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I Inleiding

1.1  Doel en achtergrond van deze 
rapportage

In Rijen wordt sinds jaar en dag geluidsoverlast on-
dervonden door de bewoners in de spooromgeving. 
De geluidsoverlast gaat de komende jaren toenemen 
door een intensivering van het gebruik van het spoor. 
De gemeente wil deze problematiek graag aanpakken. 
In juli 2012 is de Wet Swung-1 (Samen Werken aan de 
Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid) in werking getre-
den. Vanuit het Ministerie van Infastructuur en Milieu 
is ProRail op grond van deze wet verplicht de ge-
luidsoverlast te verminderen zodat aan de wettelijke 
normen wordt voldaan. ProRail is daarom in onze ge-
meente als eerste gemeente in Nederland gestart met 
het uitvoeren van een pilot in het kader van deze wet. 

Voor de omwonenden betekent dit dat hun woonge-
not zal verbeteren, doordat zij minder geluidshinder 
ondervinden van het spoor. Conform de wetgeving is 
het streven om alle woningen qua geluidsbelasting 
een belasting van maximaal 70 dB(A) op de gevel te 
laten ondervinden. In het kader van de aanstaande 

wijzigingen wil de gemeente aan bewoners zoveel 
als mogelijk mede verantwoordelijkheid geven over 
de inrichting van de eigen woonomgeving. Middels 
burgerparticipatie heeft de gemeente daaraan inhoud 
gegeven. 

Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een structuurvi-
sie waarin over de structuur, de functionele en ruimte-
lijke ontwikkeling van de kern en deelgebieden beleid 
wordt geformuleerd. Ook is recent gewerkt aan een 
visie op de stationsomgeving. 

De gemeente Gilze en Rijen heeft enerzijds behoefte 
aan integratie van de 3 parallelle projecten (geluids-
sanering, structuurvisie en stationsvisie). Anderszijds 
is de integratie gewenst omdat de gemeente in het ka-
der van de geluidssaneringen behoefte heeft aan een 
onderbouwing op punten waar mogelijk afgeweken 
gaat worden van het kader dat het Ministerie I&M / 
Prorail stelt. De afwijking komt voort vanuit wensen 
van bewoners die meer differentiatie in de keuze van 
(de hoogte en beeld van) de schermen willen dan 
door ProRail als kader wordt meegegeven.
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1.2 Status van de rapportage

Deze rapportage zal worden vastgesteld als PM 
De visie zal het kader bieden voor de gesprekken die 
de gemeente zal voeren met ProRail om tot uitvoering 
te komen. Deze visie is het gemeentelijk kader bij de 
verdere planvorming die nodig is om uitvoering te ge-
ven aan de gewenste geluidssanering. 

1.3 Opbouw van de rapportage

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een 
analyse gegeven. Deze analyse gaat in op de beleids-
matige context en op de ruimtelijk functionele context 
die van invloed is op de keuzes die gemaakt worden 
in deze visie. Dit hoofdstuk is de basis voor enkele 
criteria die gehanteerd worden in de visie.

In hoofdstuk 3 wordt de visie op hoofdlijnen beschre-
ven. Er wordt per zone aangegeven en onderbouwd 
wat het beeld op hoofdlijnen moet zijn.  

Hoofdstuk 4 geeft een nadere uitwerking van de maat-
regelen op korte termijn. Aan de hand van de plankaart 
worden de voorgestelde maatregelen beschreven.

De bijlage geeft inzicht waar, en in welke mate, de vi-
sie afwijkt van het beleid van ProRail.



Verschillende schermtypes. Van linksboven naar rechtsonder; schanskorven, glas, kokosvezel, houtvezelbeton, kokos-
schillen en schoonbeton
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II Analyse

Om de kwaliteit van de woonomgeving rondom de 
spoorlijn te verbeteren dienen er maatregelen getrof-
fen te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaat-
sen van raildempers en/of geluidsschermen. Welke 
maatregelen, en op welke manier deze maatregelen 
uitgevoerd moeten worden is afhankelijk van tal van 
aspecten. Sommige aspecten (zoals het terugdringen 
van de geluidsoverlast) zijn hard en zijn daarmee di-
rect van invloed op de maatregelen, andere aspecten 
zijn minder hard (zoals de vormgeving van de scher-
men). Voor deze laatste categorie is het een keuze hoe 
hiermee omgegaan wordt. 
In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten die 
van invloed zijn op de te treffen maatregelen nader 
beschreven, namelijk:
•	 Het beleid van ProRail & het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu (I&M) 
•	 Beleving
•	 Planologische context
•	 Wensen bewoners, dialoog

2.1 Beleid I&M en ProRail

De nieuwe geluidregels voor rijkswegen en spoorwe-
gen, bekend onder de naam Swung (Samen Werken 
aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid), vormen 

de eerste fundamentele wijziging sinds de invoe-
ring van de Wet geluidhinder, begin jaren ‘80 van 
de vorige eeuw. De nieuwe regels worden in de Wet 
milieubeheer opgenomen. De beheerders daarvan, 
Rijkswaterstaat en ProRail, moet voortaan bewaken 
dat er niet meer geluid geproduceerd wordt dan de 
geluidsplafonds toelaten. 

Tot nu toe werd alleen bij de aanleg of een verbouwing 
van spoor- en rijkswegen berekend hoeveel geluid 
deze wegen zouden gaan veroorzaken. Als de feitelijke 
verkeersdrukte en daarmee de geluidsbelasting in de 
loop der jaren groeide, waren extra maatregelen niet 
vereist. Voortaan zijn voor alle rijks- en spoorwegen 
geluidsproductieplafonds vastgesteld die via internet 
raadpleegbaar zijn. Jaarlijks zullen Rijkswaterstaat en 
ProRail verslag uitbrengen over de naleving van die 
plafonds.

ProRail zal de komende jaren langs het hele spoor-
wegnet nagaan waar woningen een te hoge geluidsbe-
lasting kunnen ondervinden. Voor deze woningen, en 
ook voor woningen die in het verleden voor sanering 
bij de toenmalige minister van VROM zijn gemeld, 
zullen zij een saneringsprogramma voorleggen aan 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens 
de nieuwe wet moeten de maatregelen uit die sane-
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ringsprogramma’s, zoals de aanleg van raildempers, 
de bouw van geluidschermen en de isolatie van wo-
ningen, binnen ongeveer tien jaar uitgevoerd zijn.

De SWUNG-sanering betreft in de basis de ‘traditi-
onele’ saneringsituaties. Het zijn de bekende sane-
ringsgevallen, die door de gemeenten eerder zijn ge-
meld aan de minister, met een gevelbelasting boven 
de 70 dB. SWUNG voegt hieraan toe dat geluidknel-
punten met een hoge geluidbelasting ook worden ge-
saneerd. Het betreft o.a. woningen met meer dan 70 

dB langs de spoorwegen. Dit is ongeacht of ze eerder 
zijn gemeld. 
De SWUNG-saneringsregels zijn vastgelegd in de Wet 
milieubeheer (artikel 11.56 tot en met 11.65). 

