken van een definitief ontwerp voor het door de projectgroep 

vastgesteld voorkeursscenario; 

 Functionele inrichtingseisen OV knooppunt 

 Functionele eisen verkeer 

 Gefaseerde uitvoering in relatie tot subsidieprogramma parkeren en 

fietsparkeren. 

 Globale planning planstudie 

 

Vragen bij opzet 

In uw offerte stelt u enkele vragen, waarvan de antwoorden in de offerte naar 

voren moeten komen: 

 Voorgestelde invulling van de opdracht 

 Aard en aantal geplande overlegmomenten met projectgroep 

 Gespecificeerd prijsoverzicht en totaalprijs 

 Planning 

 

 Ons antwoord! 

Ambities 

Station Beek-Elsloo is door de werkgroep betiteld als belangrijk winnend 

knooppunt in het OV-netwerk van Zuid-Limburg. Om in de toekomst aan de 

groeiende reizigersvraag te blijven voldoen dienen bestaande knelpunten te 

worden opgelost en dient de stationsomgeving te zijn toegerust op de verwachte 

groei. 

 

Een ‘toekomstvaste inrichting’ kan breed worden geïnterpreteerd. Uit uw vraag 

en de voorgestelde scenario’s maken wij op dat de basisbehoefte voorziet in het 

oplossen van bestaande knelpunten en het efficiënt opwaarderen cq. 

herinrichten van de bestaande stationsomgeving en de ontsluiting. Binnen 

scenario 1 richten wij ons daarom op de directe stationsomgeving met de 

volgende aandachtspunten: 

- verkeers- verblijfsfunctie, auto- en fietsparkeren en busstation, 

- ontsluiting busverkeer op de Stationsstraat, 

- fietsverkeer vanuit Elsloo via spoorwegovergang, 

- verbeterde verkeersafwikkeling kruising Middelweg-Stationsstraat 

(rotonde), 

 

Aanvullend moet in de schetsontwerpfase een haalbaarheidsstudie worden 

verricht naar oplossingen met een hoger ambitieniveau waaronder een tweede 

Doel 

Het doel is om vanuit drie uitgewerkte scenario’s het ambitieniveau te 

bepalen en te komen tot een gedragen voorkeursvariant die verder 

uitgewerkt wordt tot definitief ontwerp.  

Resultaat 

Een door de betrokken partijen gedragen definitief ontwerp voor een 

toekomstvaste inrichting van het stationsgebied.  
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stationstoegang aan de zijde van Elsloo (scenario 2) en een hoogwaardige 

aanpassing van verkeerssituatie ter plaatse van kruising Stationsstraat – Aan de 

Drie Heren en de spoorwegovergang (scenario 3). 

 

De voorkeursvariant moet uiteindelijk inpasbaar en financieel haalbaar zijn. 

Daarbij dient de gebruiker (reiziger) centraal te staan. Er moet daarom een 

optimale stationsomgeving worden gecreëerd, waarin de verkeersstromen goed 

worden afgewikkeld en op elkaar zijn afgestemd zodat iedereen op een 

comfortabele, veilige en snelle manier zijn weg kan vinden.  

Dit vraagt om een specifieke aanpak en wij dragen daar graag aan bij.  

 

De speerpunten die wij daarbij hanteren zijn: 

- de reiziger centraal; 

- bouwstenenmethode; 

- en een intensieve samenwerking. 

 

De reiziger centraal 

Het stationsplein en de stationsomgeving zijn bij uitstek het domein van de 

reiziger. Op deze plek wordt de winst van de reis per openbaar vervoer pas echt 

gehaald of juist verloren. Als hier sprake is van een uitnodigende overstapsituatie 

waar de reiziger zich werkelijk thuis voelt - pas dan is er sprake van een ontwerp 

dat succesvol genoemd kan worden. Ook daarom moet de inrichting zo optimaal 

mogelijk zijn. Dit betekent dat er gedacht moet worden vanuit het comfort en de 

beleving van de reiziger en dat de ordening op en rond het stationsplein daarvan 

zoveel mogelijk afhankelijk moet zijn.  

