
Houten 4-sporig



Het project

Het project “onderbouw 4-sporigheid Houten” bestaat uit de realisatie van de 

onderbouw van de spoorverdubbeling te Houten, inclusief upgrading en nieuwbouw 

van kunstwerken en realisatie van twee nieuwe stations. Het werk is een D&C-contract 

van ProRail dat door de combinatie Mobilis, CFE en KWS is aangenomen. De naam van 

de uitvoeringscombinatie is “Combinatie Houten-4”. 





Planning

Het werk kan in grote lijnen opgedeeld worden in twee fasen. De eerste fase betrof de 

bouw van alle kunstwerken en baangedeelte aan de westzijde van het bestaande spoor. 

De bouw van deze fase is in maart 2007 gestart en duurde tot en met oktober 2008. Na 

het gedeeltelijk omleggen van de sporen werden de kunstwerken en baangedeelte aan 

de Oostzijde van de bestaande sporen aangepakt. Deze fase liep van december 2008 tot 

maart 2010. 

Aansluitend is de bovenbouw door derden afgerond en de bouwkundige afwerking van 

de stations gerealiseerd. Eind december 2010 was de oplevering van het hele project en 

de indienststelling van de 4-sporigheid een feit.



Station Houten

In de periode 2007-2010 heeft het station Houten een metamorfose ondergaan. Als 

onderdeel van het project Randstadspoor is het aantal sporen verdubbeld naar 4 en 

heeft de oude halte uit eind jaren ‘70 plaats gemaakt voor een station dat een optimale 

transfer biedt voor reizigers.

Station Houten in het centrum is aangelegd op een dubbel spoorviaduct van 

tweehonderd meter en ligt hierdoor 1,80 meter hoger dan voorheen. Dit zorgt voor een 

doorkijk tussen het oostelijk en westelijk deel van het centrum, wat bijdraagt aan een 

veilig gevoel. Door de verhoging is er ruimte onder de spoorbaan ontstaan voor een 

fietstransferium met plaats voor ruim tweeduizend fietsen. Aan de zuidkant van het 

station ligt de Zuidtunnel, die vanaf 2010 de verbinding vormt tussen de Molenzoom en 

het nieuwe busstation aan De Slinger. Het station heeft over een lengte van 170 meter 

een overkapt perron en hoge, transparante geluidsschermen. 

Bijzonderheden
Het station is de integrale oplossing voor treintransfer, fietsparkeren en het opheffen 

van de spoorse doorsnijding van het centrum van Houten.

Architectuur

·  Zwevend effect; door de ruimte tussen kolom en dek lijken de dekken een beetje te 

zweven. 

·  Harmonie beton – staal; in kleur en vorm is bereikt dat het beton van de 

kunstwerken en het staal van de perronkap één geheel vormen. Ook bij de andere 

kunstwerken is het project (Vijfwal en Station Castellum) is die lijn doorgezet.

·  Slanke vorm; geringe bouwhoogte; verjonging buitenzijde spoordekken; voor 

spoorse begrippen is een extreem slank aanzicht van de dekken bereikt vanaf de 

straatzijde van de onderdoorgang. 

·  Kolomkoppen met verlichting; geïntegreerde, indirecte verlichting versterkt ’s nachts 

het zwevende effect.

Techniek

·  Hekpalen dispensatie; met speciaal onderzoek en dispensatie zijn in de grond 

gevormde palen toegepast zonder mantels die toch op trek belast kunnen worden. 

·  Optimale lengte overspanning bij ingegoten spoor; met ultieme inspanning is een 

deklengte van 36 meter mogelijk gebleken met toch ingegoten spoor.

·  Ingegoten spoor, maar geluidsarm door ZOAB; dus werkelijk alle soorten beton zijn 

toegepast!

·  Paalmatras overgang; innovatieve overgangsconstructie die een veel meer 

geleidelijke overgang van zachte baan naar hard kunstwerk mogelijk maakt.







Rondweg Noord

Ter plaatse van Rondweg Noord is de bestaande onderdoorgang bouwkundig 

opgewaardeerd middels verlichting en schilderwerk. Tevens zijn twee nieuwe 

trogviaducten en twee langzaamverkeerdekken gerealiseerd. De trogviaducten zijn 

verhoogd gebouwd en afgelaten, de langzaamverkeerdekken bestaan uit prefabliggers 

met een druklaag. 