De saneringsmaatregelen die ingezet kunnen worden 
zijn:
•	 aanpassing aan de bron
•	 afscherming in het overdrachtsgebied
•	 maatregelen aan de woning
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Benodigde schermhoogtes op basis van de modelberekening. Deze 
berekening gaat enkel in op de benodigde hoogtes, en geeft geen sug-
gestie over het type scherm.
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Aanpassing aan de bron zal in Gilze en Rijen so-
wieso plaatsvinden door het vervangen van houten 
bielzen door betonnen bielzen en aanbrengen van 
raildempers.

Deze rapportage gaat vooral in op maatregel 2 scher-
men in het overdrachtsgebied.

De vertaling van het beleid van I&M en Prorail is door 
middel van een modelberekening vertaald tot een con-
creet voorstel over de plekken waar schermen dienen 

te komen en hoe hoog deze schermen dienen te zijn.
De berekening van de gewenste afscherming is ge-
richt op een streefwaarde van 65 dB.

Volgens artikel 11.29, lid 1 van de SWUNG wetgeving 
mag worden afgeweken van het geluidsproductiepla-
fond van 70 dB indien het treffen daarvan stuit op 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, ver-
keerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 
technische aard.
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2.2.  Beleving

Voor de inpassing van geluidschermen is het van het  
grootste belang dat het aspect ‘beleving’ goed in beeld 
wordt gebracht om de juiste keuze te kunnen maken. 
Het gaat hierbij om beleving geredeneerd vanuit het 
aangrenzend landschap, vanuit de treinreiziger, van 
de gebruikers van de openbare ruimte rondom de 
spoorlijn én van de omwonenden.

2.2.1  Beleving van de omgeving: het Rijens landschap
Geredeneerd vanuit de beleving vanuit de trein is 
het zinvol dat de reiziger een beeld meekrijgt van de 
omgeving die hij/zij beleeft. Het geeft de reiziger in-
formatie over de omgeving en maakt het reizen een 
beleving. 

Kijkend naar Gilze en Rijen kunnen we enkele zones 
onderscheiden (zie ook nevenstaande afbeelding) die 
een eigen karakter hebben. Van Oost naar West, dus 
van Tilburg naar Breda:
1. Een redelijk open landschap tussen Tilburg 

en Rijen. Hier ervaar je een landelijke sfeer en 
vergezichten.

2. Van de kerngrens van Rijen tot aan het centrum 
bevindt het spoor zich in een bedrijfsomgeving. 
Hier bestaat een dynamische sfeer van bedrijvig-
heid. Tegelijkertijd is het niet volledig stenig of 
zeer stedelijk, het is een “dorpse” bedrijvigheid. 
Overwegend zijn voorkanten van bedrijven geöri-
enteerd op het spoor. Op een deel van dit tracé 
staat een laag scherm dat vol zit met graffiti (wat 
beleefbaar is vanuit trein en ook vanuit de open-
bare ruimte).

3. Midden in Rijen ter hoogte van het station bestaat 
een “centrum” gevoel. Hoewel de centrumvoorzie-
ningen hier niet direct zichtbaar zijn begrijp je als 

reiziger mede door de dichtheid van de bebou-
wing dat je nabij het centrum bent. De wat oudere 
bebouwing draagt bij aan deze beleving.

4. Even verder tot aan de komgrens is sprake van 
een groen beeld vanwege groene wallen, bomen 
en bos. Ondanks dat je nog door een woongebied 
reist overheerst het groene beeld. Zeker richting 
de komgrens ontstaat de sfeer van bos. Aan 
noordzijde ligt het bedrijvencomplex van Curtec 
International wat contrasteert met het groene 
beeld.

5. Ter hoogte van de N631 verlaat je Rijen en loopt 
het traject door de bossen van boswachterij Dorst. 
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De verschillende zones: 1) redelijk open landschap, 2) “dorpse” bedrijvigheid, 3) centrum, 4) bossfeer en 5) bossen 
van boswachterij Dorst.

Open
 landschap

1

2

3

45



2.2.2  Beleving van schermen vanuit de trein
Zoals gezegd ervaar je als reiziger vanuit het spoor 
het Rijens landschap met diverse sferen. Het effect 
van hoge schermen op de beleving zou groot zijn. Je 
reist als het ware tussen 2 muren of rijdt langs een 
muur, waardoor het zicht op de omgeving afneemt. 

2.2.3  Beleving en gebruik van de ruimte rondom de 
spoorlijn

Voor bewoners en gebruikers van de openbare ruimte 
is de inrichting van de spoorzone ook bepalend voor 
de woonkwaliteit. Het plaatsen van (gesloten) scher-
men maakt dat het spoor meer een barrière wordt, 
doordat de belevingsruimte kleiner wordt. In het ge-
bruik wordt de ruimte natuurlijk door de aanwezig-
heid van het spoor reeds beperkt. Echter, door plaat-
sing van (gesloten) schermen wordt het gevoel van de 
ruimte beperkter.

Een zeer frequente afwisseling van open en dicht of 
zeer frequente wisseling van beelden dicht op het 
spoor geeft een onrustig beeld voor de reiziger en ma-
chinist. Een onrustig spoorbeeld voor de machinist 
zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid in het geding 
komt en dat is absoluut niet gewenst.

Dubbeldekkertreinen
Het effect van ‘tussen muren rijden’ geldt in mindere 
mate voor reizigers in dubbeldekkertreinen die op de 
bovenste etage zitten. De verdiepingshoogte van deze 
treinen (type VIRM-VI) ligt op ongeveer 2,44 meter 
waardoor de ooghoogte van de reiziger zich op onge-
veer 3,75 meter bevindt. Bij het toepassen van lagere 
schermen wordt het uitzicht voor deze reizigers nau-
welijks beperkt.

De kleinste afstand tussen gevel en een nieuw te 
plaatsen scherm is 7,5 m¹. Hierbij is gerekend met 
een scherm op 4,75 meter afstand van de hartlijn 
van het spoor. Het betreft hier een gedeelte van de 
Parallelweg tussen Julianastraat/Stationsstraat en 
Haansbergseweg. 

2 schermen; de reiziger ervaart ‘twee’ muren

Omwonenden zien de ‘buitenkant’ van het scherm. De 
treinreiziger de ‘binnenkant’.