 

Natuurlijk letten we daarbij op alle technische mogelijkheden en beperkingen 

van bijvoorbeeld de railinfrastructuur, de noodzakelijke capaciteit voor het 

busverkeer, de mogelijkheden voor de fiets enzovoorts. Daarvoor hebben wij de 

technische kennis meer dan voldoende in huis. Maar: we willen samen met u op 

zoek naar dat échte goede plein dat niet alleen die (noodzakelijke) 

verkeersafwikkeling behelst maar vooral ook een goede uitstraling, comfort, 

beschutting, veiligheid en korte loopwegen biedt voor de echte gebruiker: de 

reiziger. 

 

Onze invulling van de opdracht is langs deze lijn opgebouwd. Steeds wegen wij 

de eisen van de gebruiker af tegen de technische (on)mogelijkheden. Per stap 

werken wij dit voor u uit. Hiertoe maken wij gebruik van de bouwstenenmethode 

die wij in hoofdstuk 5 nader toelichten. Voorts onderstrepen wij het belang van 

het intensief betrekken van belanghebbende partijen. Dit leidt veelal tot een 

breed gedragen eindproduct. In onze aanpak vindt u terug hoe wij de interactie 

met de betrokken partijen voorzien en hoe wij samen met u en deze partijen 

stapsgewijs tot het eindproduct komen. 

 

Stedenbouwkundige aspecten 

Hoewel de ontwerpopgave hoofdzakelijk verkeerskundig is, heeft u in uw 

offertevraag verzocht ook stedenbouwkundige aspecten van de herinrichting in 

beschouwing te nemen.  

 

De samenhang tussen ruimtelijke ontwikkeling en het station is op dit moment 

niet groot. Het station is midden tussen Beek en Elsloo op de grens van de 

gemeenten Beek en Stein gelegen en wordt hoofdzakelijk omsloten door 

bedrijventerreinen, landelijk gebied en de snelweg. De woningen en het stedelijk 

gebied liggen op iets grotere afstand.  

 

Om de mogelijkheden voor stedenbouwkundige ontwikkelingen binnen het 

project stationsomgeving inzichtelijk te maken wordt vanuit Movares een 

ervaren stedenbouwkundige in het project betrokken. Onze stedenbouwkundige 

visie op het gebied zal worden vertaald in een adviesnota die gezamenlijk met de 

schetsontwerpen gepresenteerd wordt.  

Eindresultaat 

Na afloop van dit project heeft de opdrachtgever op hoofdlijnen inzicht in het 

ambitieniveau en kostenaspect van de voorgestelde scenario’s en ligt er een door 

de werkgroep gedragen, oplossingsgericht en uitvoerbaar definitief ontwerp met 

een onderbouwing van de investeringskosten.  
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Het definitief ontwerp kan door de opdrachtgever indien gewenst in een 

vervolgstadium verder worden uitgewerkt tot bestek en tekeningen en op de 

markt worden gebracht. 
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Bijlage 3: Offerte langzaamverkeerverbinding Tiel(delen zijn weggelaten 

door geheimhoudingsplicht). 

Langzaam Verkeerverbinding Tiel 

U heeft Movares gevraagd een aanbieding te doen voor het mede opstellen van 

een Studiefase (RVOI-fase 1) voor het project ‘Langzaam Verkeerverbinding 

Siependaallaan te Tiel’. Het betreft een fiets-/voetgangersverbinding die het 

spoor emplacement in Tiel kruist. 

De werkzaamheden voor Movares behelzen het opstellen van een schetsontwerp 

met kostenraming voor twee varianten, te weten een tunnelverbinding en een 

brugverbinding.  

Voorafgaand aan het opstellen van twee schetsontwerpen zal een studie worden 

gedaan naar de ruimtelijke mogelijkheden van de ongelijkvloerse spoorkruising 

en de inpassing in het Masterplan stationsgebied Tiel. Deze voorstudie levert de 

basis op voor de beide uit te werken schetsontwerpen.  

U heeft aangegeven onze werkzaamheden voor de studiefase te willen 

verrekenen op basis van vaste som. Tevens heeft u aangegeven mogelijk extra 

varianten op basis van regie te willen verrekenen. In deze aanbieding 

omschrijven we de door ons te verrichten werkzaamheden en geven we een 

opgave van onze kosten. 

