Combiplan en Station Nijverdal
Combiplan and Railway Station Nijverdal

Hans van Heeswijk a rc h i t e c t e n

Combiplan and Station Nijverdal
Heuvels zijn zeldzaam in Nederland, maar waar een rivier stroomt ontstaat een vallei. De rivier Regge is zo’n
rivier in het oosten van het land. In het begin van de 19e eeuw vestigden zich in Nijverdal textielfabrieken
bij de kruising van de hoofdweg en de rivier. Later verdween de industrie, nam het verkeer toe en hebben
de spoor -en snelweg de stad Nijverdal in twee aparte delen gesneden. De lokale kroegbaas Leo ten Brinke
startte een protest dat resulteerde in een plan om de twee hoofdstromen van het trein en autoverkeer
samen te voegen en zo te scheiden van het lokale transport en de stad opnieuw te verbinden.
Door het samenvoegen van spoor en provinciale weg langs de kern van Nijverdal ontstond de mogelijkheid
om het station te verplaatsen en dichterbij het centrum te situeren. Hierdoor is het vanuit de noord- en
zuidzijde beter te bereiken. Dwars over het station liggen twee traverses die de noord- en zuidzijde met
elkaar verbinden. Op de middentraverse zijn de hoofdtoegangen tot de perrons en een overdekte wachtaccommodatie gesitueerd. De perrons liggen nu in een verdiepte bak die aan de westzijde overgaat in een kilometer
lange tunnel.

Combiplan and Railway Station Nijverdal
Hills are rare in The Netherlands, but where a river flows, a valley exists. The river Regge is such a watercourse in the east of The Netherlands. In the beginning of the 19th century textile factories sprang up
where a main road crossed the river. The community was named Nijverdal, Dutch for Industrious Valley.
Railroad and highway carved two separate trails. Industry disappeared, traffic increased. Local pub owner
Leo ten Brinke started a protest that resulted in a plan that utilizes tunnels, bridges and viaducts, to join two
streams of traffic and to separate them from local transport. A community that was split in two is whole
once more. Through traffic flows at its edge. The local route regains its function as the main street. A tangle
of traffic is unravelled, creating a new urban fabric. The restrained design from span to bridge railing forms
the warp and weft. The platforms of the train station are located in a sunken containter which continues to become a
tunnel of 1 kilometre on the westside.

Het nieuwe station is gebouwd in een verdiepte bak aansluitend op een tunnel voor de spoor -en snelweg.
The new railway station is constructed on a lowered level linked and to a tunnel.
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Baron van Sternbachlaan

Neuvengeul
Regge

G. van der Meuleweg

Fietstunnel
Bicycle Tunnel

Treinstation Nijverdal
Nijverdal railway station
Meyboonstraat

De Joncheerelaan

Stationstraverse
Pedestrian Bridge
Historische verbinding
Historic link

N35

Alle bouwkundige ingrepen van het combiplan verzameld.
All architectural interventions of the combiplan.
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Opwaardering
De opwaardering van

Opwaardering
De opwaardering van

Traverse tussen de twee sporen.
Bridge between platforms.
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Doorsnede van de tunnel.

Scheiding van functies

Cross section of the tunnel.

Division of functions.
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Bij het ontwerp is vooral de wens om een sociaal veilige stationsomgeving te maken een belangrijk uitgangspunt geweest. Om deze reden zijn de wanden van het
station naar achter toe wijkend uitgevoerd. Hekken en borstweringen zijn overal transparant. Aan het afwerkingsniveau is veel aandacht besteed.
To enhance the sense of social safety of the station area the walls of the platforms are recessed to give passengers a clearer overview, the fencing and parapet are
transparent and the design is characterised by an overall high level of finishing.
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