Wanneer er maar aan één zijde een scherm staat is van-
uit d eomgeving ook de ’binnenzijde’ van de schermen 
zichtbaar.
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Behoudens deze plek constateren we dat de ruimte 
door eventuele plaatsing van schermen nergens te 
nauw wordt dat de daglichttoetreding van woningen 
in het geding komt. Ter hoogte van Spoorlaan Zuid 
knijpt de ruimte tot ongeveer 17 meter. Alhoewel deze 
maat smal is, is deze maat te vergelijken met de ruim-
te van een normale woonstraat waarvan de maat tus-
sen de gevels zo’n 15 a 20  m¹ telt. 

Natuurlijk zal de ruimte nauwer voelen naarmate het 
scherm dichterbij staat. Vooral ook van invloed is de 
hoogte en materiaalkeuze van het scherm op de bele-
ving van de ruimte. Een gesloten scherm dat vele ma-
len hoger is dan een mens wordt over het algemeen 
als onprettig ervaren.

Door het materiaal en detaillering van het scherm of 
de inpassing van het scherm door middel van groen 
of grondlichamen kan de schaal van het scherm ver-
kleind worden. 

Een scherm op een aarden wal verkleint de schaal.

Geleding in het scherm (qua vorm of qua materialise-
ring) verkleind de schaal van het scherm.

Ook het plaatsen van (volwassen) bomen verkleint de 
schaal.



2.2.4. Beleving vanuit de woning, ruimte en uitzicht 
Of de beleving van het spoor positief of negatief is, 
is natuurlijk een persoonlijke kwestie. Sommige be-
woners kijken graag uit op en over het spoor, terwijl 
andere bewoners liever minder last hebben van geluid 
en het prima vinden als hun uitzicht beperkt wordt 
ten gevolge  van schermen. Er zijn ook bewoners die 
een scherm prettig vinden omdat dit het zicht op het 
spoor ontneemt.

De hoogte van de schermen heeft de meeste impact 
op het vrije uitzicht vanuit de woning. Met name van-
uit de begane grond van de woning wordt het uitzicht 
al bij geringe schermhoogte belemmerd. Vanuit de 
eerste verdieping van de woning ligt dit anders. Een 
gemiddelde verdiepingsvloer van de woningen rond-
om de spoorlijn ligt tussen 2,5 en 3 m¹, wat betekent 
dat bij lagere schermen het uitzicht nauwelijks belem-
merd wordt. 

Bij schermen hoger dan 3,0 m¹ is dit wel het geval, 
waardoor het beeld vanuit de woning erg hard en ste-
delijk wordt. Dit past minder goed binnen de dorpse 
sfeer van Rijen.

Ten slotte wordt het vrije uitzicht nauwelijks belem-
merd wanneer er transparante schermen worden toe-
gepast. Transparante schermen worden wel van een 
print voorzien zodat voorkomen wordt dat vogels te-
gen het scherm vliegen. Daarnaast worden de scher-
men onder een hoek van 15 graden geplaatst zodat 
het terugkaatsende geluid ‘gestuurd’ wordt weg van 
de geluidsgevoelige objecten. 

Door de schermhoogte te beperken tot 3 meter wordt het vrije uitzicht van de etage van de woning behouden. Ook 
vanuit de bovenste verdieping van een dubbeldekker blijft het uitzicht vrij.
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2.2.5. Dwarsrelaties
Het spoor wordt in Rijen op enkele plekken gekruist 
door wegen. Vanuit de beleving van het dorp is de 
continuïteit van de dwarsrelaties van belang. Het liefst 
kruis je zo ongehinderd mogelijk het spoor en is de 
route over het spoor logisch en herkenbaar.

De belangrijkste dwarsrelatie wordt gevormd door de 
as Julianastraat – Stationsstraat - Hoofdstraat. Deze 
as vormt in ruimtelijk en cultuurhistorisch oogpunt de 
ruggengraat van Rijen. 

In het oosten en in het westen van Rijen kruisen be-
langrijke verkeerswegen de spoorlijn. De Hannie 
Schaftlaan in het oosten kruist de spoorlijn middels 
een tunnel. In het westen kruist de N631 de spoorlijn 
gelijkvloers. In de toekomst bestaat de ambitie van-
uit de gemeente om de kruising met de N631 middels 
een tunnel te realiseren.

Een vierde oversteekplaats vormt een kortsluiting tus-
sen de Vincent van Goghstraat en de Sportparkweg 
en is enkel toegankelijk voor langzaam verkeer. Deze 
route vormt een belangrijke fietsroute naar de sport-
parken die ten zuiden van de spoorlijn liggen.

In de visie zal aandacht moeten bestaan voor de 
vormgeving van de kruisingen met het spoor waarbij 
continuïteit van de beleving van de route gewenst is. 

2.3 Planologische context: structuurvisie 
en studie stationsomgeving

2.3.1 de structuurvisie
In de structuurvisie (status PM) zijn ruimtelijke 
hoofdkeuzes gemaakt die van invloed zijn op de ruim-
te rondom de spoorlijn. De belangrijkste keuzes zijn:

Een tweezijdig bereikbaar station
De structuurvisie zet in op een tweezijdig bereikbaar 
station met een ongelijkvloerse oversteekmogelijk-
heid. De structuurvisie combineert dit met het ver-
beteren van de (auto)bereikbaarheid van de zuidzijde 
van het station, de opwaardering van de openbare 
ruimte rondom het station (het stationsplein) en door 
de ondertunneling van de spoorlijn ook in te zetten 
voor fietsverkeer zodat er een comfortabele hoofd-
fietsroute ontstaat van noord naar zuid.

Impuls bedrijven aan de Parallelweg 
Om de bedrijvenzone aan de Parallelweg een impuls 
te geven voorziet de structuurvisie in een verbetering 
van de bereikbaarheid per auto en per trein. Op deze 
manier wordt het vestigingsklimaat voor bedrijvigheid 
in deze zone vergroot en kan de beeldkwaliteit van 
deze zone verbeteren. 

Daarnaast worden er mogelijkheden geboden voor de 
vestiging van perifere detailhandelsvestigingen.



Herwaardering van de Julianastraat/Stationsstraat als 
identiteitsdrager
Het belang van de Julianastraat/Stationsstraat voor 
de autobereikbaarheid is in de laatste 15 jaar ge-
kanteld richting een nieuwe verkeersstructuur. De 
nieuwe verkeersstructuur wordt naast de N282 en 
de N631 gevormd door de Hannie Schaftlaan als 
Oostelijke Ontsluitingsroute en de oost-west as Mary 
Zeldenrustlaan – Spoorlaan Noord – Rembrandtlaan 
– Nassaulaan.