 

 

 

 

 

Onze aanpak 

In de aanloop naar deze studie zijn meerdere gesprekken gevoerd en 

documenten aangeleverd. 

 Notulen briefing d.d. 27 januari 2010: Paul van Betuw (ProRail), Sanne 

Roos (ProRail) en Ans Bouwmeester (Movares). 

 Gesprek bij gemeente Tiel d.d. 12 april 2010: Paul Stienstra (gemeente 

Tiel), Marcus Rietveld (gemeente Tiel), Arjen van Essen (Movares) en Ivo 

Bastiaansen (Movares). Dit betreft een locatie verkenning. 

 Gesprek bij Gemeente Tiel op 6 december 2010: Paul Stienstra, Paul van 

Betuw en Ans Bouwmeester 

 Gesprek bij Movares op 17 december 2010: Luuk van Hengstum 

(ProRail), Lotte Wensink (ProRail), Paul Stienstra (Gemeente Tiel), Ivo 

Bastiaansen en Ans Bouwmeester (Movares) 

 Workshop bij de gemeente Tiel d.d. 4 februari 2011: Paul Stienstra en 

Petra Koolen (gemeente Tiel), Mark Eker (Eker & Schaap, opsteller van 

het masterplan) en Ivo Bastiaansen (Movares). De workshop vormt 

onderdeel van de opdracht. 
 

Uit de gesprekken kwam onder meer het volgende naar voren: 

 De voorliggende stadsontwikkelingsplannen zijn voor de gemeente Tiel 

aanleiding om te bezien of middels een volwaardige interwijkverbinding 

voor Langzaam Verkeer over het spoor het noordelijk Stadsdeel 

verbonden kan worden met de te ontwikkelen zuidzijde van het spoor. 

Aanleiding is het feit dat het spoor op dit moment als barrière wordt 

ervaren door de fietser. Naast de gelijkvloerse verbinding bij het 

centraal station, is er daarom behoefte aan een 2e verbinding ter 

hoogte van de Siependaallaan. 

 In het Masterplan Stationsgebied Tiel wordt een geheel andere 

ontsluiting voorgesteld van het gebied ten zuiden van het spoor. De 
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fasering van deze nieuwe infrastructuur is nog niet duidelijk. Mede 

daardoor zijn er meerdere varianten denkbaar voor het aansluiten van 

de langzaamverkeersverbinding aan de zuidzijde. Er is gekozen voor een 

aansluiting op de nog te realiseren doorgetrokken Teisterbantlaan. De 

langzaamverkeersverbinding kruist hierbij niet de nieuwe 

ontsluitingsweg naar de Provincialeweg. 

 Aan de noordzijde zijn enkele bouwblokken gepland met een capaciteit 

van ca. 60 woningen. 
 

De Gemeente voorziet binnen de gestelde opgave de volgende alternatieven: 

 Variant overbrugging (met risico van steile helling en rekening houdend 

met bebouwing) 

 Variant tunnel (in dit scenario dient rekening te worden houden met 

verontreiniging) 
 

De documenten die tot op heden door Gemeente Tiel aan ons ter beschikking 

zijn gesteld: 

 Masterplan stationsgebied (2008) zuidzijde. 

 Visio-tekening van de situatie na de sanering sporen/wissels op het 

emplacement. 

 Mobiliteitsvisie 
 

De documenten waarover wij nog willen beschikken: 

 digitale ondergronden in CAD 

 Informatie over ligging riolering, bestaande peilhoogten va het maaiveld 

en de grondwaterstand in het plangebied 

 verkeer en ontsluiting; bronpunten (stellen we zelf op) 
 

Voorts willen we beschikken over milieukundige gegevens t.a.v. 

bodemverontreiniging in het gebied. Afgesproken is dat de relevante aspecten 

hiervan in een gesprek worden aangegeven door de milieukundig ambtenaar van 

de gemeente Tiel.  