De structuurvisie kiest voor een soepele verkeers-
afwikkeling via de nieuwe route, zodat er ruimte 
ontstaat voor herwaardering van de Julianastraat/
Stationsstraat. De structuurvisie wil de ruimtelijke 
kwaliteit van de as Julianastraat/Stationsstraat verbe-
teren. Hierbij wordt ingezet op drie pijlers, te weten:
•	 Verbetering van de openbare ruimte.
•	 Behoud en versterken van het karakter van de 

lintbebouwing.
•	 Herontwikkeling van de voormalige fabriekster-

reinen waarbij het industriële verleden van de plek 
waar mogelijk zichtbaar gemaakt wordt.

Op de kruising van de Julianastraat/Stationsstraat 
met de spoorlijn ligt een locatie die is aangewezen als 
potentiële herontwikkelingslocatie welke bij kan dra-
gen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van 
de as Julianastraat/Stationsstraat.

Een herkenbare en comfortabele hoofdverkeersroute
De kanteling van de verkeersdoorstroming en de 
verkeerskundige afwaardering van de Stationsstraat 
zorgt voor een doorontwikkeling van de oost-west as 
als hoofdverkeersroute. De rol van deze weg veran-
dert en de structuurvisie vraagt aandacht op enkele 
plaatsen in deze route, onder andere voor het traject 
Spoorlaan Noord, gelegen parallel aan de spoorlijn. 

De uitstraling van dit weggedeelte is sober en voelt 
aan als een restgebied door de diversiteit aan functies 
langs de weg, oude bedrijfsbebouwing, garageboxen, 
parkeerplaatsen en een groenwal. De structuurvisie 
streeft hier naar een herontwikkeling van deze omge-
ving waarbij de beeldkwaliteit wordt versterkt. 

Ondertunneling N631
In de toekomst bestaat de ambitie vanuit de structuur-
visie om de kruising met de N631 middels een tunnel 

Ondertunneling N631

Bedrijventerrein Vincent van Goghstraat 
als potentiële heronontwikkelingslocatie

Uitsnede structuurvisiekaart
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te realiseren. Hierdoor ontstaat tevens de mogelijk-
heid om een fietsroute parallel aan de spoorlijn onge-
lijkvloers de N631 over te laten steken. De structuurvi-
sie ziet een kans om op termijn de fietsroute door heel 
Rijen parallel aan de spoorlijn door te trekken.

Bedrijventerrein Vincent van Goghstraat als potenti-
ele heronontwikkelingslocatie
Het bedrijvencomplex aan de Vincent van Goghstraat 
(met als grootste bedrijf Curtec International) ligt in-

geklemd tussen het woongebied en de spoorlijn. De 
structuurvisie heeft deze locatie aangewezen als po-
tentiële herontwikkelingslocatie die bijdraagt aan de 
nagestreefde bossfeer in Rijen Oost.

Een tweezijdig bereikbaar station

Herwaardering van de Hoofdstraat/
Julianastraat/Stationsstraat als 
identiteitsdrager

Een herkenbare en comfortabele 
hoofdverkeersroute

Ondertunneling N631

Impuls bedrijven aan de Parallelweg



2.3.2 Studie stationsomgeving
Station Rijen Centraal, toekomstvisie spoorzone 

De gemeente Gilze en Rijen heeft in 2013 gewerkt 
aan de visie “station Rijen Centraal”. Daarin heeft ze 
een beeld geschetst hoe de spoorzone zich in de toe-
komst zal ontwikkelen. De visie is opgesteld in een 
intensieve dialoog met bestuur en stakeholders.

De visie is op 2 februari 2014 door de gemeenteraad 
vastgesteld. 

De belangrijkste wensen
Op basis van deze uitgangssituatie is een aantal wen-
sen en eisen voor de toekomstvisie van de spoorzone 
opgesteld. De belangrijkste zijn:
•	 de structuur van Rijen versterken;
•	 geluidsoverlast verminderen;
•	 spoorveiligheid vergroten;
•	 een kwaliteitsimpuls geven aan de directe 

stationsomgeving;
•	 de koppeling en interactie tussen het station, het 

winkelhart en de bedrijvigheid vergroten;
•	 het stimuleren van en positief bijdragen aan de 

initiatieven en ontwikkelingen rondom Aerospace 
and Maintenance campus;

•	 ruimte bieden aan ondernemers.

Vanuit drie perspectieven toegewerkt naar het beste 
perspectief: Het Vliegwiel

In de ontwikkeling van de visie is gewerkt met drie 
perspectieven: De Rijdende Trein, De Brug en het 
Vliegwiel; waarbij de eerste het minst en de laatste het 
meest ambitieus is. De perspectieven zijn zo opge-
bouwd dat ze op onderdelen aanpasbaar zijn. Tijdens 

de diverse bijeenkomsten bleek een sterke voorkeur 
voor een variant op het perspectief Het Vliegwiel. De 
variant bestaat eruit dat de overweg op de Julianastraat 
nog niet wordt afgesloten voor (auto) verkeer. De be-
langrijkste argumenten hiervoor zijn:

1. de visie sluit het beste aan bij de marktvraag in de 
verschillende vastgoedsegmenten;

2. de visie sluit het beste aan bij de wensen en eisen 
van de belangrijkste stakeholders;

3. de visie versterkt de structuur van Rijen en de kop-
peling tussen station, winkelhart en bedrijvigheid;

4. de visie vermindert de geluidsoverlast en vergroot 
de spoorveiligheid;

5. de visie geeft een kwaliteitsimpuls aan de stations-
omgeving en

6. de visie versterkt initiatieven en ontwikkelingen 
rondom Aerospace and Maintenance campus.
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Echter op den duur is de wens om de overweg te slui-
ten voor (auto) verkeer.

Wat zijn de kenmerken van de toekomstvisie?
•	 In de toekomstige spoorzone is het prettig 

vertoeven. Er is geen sprake van leegstand in het 
stationsgebouw omdat deze een alternatieve func-
tie heeft gekregen. Daarnaast is het stationsplein 
verlevendigd door toevoeging van enkele voorzie-
ningen. Door de aanwezigheid van OV-fiets is het 
voor- en natransport duidelijk verbeterd. De voor- 
en natransporters kunnen het station bereiken via 
de aantrekkelijke groene route (fietspad).

•	 Voor omwonenden is door de geluidsschermen 
vrijwel geen sprake meer van geluidsoverlast en 
de publieke ruimte wordt door de aantrekkelijke 
uitstraling verbeterd. Hierbij is een variërende 
hoogte van de geluidsschermen wenselijk (tussen 

de 3,5 en 5 meter).
•	 De aanleg van een tunneltje zorgt ervoor dat het 

langzame verkeer niet langer last heeft van de 
barrièrewerking van het spoor en ten zuiden van 
de spoorzone wordt extra parkeergelegenheid 
gerealiseerd. De overweg voor auto’s blijft voorlo-
pig open.

•	 Ook is er een verbeterde verbinding qua uitstraling 
en routing richting de Aerospace and Maintenance 
campus en de vliegbasis.

•	 Op hoger schaalniveau, ten slotte, wordt geko-
zen tussen woningbouwprojecten om zo het 
lichte overaanbod tegen te gaan. Projecten langs 
de ontwikkelas (Hoofdstraat, Stationsstraat en 
Julianastraat) krijgen voorrang boven andere 
projecten met als resultaat een aantrekkelijke 
openbare ruimte van het winkelcentrum tot aan de 
vliegbasis.

Verbeelding van het perspectief ‘Het Vliegwiel’
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2.4  Wensen bewoners, dialoog

De gemeente heeft met omwonenden gesproken 
over de aanstaande maatregelen rondom de spoor-
lijn. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden aan de 
hand van de door ProRail gemaakte berekeningen en 
de daaruit voortkomende ideeën over plaats en hoog-
te van schermen. Bewoners hebben verschillende 
meningen over de plaatsing van de schermen. Hun 
reacties betroffen enerzijds de ideeën over de hoogte 

van het scherm (sommige bewoners willen zelfs geen 
scherm), anderzijds ideeën over het materiaal waar-
van het scherm wordt gemaakt. Onderstaand beeld 
geeft een samenvatting van hun wensen.

In de visie zal waar mogelijk rekening gehouden wor-
den met de wensen van bewoners.
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Wens bewoners betreffende schermhoogtes en 
schermtypes
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3.1 Hoofdkeuze 1: het Rijens landschap

De spoorlijn doorkruist Rijen van oost naar west en 
doorkruist drie duidelijk verschillende landschappen  
binnen Rijen. Deze landschappen zijn direct af te 
leiden uit de ontstaansgeschiedenis van Rijen. Deze 
landschapstypologieën zijn daarmee bepalend voor 
de identiteit van de kern. 

Wij willen de verschillende landschapstypologieën 
beter beleefbaar maken. Zowel voor de treinreizi-
ger, maar ook vanuit de directe (woon)omgeving. 
We onderscheiden hierbij 3 landschapstypologieën, 
namelijk:
1. Rijens boslandschap
2. Dorpslandschap Rijen 

(bedrijventerrein-centrum-bedrijventerrein)
3. Rijens open landschap

3.1.1. Beleefbaar maken van het boslandschap
Het westelijke entreegebied van Rijen kenmerkt zich 
door het Rijens boslandschap. Sinds de aanleg van 
het spoor wordt dit boslandschap fysiek doorsneden. 
Echter, dit wordt visueel en gevoelsmatig niet zo erva-
ren. Door het plaatsen van een scherm kan de barrière 
werking van het spoor een andere dimensie ontwik-
kelen, namelijk het visueel ontkoppelen van het bos-

III Visie

landschap. De visie zet in op het versterken van het 
boslandschap in dit deelgebied en op het behoud van 
de koppeling van het Rijens boslandschap.

We streven in dit deel naar een sterk landschap-
pelijk karakter die het beeld van het bestaande bos-
landschap kan behouden, maar ook kan versterken. 
Daarvoor willen we waar nodig schermen plaatsen die 
gemaakt zijn van schanskorven die aan de dorpszijde 
op een kleine aarden wal staan. Schanskorven hebben 
een robuuste uitstraling. Door de aarden wal deels te 
beplanten wordt de schanskorf verzacht en tegelijker-
tijd de maat van het scherm voor het gevoel verkleind. 

In de zone direct voor de schermen willen we be-
planting toevoegen die het boslandschap versterkt. 
Doordat de schermen op 4,75 meter afstand van het 
hart van de spoorlijn komen te staan ontstaat er dorps-
zijde bovendien restruimte ten opzichte van de hui-
dige situatie waar hekwerken staan. Deze restruimte 
willen we gebruiken voor het aanplanten van bomen 
en heesters die typerend zijn voor deze bosrijke om-
geving. De voorkeur gaat uit naar Rhodondendoron 
en Brem op de aarden wal omdat deze heesters aan-
sluiten bij de bossfeer. Daarnaast hebben zijn een chi-
que en kleurig karakter, wat een verrijking is voor de 
woonomgeving.



We willen op een aantal strategische punten nieuwe 
bomen planten die passen binnen het Rijens bosland-
schap. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de berk, de 
grove den of de zomereik. Dit zijn allemaal bomen die 
in de aangrenzende bossen van boswachterij Dorst 
ook veelvuldig voorkomen. Typerend voor het bos-
landschap is ook de ordening en positionering van de 
bomen. In plaats van lineaire beplanting streven we 
naar een ‘lossere’ ordening van bomen.

Ten slotte willen we ter plaatse van het bedrijventer-
rein aan de Vincent van Goghstraat het Rijens bos-
landschap versterken. Hoewel hier een scherm niet 

noodzakelijk is willen we door middel van een wild-
groeiende haag het groene beeld versterken en tegelij-
kertijd het stenige karakter van het bedrijvencomplex 
aan het oog van de omgeving ontrekken.

De verdere inrichting van de ruimte tussen de scher-
men en de woningen willen we in overleg met bewo-
ners nader bepalen.

3.1.2. Dorpslandschap; Rijen laat zich zien
De centrale as Julianastraat/Stationsstraat is van his-
torisch belang. Hierlangs is Rijen ontstaan en hier-
aan liggen allerlei belangrijke voorzieningen zoals het 

Drie herkenbare sferen: in het westen de bossfeer, in het midden 
het centrum en in het oosten het groene landschappelijke Rijen
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centrum, de kerk, de voormalige (leer)industriecom-
plexen, het treinstation en in het zuiden het Aeroparc 
en vliegbasis Gilze en Rijen.

Deze zone vormt als het ware de ruggengraat van 
Rijen. Dit willen we ook voor de treinreiziger zichtbaar 
maken en daarom willen we hier transparante scher-
men toepassen. Transparante schermen dragen ook 
bij aan de overzichtelijkheid en beleefbaarheid van het 
treinstation dat hier ligt. Daarnaast voorkomt het toe-
passen van transparante schermen dat het straatpro-
fiel van de Spoorlaan Zuid en dat van de Parallelweg  
als te krap wordt ervaren.

3.1.3. Rijens open landschap
Ten oosten van Rijen loopt het spoortraject door het 
open landschap gelegen tussen Rijen en Tilburg; een 
heel ander landschapstype dan de bossen ten westen 
van Rijen. Dit typische landschappelijke karakter wil-
len we zover mogelijk de kern in doortrekken.

Hoewel er in deze zone geen nieuwe schermen nood-
zakelijk zijn willen we door middel van een aantal 
landschappelijke ingrepen het landschappelijke ka-
rakter van deze plek versterken. De middelen  die we 
hiervoor in willen zetten zijn hagen en laagbegroeiing.