Wij stellen voor dat de volgende stappen gezet worden voor de studiefase van 

het project: 

 

Stap 1: Workshop 

Een eerste workshop met de ontwerper van het Masterplan 

Stationsgebied Tiel, de gemeentelijke stedenbouwkundige, de 

verkeerskundige en namens Movares Ivo Bastiaansen.  

Deze werksessie heeft inmiddels plaats gevonden (4 februari 2011) en 

heeft als onderwerp de ruimtelijke verkenning van de  LV-verbinding 

tussen de Siependaallaan en de Papesteeg in relatie tot het Masterplan 

Stationsgebied Tiel.  

 

Stap 2: stedenbouwkundige variantenstudie 

Het onderzoeken van mogelijkheden om de 

langzaamverkeersverbinding in te passen in z’n omgeving en het 

opstellen van de schetsmatige varianten voor zowel de onderdoorgang 

als de overbrugging. Uitgangspunt voor deze verkenning vormen de 

bronpunten (o.a. scholen, buitengebied, andere fietsroutes etc) en de 

mobiliteitsvisie. Deze studie is de motivatie voor de vervolgstudie naar 

tunnel of overbruggingsscenario inclusief de ruimtelijke implicaties. In 

deze stap worden de twee varianten gekozen die nader worden 

uitgewerkt.  

 

Stap 3: opstellen CRS 

Het opstellen van een eenvoudig CRS (customer requirement 

specification: inventarisatie klantwensen en eisen), die o.a. ook de 
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wensen en eisen t.a.v. de waterhuishouding verkent, verder  worden 

archeologische- en milieukundige aspecten (in het bijzonder de 

bodemverontreiniging) alsmede kabels & leidingen in beschouwing 

genomen. 

 

Stap 4: ontwerp varianten 

Twee varianten worden technisch uitgewerkt tot schetsontwerp; één 

voor een onderdoorgang en één voor een overbrugging. De varianten 

worden afgewogen op aspecten uit de voorgenoemde 3 stappen.  

In overleg met de opdrachtgever (Prorail en gemeente) kunnen extra 

varianten worden onderzocht. Ook is het mogelijk van beide varianten 

een sobere en doelmatige of juist een meer luxe variant met meer 

impact op de omgeving nader uit te zoeken. Deze laatste opties worden 

op regiebasis aangeboden.   

 

Stap 5: (visuele) uitwerking varianten 

De in stap 4 beschreven varianten worden visueel uitgewerkt d.m.v. 

computer simulaties van het ontwerp in de omgeving. De beide 

varianten worden voorzien van een kostenraming. Zoals in stap 3 

beschreven kunnen meer varianten visueel worden uitgewerkt.  

 

Overleg: 

Binnen dit proces hebben wij in onze aanbieding rekening gehouden 

met een vijftal overlegmomenten met gemeente Tiel en ProRail te Tiel 

of Eindhoven. 
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Bijlage 4: Offerte afweging Julianatunnel Echt-Susteren(delen zijn 

weggelaten door geheimhoudingsplicht). 

Inleiding 

Julianatunnel 

In de kern Susteren, die deel uitmaakt van de Limburgse gemeente Echt – 

Susteren, kruist de Wilhelminalaan - Heidestraat de spoorlijn Sittard – Roermond 

en het voormalige rangeerterrein van de NS. De spoorlijn isoleert het gehucht 

Heide van de kern Susteren. De tunnel vormt de verbinding en levensader van 

het gehucht.   

De Julianatunnel is aangelegd omstreeks 1915 door de Nederlandse Spoorwegen, 

die nog steeds eigenaar van de tunnel is. Mogelijk werd destijds gekozen voor 

een tunnel omdat min of meer gelijktijdig een omvangrijk spooremplacement 

moest worden aangelegd voor het rangeren van kolentreinen.  