3.2. Hoofdkeuze 2: uniformiteit in de 
schermen per deelgebied 

We willen dat de schermen geen afbreuk doen aan 
het karakter van het aangrenzend landschap. Wij zet-
ten in op behoud van het Rijens landschap en kiezen 
daarom per landschapstypologie voor het toepassen 
van één uniform type scherm. 

Uniformiteit in schermtype draagt bij aan een rustig 
en herkenbaar beeld. Zowel bezien vanuit de treinrei-
ziger (die over het algemeen met een hogere snelheid 
beweegt) als vanuit de (woon)omgeving is dit van 
belang.

Rijens boslandschap: westelijke entreegebied
Het westelijk entreegebied wordt gekenmerkt door 
het Rijens boslandschap. Het spoor vormt hier een 
ondergeschikt onderdeel door zijn huidige aange-
zicht. Met de komst van schermen is het van belang 
dat het Rijens boslandschap ter plaatse van het spoor 
als één geheel wordt ervaren en niet als twee losse 
delen. Bepalend hierin is de vormgeving van de scher-
men. Zowel materialisatie,lengte, hoogte en opbouw 
van het scherm spelen hierin een belangrijke rol.

Het is van belang dat het scherm door zijn vorm en 
materiaal het karakter van het boslandschap versterkt. 
Met het toepassen van een robuust element (schans-
korf) geplaatst op een solide wal (groene basement), 
waarbij wordt gerefereerd naar een oude vestings-
muur/wal, wordt een scherm in het boslandschap 
geplaatst dat door zijn aardse kleur en aangeplante 
basis met heesters onderdeel is van haar directe om-
geving. Daarnaast contrasteert de steenachtige vul-
ling van de schanskorf met een boslandschap omdat 
het steen geen gebiedseigen product is. Echter, dit 

contrast kan er juist voor zorgen dat de schanskorf en 
het landschap elkaar versterken. Dit kan alleen wan-
neer de vormgeving en het materiaal van de schans-
korf ondergeschikt blijft aan het boslandschap en met 
de kleur wel een verbintenis wordt aangegaan. 

De aardse kleuren van de schanskorven sluiten aan 
bij het boslandschap, maar ook met het grindbed van 
het spoor.

Het groene basement van het scherm wordt aange-
plant met beplanting die in het Rijens boslandschap 
voorkomt, zoals Rhododendron en Brem. Het groe-
ne basement zorgt tevens voor een geleding, waar-
door de schermen als minder hoog worden ervaren. 
Daarnaast geeft het groene basement ook aan de bin-
nenzijde (de treinzijde) een groen en geleed beeld. 
Wanneer er slechts aan één zijde van de rails scher-
men staan is deze groene voet bovendien ook vanuit 
de openbare ruimte aan de overzijde van de spoorlijn 
zichtbaar.

In de hoogte willen we zoveel mogelijk uniformiteit 
omdat op die manier het karakter van het aangren-
zend boslandschap minimaal zal worden aangetast. 
De mate van aantasting heeft mede te maken met de 
lengte en hoogte van het scherm, omdat een lang en/
of hoog scherm het Rijens boslandschap in twee stuk-
ken zal hakken en dit vanuit landschappelijk oogpunt 
bezwaarlijk is. Om de boomkruinen van het Rijens 
boslandschap aan de andere zijde van het spoor nog 
te kunnen zien is het noodzakelijk dat er bij een aan-
eengesloten scherm dat langer is dan 30 meter een 
maximale schermhoogte geldt van 3 meter. Voor een 
scherm met een schermlengte korter dan 30 me-
ter wordt per scherm bepaald of de combinatie van 
schermlengte en -hoogte het karakter van het Rijens 
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Boven en midden: schanskorf op een groene voet
Onder: Rhodondendoron

boslandschap wel of niet aantast. Wordt het karakter 
aangetast, dan zal er een aanpassing in schermhoog-
te worden voorgesteld.
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Transparante schermen

Dorpslandschap Rijen: vergroenen dorpsranden
Het Dorsplanschap Rijen kenmerkt zich door bedrij-
venterreinen aan de dorpsranden met daartussen een 
compact woongebied met een station. Ter hoogte 
van de bedrijventerreinen hoeven er geen schermen 
te worden geplaatst, waardoor de bedrijven vanuit de 
trein het eerste aangezicht van het dorpslandschap 
Rijen zijn. Deze dorpse entrees willen wij graag la-
ten aansluiten bij het karakter van het aangrenzende 
landschap. Dit houdt in dat het bedrijventerrein aan 
de westzijde van Rijen aansluit bij het Rijens bosland-
schap. In de zone tussen het spoor en het bedrijven-
terrein Vincent van Goghstraat willen wij wildgroei-
ende hagen planten die het huidige stenige karakter 
van het bedrijventerrein verzacht. Het bedrijventer-
rein aan de oostzijde van Rijen sluit aan op het Rijens 
open landschap. In de zone tussen het spoor en het 
bedrijventerrein willen wij dit landschap karakteris-
tiek versterken door het planten van hagen en laagbe-
groeiing. In de huidige situatie ziet de gebruiker van 
de Parallelweg graffity die voorkomt op de lage geluid-
schermen aan de overzijde van het spoor. Door de ha-
gen wordt het zicht op de graffity vanuit de openbare 
ruimte weggenomen. 
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Dorpslandschap Rijen: Rijen laat zich zien
Na het passeren van de dorpsentree wil Rijen zich la-
ten zien door het tonen van zijn stationsgebied. Het 
stationsgebied van Rijen kenmerkt zich door hoofdza-
kelijk woningbouw en het doorsnijden van het oudste 
lint in Rijen, namelijk Julianastraat-Stationsstraat. Aan 
de zuidzijde van het spoor staan de woningen met 
hun voorgevel relatief dicht op het spoor en vormen 
een gemêleerd aangezicht. Aan de noordzijde van het  
spoor is de bebouwing beduidend hoger dan aan de 
zuidzijde en heeft de bebouwing een ander aange-
zicht. Deze verscheidenheid typeert dit stationsgebied 
en mag worden getoond. Door het toepassen van 
transparante schermen in het stationsgebied wordt 
de treinreiziger de mogelijkheid geboden om kennis 
te maken met het stationsgebied van Rijen. Daarnaast 
zorgt het toepassen van transparante schermen voor 
een sociaal veiliger stationsgebied. 

Door de overgangen tussen de benodigde scherm-
hoogtes op een golvende manier te laten verlopen 
ontstaat er een soepele golvende lijn aan de boven-
grens van deze schermen. Deze lijn onderbreekt juist 
het lineaire karakter van de spoorlijn en benadrukt dat 
hier het stationsgebied ligt.