Enkele jaren geleden is het beheer en onderhoud van de open tunnelgedeelten, 

de op- en afritten aan weerszijden van het spoor overgedragen aan de gemeente 

Echt-Susteren. Het gedeelte onder het spoor is in beheer en onderhoud bij 

ProRail. Inmiddels heeft ProRail een groot deel van de sporen boven de tunnel 

afgebroken in het kader van de opruimwerkzaamheden van het aanwezige 

rangeerterrein. Door het sluiten van het rangeerterrein is slechts de doorgaande 

spoorlijn Roermond - Sittard aan de westzijde nog in gebruik. Deze spoorlijn 

bestaat ter plaatse uit 4 sporen. Dit betekent voor de tunnel dat nog slechts 15 

van de 100 m effectief in gebruik is als draagconstructie voor het spoor. De totale 

lengte van de tunnel, inclusief op- en afritten, bedraagt ruim 400 m.  

 

De tunnel voldoet niet meer aan de huidige inzichten op het gebied van: 

verkeersveiligheid, openbare veiligheid, staat van onderhoud en de kwaliteit van 

de leefomgeving. Thans zijn maatregelen in uitvoering die de staat van beheer en 

onderhoud weer op peil brengen.  

Bestuursopdracht 

De gemeenteraad heeft op 17 december 2010 een bestuursopdracht 

geformuleerd om tot een structurele oplossing voor het langzaam verkeer te 

komen. Er zijn reeds diverse varianten m.b.t. aanpassingen en inrichting van de 

tunnel onderzocht, maar steeds op niets uitgelopen omdat oplossingen technisch 

niet acceptabel waren of omdat de benodigde financiële middelen ontbraken. 

Daarom wordt de oplossing nu gezocht in een aparte fiets- voetgangerstunnel. 

(uit bestuursopdracht). 

De eerste fase van deze bestuursopdracht bestaat uit de definitiefase. Hierin 

wordt het probleem afgebakend en mogelijke oplossingsrichtingen verkend.  

Besluitvorming vindt plaats door de stuurgroep en de gemeenteraad. De 

stuurgroep wil in een presentatie, gepland op 10 mei 2011, geïnformeerd 

worden over het plan van aanpak van deze eerste fase. Aan Movares is de vraag 

gesteld om deze definitiefase voor te bereiden. 

IV. Uw vraag? 

De gemeente Echt-Susteren wil een structurele oplossing voor de 

veiligheidsproblemen die het langzaam verkeer ondervindt bij het kruisen van de 

spoorweg in de Julianatunnel. Die structurele oplossing houdt in ieder geval in 

dat voetgangers en fietsers worden beschermd tegen gemotoriseerd verkeer en 

dat het project binnen 10 jaar is uitgevoerd (2020).  

De tunnel in de Wilhelminalaan – Heidestraat wordt al jaren als een probleem 

gevoeld. Er zijn door de gemeente al diverse varianten m.b.t. tot aanpassingen 
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en inrichting onderzocht. Deze varianten concentreerden zich op het probleem 

zelf en bleken steeds niet afdoende.  

Een structurele oplossing moet worden gedragen door de bevolking en derhalve 

passen binnen een breder kader van de ontwikkelingsmogelijkheden van de 

gemeente en de kern Susteren. Daarvoor is het van belang de tunnel niet 

uitsluitend op zichzelf te beschouwen als een sociaal en verkeersonveilig object, 

maar ook te plaatsen in een bredere context van cultuurhistorie, toerisme, 

grensoverschrijdende samenwerking (Euromosa), stedenbouwkundige structuur 

van de kernen, verkeer, etc.  

De gemeente wil in de definitiefase een modellenstudie uitgevoerd zien die 

resulteert in een afwegingsdocument. De modellen variëren in ambitieniveau 

van niets meer doen dan het huidige onderhoud op peil brengen tot het bouwen 

een nieuwe tunnel.  

De gemeente heeft gevraagd alle modellen te beoordelen op: 

 Tijd 

 Geld (kostenraming en financiering) 

 Milieu aspecten (o.a. bodemverontreiniging van het voormalig 

emplacement) 

 Beheer 

 Eigendommen 

 Minimaal drie modellen 

 Procesbeschrijving en stappenplan 
 

V. Ons antwoord! 

Stap 1: Opstellen van een plan van aanpak.  

Het plan van aanpak onderscheidt een aantal stappen waarin tot een 

afwegingsdocument wordt gekomen. Het plan van aanpak definieert het 

probleem en het eindresultaat (afwegingsdocument). Het geeft aan op welke 

momenten in het proces communicatie wordt gevoerd en met wie. De interne 

overlegmomenten en partijen zijn door de opdrachtgever aangegeven. Voor het 

bepalen van de externe partijen zal een stakeholdersanalyse worden uitgevoerd. 

Het plan van aanpak wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever (stuurgroep) op 

10 mei 2011.  

Stap 2: Inventarisatie 

In de definitiefase van het project is het van belang dat het probleem helder 

wordt gedefinieerd en dat de context voor een succesvolle oplossing goed wordt 

neergezet. Bekendheid met het object en het gebied waarin het ligt, het 

totstandkomen van het object en de betekenis die het voor de kernen Heide en 

Susteren heeft gehad of nog heeft, plaatst deze opgave in bredere context. 

Daarnaast is het van belang te weten welke oplossingsrichtingen reeds zijn 

onderzocht en waarom ze niet afdoende zijn gebleken.  

Stap 3: Opstellen van een programma van eisen 

Daarom is het van belang de diverse varianten voor aanpassing en inrichting die 

reeds zijn onderzocht en die om allerlei redenen op niets zijn uitgelopen te 

beoordelen op hun falen… Gelijktijdig onderzoeken we, zo mogelijk samen met u 

als opdrachtgever, of oplossingsrichtingen in de vorm van andere tracés in de 

nabije omgeving, denkbaar zijn. Verkeersstromen en relaties zijn daarvoor 

essentieel. 

Deze stap wordt afgesloten met een globaal Programma van Eisen. Het PvE zal 

vooral inzicht moeten bieden in de wenselijkheid of juist niet wenselijkheid van 

bepaalde oplossingsrichtingen. Met andere woorden; het PvE brengt rangorde 

aan in het eisenpakket. Het PvE wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever.  
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Stap 4: Modellenstudie 

Het Programma van Eisen vormt de basis voor een aantal modellen. De modellen 

verkennen vooral de breedte van de oplossingsrichting.  

Vervolgens stellen we tenminste drie modellen op: 

1. Handhaving van de bestaande tunnel met maatregelen om het gebruik 

ervan veiliger te maken.   

2. Aanleg van een nieuwe tunnel op dezelfde locatie voor alle verkeer 

3. Aanleg van een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel naast, of in de buurt 

van, de huidige tunnel. 

4. Uit analyse en context kan blijken dat andere modellen zinvol zijn. 

Denkbaar is het verkorten van de tunnel, een brug over de sporen, etc 
Ieder model wordt globaal, maar wel op schaal, ingetekend in de situatie waarbij 

consequenties van aansluiting met de omgeving worden onderzocht. Van ieder 

model worden de kosten geraamd volgens ssk systematiek. Vervolgens worden 

de modellen beoordeeld op de bovengenoemde aspecten: 

 Tijd 

 Geld (kostenraming en financiering) 

 Milieu aspecten (o.a. bodemverontreiniging van het voormalig 

emplacement, explosieven onderzoek, uitsluitend op basis van 

beschikbare gegevens, deskresearch). Aanvullend onderzoek maakt 

geen onderdeel uit van deze offerte. 

 Beheer 

 Eigendommen 
 

Stap 5: Afwegingsdocument 

Aan de hand van het opgestelde PvE uit stap 4 vindt een beoordeling plaats naar 

haalbaarheid van de modellen.  

Deze stap levert een afwegingsdocument op, mogelijk met een voorkeursmodel, 

waarover besluitvorming kan plaatsvinden. Het afwegingsdocument wordt 

gepresenteerd aan de opdrachtgever in de stuurgroepvergadering van 9 

augustus 2011. 

Hiermee is het probleem gedefinieerd en is de oplossingsrichting in een breder 

kader geplaatst en wordt gedragen.    

Vervolgstappen 

Nadat gekozen is voor één van de modellen wordt een schetsontwerp gemaakt. 