Schermhoogtes en schermtypes
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3.3. Hoofdkeuze 3: zicht op Rijens 
landschap

We willen voorkomen dat het zicht op het Rijens 
landschap aan de andere zijde van het spoor volle-
dig wordt ontnomen, zie foto. Dit speelt met name 
vanuit de woningen, omdat men vanuit die positie 
over het algemeen niet met de straat mee kan kijken,  
maar loodrecht op het scherm kijkt. De hoogte van de 
schanskorven aan de Spoorlaan Noord willen we be-
perken tot maximaal 3 meter hoogte, zie beschrijving 
hoofstuk 3.2. Op deze manier blijft tevens het uitzicht 
vanaf de eerste verdieping vrij.

Daarnaast leidt deze hoogtebeperking ertoe dat trein-
reizigers zittende op de bovenste etage van een inter-
citytrein over het scherm heen kunnen kijken en daar-
door toch iets mee krijgen van de omgeving.

Een lager scherm dan volgens de berekeningen ge-
wenst zorgt voor een hogere geluidsbelasting op de 
aangrenzende gevels. De extra geluidsbelasting blijft 
echter onder 70 dBa waarmee het binnen de wettelijke 
kaders valt. In de bijlage worden de punten waarop de 
belasting hoger is dan 65 dBa (en lager dan 70 dBa) 
benoemd.

Voor glazen schermen ligt dit natuurlijk anders van-
wege hun doorzicht. Om die reden wordt daarbij flexi-
beler met de hoogtes omgesprongen.

Door het plaatsen van hagen langs de Parallelweg 
wordt het zicht op de lage schermen die volstaan met 
graffity ontnomen. 
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IV Uitwerking visie

In dit hoofdstuk wordt een nadere uitwerking van de 
visie op korte termijn beschreven. Dit hoofdstuk con-
centreert zich dan ook op de concrete maatregelen 
zoals de schermen zelf en de inrichting van de ruimte 
tussen de schermen en de aangrenzende woningen. 

Op de volgende pagina’s wordt dit aan de hand van 
de plankaart en dwarsdoorsnedes nader toegelicht.



De bedrijfsgebouwen van Curtec inter-
national zijn geen geluidsgevoelige ob-
jecten. Hoewel hier om die reden geen 
scherm noodzakelijk is willen we door 
middel van een wildgroeiende haag het 
Rijense boslandschap versterken en 
tegelijkertijd het stenige karakter van 
het bedrijvencomplex aan het oog van 
de omgeving ontrekken.

De schanskorven op de aarden wal 
lopen de hoek om ter plaatse van de 
kruising met de N631. De restruimte die 
daar ontstaat kan gebruikt worden om 
het Rijens boslandschap te versterken 
door enkele bomen toe te voegen.

 DWARSDOORSNEDE 1
 (zie pag 38)

N
631

Curtec 
International
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Enkele grotere bomen 
op het terrein van 
Curtec international 
versterken de bossfeer.

De schanskorven op de aarden wal 
hebben over de gehele lengte van de 
Spoorlaan Noord een gelijke hoogte 
van 3 meter. Dit draagt bij aan een her-
kenbaar uniform beeld en behoud het 
zicht op het Rijens boslandschap aan 
de andere zijde van het spoor.

Ter plaatse van het parkje bij de Rembrandtlaan 
willen we het Rijens boslandschap versterken. 
Dit doen we door de lineaire laanbeplanting te 
doorbereken door her en der wat grotere bomen 
te plaatsen die aansluiten op de bomen die in 
het naastgelegen bos voorkomen. We denken 
hierbij aan de berk, de grove den of de zomereik. 

De bestaande aarden geluidswal die hier ligt wordt met 
het plaatsen van schermen overbodig. De restruimte die 
hier onstaat kan samen met het naastgelegen gebied 
tussen Spoorlaan Noord en Koolaspad herontwikkeld 
worden zodat de ruimtelijke kwaliteit van deze zichtlocatie 
wordt verbeterd. 

 DWARSDOORSNEDE 2
 (zie pag 39)

Spoorlaan Noord

Spoorlaan Zuid

Julianastraat / Stationsstraat

Vincent van 

G
oghstraat



kleinevospad eigendom
bedrijf

kokos
2 m

kleinevospad eigendom
bedrijf

haag
2 m

schanskorven met wal
2 m

 DWARSDOORSNEDE 1

huidig

nieuw

Kleine Vospad
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bestaande geluidswal kleinevospad bestaande woningspoorlaan
noord

bestaande geluidswal kleinevospad bestaande woningspoorlaan
noord

schanskorf + wal
2,67  m

 DWARSDOORSNEDE 2

huidig

nieuw

3 m

Kleine Vospad

Kleine Vospad



Het stationsgebied wordt geken-
merkt door kleinschalige woonbebou-
wing aan Spoorlaan Zuid tot dorpse 
hoogbouw rondom het station. Door 
het toepassen van transparante 
schermen kan de treinreiziger hier-
mee kennis maken en kan Rijen zich 
laten zien. 

De transparante schermen ter plaatse 
van het gedeelte van de Parallelweg 
gelegen tussen Haansbergseweg en 
Julianastraat / Stationsstraat staan 
dichter op de hartlijn van de spoorlijn 
om zo genoeg ruimte te creëren voor 
het straatprofiel.

De bestaande schermen 
worden deels afgebroken om 
plaats te maken voor nieuwe 
hogere schermen. Het oos-
telijk deel van de schermen 
voldoet qua geluidsreductie en 
blijft daarom behouden.

Het zicht op het stationsge-
bied vanuit de trein is mini-
maal. Door de schermen te 
voorzien van een bijzondere 
print dragen de schermen 
zelf ook bij ter verfraaing van 
het stationsgebied.

De transparante schermen 
lopen tot tegen de gevel van 
het stationsgebouw. Hierdoor 
maakt het stationsgebouw als 
het ware onderdeel uit van het 
geluidsscherm.

In de zone tussen spoor 
en bedrijventerrein willen 
wij het landschapska-
rakteristiek Rijens open 
landschap versterken door 
het planten van hagen en 
laagbegroeiing.

 DWARSDOORSNEDE 3
 (zie pag 42)

Parallelweg

Julianastraat / Stationsstraat



Een haag tussen de spoorlijn en de 
Parallelweg zorgt voor een groen 
landschappelijk beeld. Daarnaast 
voorkomt de haag dat het met graffity 
bespoten bestaande geluidsscherm 
aan het zicht wordt onttrokken.