Uitwerking, voorbereiding en uitvoering van de oplossing kan ter hand worden 

genomen. 
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Bijlage 5: Uitgangspunten Sittard-Geleen 

VI. Uitgangspunten van de studie 
Doel is te voorkomen dat het transport van explosieve stoffen via spoor 

van Chemelot (DSM, Sabic) naar het noorden niet via de kernen Sittard 

Geleen voert. Daartoe worden twee varianten uitgewerkt, waarbij de 

vraag is naar een tracéstudie die ten doel heeft een planologische 

reservering te maken.  

Eén variant betreft een 40 km/u enkelspoor aansluiting via de A2 met 

dieseltractie. Dit betreft in principe het alternatief dat door de stadspartij 

wordt voorgesteld. Deze variant is spoortechnisch uitgewerkt tot een 

technisch haalbare variant met een globale kostenraming. Deze variant 

maakt het mogelijk explosieve stoffen over het spoor om te leiden van 

het Chemelot emplacement naar het noorden parallel aan de A2. Het 

betreft een stamspoorlijn die in wezen een noordelijke ontsluiting van het 

Chemelot terrein mogelijk maakt. T.b.v. de eenvoud is gekozen voor 

dieseltractie.  

Een tweede variant betreft een volwaardige omleidingsroute, 

dubbelspoor, geëlektrificeerd en geschikt voor 100 km/u. Deze variant 

betreft een structurele omleidingsroute voor beide richtingen parallel aan 

de A2. De omleidingsroute takt af bij het DSM emplacement en volgt de 

A2 tot ten noorden van bedrijventerrein St. Joost in Echt, ter hoogte van 

de aansluiting met de A73. Deze variant betreft een volwaardige 

omleidingsroute die bij ProRail in beheer zal moeten komen. Derhalve zal 

deze lijn ook geen onderdeel uitmaken van het Chemelot terrein. 

Beide varianten zijn spoortechnisch uitgewerkt tot tracé niveau. Deze 

uitwerking is geschikt voor het bepalen van een planologische 

reservering.    

A. Werkwijze 

De tracé keuze is bepaald aan de hand van de topografische kaart en 

luchtfoto’s aangevuld met een globale terreinverkenning. Er is zoveel 

mogelijk rekening gehouden met bestaande bebouwing, 

hoogspanningsmasten, ecologische verbindingszones en natuurgebieden. 

Er is geen rekening gehouden met ondergrondse infrastructuur.  

VII. Kanttekeningen 
Hierbij moet worden aangetekend dat parallel aan de A2 een 

leidingenstraat is gesitueerd met o.a. een leiding van Sabic voor vloeibare 

koolwaterstoffen. Er is niet onderzocht in hoeverre de aanwezigheid van 

deze leidingenstraat belemmerend werkt voor dit tracé en voorzieningen 

moeten worden getroffen voor het beschermen daarvan. 

Er is geen rekening gehouden met de voorgenomen verbreding van de 

A2. Aangenomen wordt dat deze verbreding zich bevindt binnen een 

vijftal meters van de huidige ligging. Die marge is binnen het tracé 

aanwezig. Echter indien t.b.v. de verbreding kunstwerken moeten worden 

aangepast met meer verstrekkende gevolgen is dat niet voorzien in deze 

tracé keuze.  
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VIII. Kostenraming 
Van beide varianten is een globale kostenraming gemaakt. Dat wil zeggen 

dat gewerkt is met eenheidsprijzen per kilometer spoor, eenheidsprijzen 

voor een kunstwerk of complex kunstwerk, voor een duiker, etc. Tevens 

zijn geluidwerende voorzieningen opgenomen, zoals globaal op de kaart 

zijn aangegeven waar ze als onvermijdelijk zijn voorzien. Ook deze 

geluidwerende voorzieningen zijn per strekkende meter opgenomen in de 

kostenraming.  

Verwerving van gronden is  niet opgenomen in de kostenraming. Ook 

aanpassingen van de ondergrondse leidingenstraat en 

hoogspanningstracés zijn niet opgenomen.   

IX. Fasering 
Tot slot is onderzocht in hoeverre het nieuwe tracé kan gefaseerd kan 

worden uitgevoerd en mogelijk kan worden gecombineerd met de wens 

Nedcar per spoor te ontsluiten en Holtum noord van een betere 

ontsluiting te voorzien.  Dit heeft geleid tot een ander tracé voor deze 

ontsluiting dat in wezen een combinatie is van alternatief 0 en 2 uit de 

studie “Spoorontsluiting Holtum noord en Nedcar, quickscan  

mogelijkheden”. Dit aangepaste tracé voor deze ontsluiting betekent een 

betere aansluiting richting Chemelot en het wegblijven uit het 

natuurgebied ’t Hout onder Susteren. De inpassing vergt mogelijk een 

reconstructie van het parkeerterrein van Nedcar. 

X. Goederenstromen 
Onze tracé studies zijn uitgevoerd binnen bovengenoemde aanleiding en 

vraagstelling; er is gezocht naar koppeling met de A2 en de ontsluiting 

naar Holtum noord en Nedcar. Er ligt geen onderzoek naar 

goederenstromen aan ten grondslag. Daar zijn nu aannames voor gedaan;  

 Goederen vanuit Holtum noord worden per spoor vooral 

afgevoerd richting het noorden.  

 Gevaarlijke stoffen vanuit het Chemelot terrein worden vooral 

aan- en afgevoerd naar het noorden.  

 Nedcar moet een directe relatie hebben met de terminal in 

Holtum noord en voert eventueel ook af naar het noorden.  

Er zijn doorgaans eenvoudig alternatieven te bedenken om aan- en afvoer 

naar het zuiden ook mogelijk te maken.  

De aansluiting van Nedcar behelst een spoorverbinding die tevens het 

traject door Born en Limbricht ontlast of zelfs overbodig maakt. Het 

kopmaken in Sittard kan sowieso vervallen omdat gekozen is de nieuwe 

aansluiting naar het noorden aan te takken. 

De consequenties van spoorbewegingen naar het zuiden, België en 

Duitsland zijn niet nader onderzocht. Vervoer over de lijn vanaf Sittard 

richting Duitsland wordt door deze omleiding niet wezenlijk veranderd. 

De volwaardige 100 km/u omleidingsvariant kan niet zondermeer worden 

ingepast.  

 Ten eerste vereist de aansluiting ter hoogte van Chemelot op het 

hoofdspoor een boog die alleen kan worden gerealiseerd door 
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ontmanteling van een deel van het DSM terrein. Een dergelijke 

ingreep maakt onderzoek naar alternatieven noodzakelijk. Dit 

alternatieven onderzoek is niet uitgevoerd. 

 Het tracé over het Chemelot terrein loopt direct langs de 

bestaande sporen op dit terrein. De benodigde ruimte daarvoor is 

erg krap en vereist aanvullende maatregelen en constructies. De 

impact daarvan hebben wij niet in kunnen schatten omdat we 

geen gedetailleerde informatie van het Chemelot terrein hebben. 

Wel is geconstateerd dat ter plaatsen veel hoogteverschillen 

aanwezig zijn, die inpassing verder bemoeilijken en is 

geconstateerd dat er op diverse plaatsen leidingenstraten over 

het spoor en de weg voeren naar een andere bedrijfsterrein. 

Deze kruisen het beoogde tracé. 

 In de ruimte tussen de A2 en de Chemelot campus ligt een 

ondergrondse leidingenstraat en staan een tweetal 

hoogspanningsleidingen. Inpassing van het tracé zonder 

aanpassingen daaraan is niet mogelijk. Overigens was tijdens ons 

onderzoek de exacte ligging van de leidingenstraat niet bekend.  

 Ter hoogte van de kern Echt ligt tussen de A2 en het 

bedrijventerrein een zone met daarin de ondergrondse 

leidingenstraat en een hoogspanningsleiding. Hier lijkt visueel 

ruimte te zijn voor het tracé. Echter de inpassing met bestaande 

bebouwing en met kruisende wegen is complex. Inpassing vergt 

grootschalige omlegging van de bestaande infrastructuur. 

 De aansluiting op het hoofdspoor vergt ongelijkvloerse fly-overs. 

In het noorden nabij St. Joost is daarvoor ruimte beschikbaar. In 

het zuiden is die ruimte er niet.   
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