 DWARSDOORSNEDE 4
 (zie pag 43)
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parallelweg

bestaande
�etsenstalling

bestaand
stationsplein

parallelweg

bestaande
�etsenstalling

bestaand
stationsplein

glas
3 m

glas
5 m

DWARSDOORSNEDE 3

huidig

nieuw

4,5 m
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eigendom
bedrijf

parallelweg vennewegbestaand
geluidsscherm

eigendom
bedrijf

parallelweg vennewegbestaand
geluidsscherm

haag
1,5 m

DWARSDOORSNEDE 4

huidig

nieuw

haag

Beeld vanaf de Parallelweg



Door de hoofdontsluitingsroute (Spoorlaan 
Noord) in dit gedeelte te verleggen richting 
de schermen,  ontstaat ontwikkelruimte ter 
plaatse van de garageboxen die nu het beeld 
van deze route domineren. In samenspraak 
met de eigenaren van de garageboxen kan deze 
ruimte herontwikkeld worden.
 

Dankzij het plaatsen van schermen 
nemen de herontwikkelingskansen 
van deze locatie toe. Zowel richting 
de spoorlijn als richting de hoofdver-
keersroute Spoorlaan Noord krijgt 
het gebied een gezicht. Op de kop is 
een hoogteaccent voorstelbaar.

Julianastraat / Stationsstraat
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V Uitwerking visie op lange 
termijn

 
Dit gedeelte van de Parallelweg willen 
we een representatievere uitstraling 
geven. De herontwikkeling van de 
stationsomgeving biedt kansen om 
de verloederde bedrijfspanden op te 
knappen. Herontwikkeling is hierbij 
denkbaar.

Het tweezijdig bereikbaar maken van 
het station gaat gepaard met een 
gebiedsontwikkeling van de noord-
zijde en de zuidzijde van het station. 
(op de volgende pagina’s wordt hier 
nader op ingegaan)

Parallelweg



 view 1 (zie pag 48)

 view 2 (zie pag 48)

 view 3 (zie pag 49)

 view 4 (zie pag 49)

Julianastraat

Parallelweg

H
aansbergseweg
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Tweezijdig station
Ten behoeve van de veiligheid en het reizigerscomfort willen we de gelijkvloerse oversteek van het 
station opheffen en vervangen door een tunnel waardoor het station zowel vanuit Rijen Zuid als 
Rijen Noord veilig bereikbaar wordt. Hierdoor ontstaat een nieuwe dwarsrelatie onder de spoor-
lijn door. Doordat de tunnel aan de noordzijde van het station aantakt op de Laagstraat en de 
Julianastraat/Stationsstraat en aan de zuidzijde op de Haansbergseweg wordt de hoofdfietstruc-
tuur binnen Rijen versterkt. Hierdoor ontstaat een directe en veilige langzaamverkeersverbinding 
tussen het centrum in het noorden en het Aeroparc en de vliegbasis Gilze en Rijen in het zuiden.

Verdiept stationsplein
Door het stationsplein flauw af te laten lopen tot de gewenste diepte om onder de spoorlijn door 
te kruisen ontstaat een pleinruimte die onder de spoorlijn door loopt en er aan de zuidzijde weer 
uitkomt. Op deze manier ontstaat een comfortabele en veilige onderdoorgang onder de spoorlijn 
die dankzij het flauwe talud ook aantrekkelijk is voor fietsers.

Zuidzijde station
Het bereikbaar maken van de zuidzijde van het station gaat gepaard met een gebiedsontwikkeling 
waarbij we inzetten op het verbeteren van de bereikbaarheid per auto, per fiets en te voet. Door 
een nieuwe volwaardige auto-ontsluiting te maken tussen de Julianastraat en de Haansbergseweg 
wordt niet alleen de zuidzijde van het station beter bereikbaar, maar ook de bedrijven aan de 
Haansbergseweg, Parallelweg en Nijverheidslaan. Op deze manier willen we deze bedrijven een 
impuls geven en daarmee uiteindelijk ook de ruimtelijke kwaliteit van deze zone verbeteren.

De ruimte die gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde van het station oplevert willen we gebruiken 
ten behoeve van fietsparkeerplaatsen en autoparkeerplaatsen. Daarnaast is er ruimte voor ontwik-
keling van woningbouw, die de pleinruimte in het zuiden begrenst en de nieuwe ontsluitingsroute 
begeleidt. Het smalle stukje Parallelweg tussen Julianastraat en Haansbergseweg kan hierdoor 
autovrij gemaakt worden. 

Het stationsgebied

Parallelweg



 view 1

 view 2

3d beelden en referentiebeelden van de stationsomgeving
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 view 3

 view 4

referentiebeelden van tunnel als pleinruimte

3d beelden en referentiebeelden van de stationsomgeving



nieuwe
�etsenstalling

stationspleintunnel glas
3 m

glas
5 m

In de visie houden we zowel de optie van een midden-
perron als de optie van zijperrons open. Op de ont-
wikkeling van het stationsgebied heeft de keuze van 
zijperrons of middenperrons geen invloed.

Middenperron
Behoud van het huidige middenperron heeft als voor-
deel dat de spoorlijnen niet verlegd hoeven te worden.  
Middels de langzaamverkeerstunnel is het midden-
perron bereikbaar.

DWARSDOORSNEDES 5

 middenperron

4,5 m
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parallelweg nieuwe
�etsenstalling

stationspleintunnel

Zijperron
De mogelijkheid van een zijperronnen vergroot het 
reizigerscomfort. Men kan immers wachten met ‘rug-
dekking’ van de (transparante) schermen. 

Om de zijperrons te bewerkstelligen kan er in het 
oude (niet meer in bedrijf zijnde) perron dat naast 

 zijperrons

het stationsgebouw is gelegen nieuw leven worden 
geblazen. Hiervoor dienen enkele fietsenstallingen 
weggehaald te worden, en dient het perron verhoogd 
te worden. Ook moet de zuidelijke spoorlijn verlegd 
worden om plaats te maken voor het andere zijperron. 

spoorlijn verleggen 
tbv zijperron

bestaand oud zijperron 
weer in gebruik nemen



BIJLAGE Aan de hand van onderstaande dwarsdoorsnedes zijn 
de verschillen in schermhoogte tussen de visie (on-
derste dwarsdoorsnede) en de schermhoogtes op 
basis van de berekening van ProRail (bovenste dwars-
doorsnede) af te lezen. 

Op de plaatsen waar voorgesteld wordt de schermen 
te verlagen neemt de geluidsbelasting op de gevel toe.  
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Op basis van de vuistregel dat 1 meter schermverla-
ging een geluidstoename van 3 dB oplevert is bere-
kend wat de gevolgen zijn voor de geluidsbelasting op 
de gevels. 
In onderstaande dwarsdoorsnedes zijn met oranje 
(    ) stippen de huisadressen aangegeven waar de 
geluidsbelasting tussen de 65-70 dB zal gaan liggen. 
Met een gele stip (    ) zijn de huisadressen aange-
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geven waar de geluidsbelasting rondom de 65 dB zal 
liggen.

Op basis van deze rekenmethode komen we tot de 
conclusie dat de geluidsbelasting nergens boven de 
70 dBa uit komt.
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