De Koppeling

De koppeling is een bestaande onderdoorgang onder het spoor en vormt, naast 

de rondweg, de enige oost-west verbinding voor auto’s in Houten. Ook hier is de 

onderdoorgang bouwkundig opgeknapt en is een nieuw spoorviaduct aangebracht. Dit 

spoorviaduct bestaat uit prefab betonnen liggers met een druklaag.

Brug Vijfwal
Ter hoogte van de Vijfwal is een stalen brug gebouwd over de vier sporen. Het betreft 

een architectonisch vormgegeven brug met een vrije overspanning van 80 meter. 



Houten Castellum

Ter plaatse van de in aanbouw zijnde woonwijk Castellum is een nieuw treinstation 

gebouwd met een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Het betonwerk is ook 

hier in twee fasen uitgevoerd. Eerst is de westzijde gerealiseerd en na het omleggen 

van de sporen werd de oostzijde aangepakt. Het station bestaat uit een staalconstructie 

met eenvoudige dakafwerking. Het station is bereikbaar vanuit de onderdoorgang met 

trappen en een lift.





Zuidelijke Rondweg

Ter plaatse van de zuidelijke rondweg zijn twee bestaande spoorviaducten horizontaal 

verschoven over bestaande landhoofden. Aansluitend zijn twee stalen boogbruggen 

gesloopt.

Vlierweg
Ter plaatse van de Vlierweg is de bestaande onderdoorgang voor fietsers en 

voetgangers bouwkundig aangepast middels nieuwe verlichting en schilderwerk.

Geluidsschermen
Langs het spoor is over 3500 meter een geluidsscherm gerealiseerd. Het scherm bestaat 

uit een paalfundering met een poer. Daarop zijn stalen stijlen met aluminium cassettes 

gemonteerd. 





Het oude station

Het eerste station in Houten werd geopend op 1 november 1868. Dit was een 

standaardtype dat in meerdere plaatsen langs de spoorlijn Utrecht – ‘s-Hertogenbosch 

werd gebouwd. Dit station werd gesloten in 1935, het gebouw bleef bewaard.

Verplaatsing
Omdat voor dit gebouw bij de spoorverdubbeling geen plaats was, maar het 

cultuurhistorische waarde heeft (het is het enige van dit type dat nog bestaat), is dit 

stationsgebouw in 2007 verplaatst naar een locatie 150 meter zuidelijker langs het 

spoor, waar het een nieuwe functie kreeg als dagbestedingscentrum voor mensen met 

een verstandelijke beperking.

Eerst werd het station opgevijzeld naar 2,8 meter. Het opvijzelen begon op 8 augustus 

2007. Op 24 augustus 2007 werd het gebouw naar de nieuwe locatie gereden. Na een 

restauratie werd het in april 2009 in gebruik genomen.

Maatschappelijke functie
Het oude stationsgebouw heeft een maatschappelijke functie gekregen: Het oude 

station: een kleinschalig congres- en ontmoetingscentrum. In het oude station werken 

mensen met een verstandelijke beperking van de Stichting Philadelphia Zorg onder 

professionele begeleiding.

Op de zolder heeft de archeologische werkgroep van Houten ‘Leen de Keijzer’ zijn 

intrek genomen. De werkgroep stelt hier haar archeologische vondsten tentoon en zal 

onderwijs verzorgen aan basisschoolgroepen over de historie van Houten. 

Het oude station wordt geëxploiteerd door Stichting Station op Wielen. De Stichting is 

opgericht op initiatief van de gemeente Houten en woningcorporatie Viveste. Het doel 

is het oude stationsgebouw te behouden, te restaureren, te beheren en te exploiteren.







De alliantie

Na gunning is het D&C-contract omgezet in een Alliantie-contract. De alliantie bestaat 

uit een vof van ProRail met Combinatie Houten-4. Deze is opdrachtgever van de 

uitvoerend aannemer, Combinatie Houten-4 (Mobilis, CFE en KWS).

De Bataafse Alliantie heeft de onderbouw (baan en kunstwerken) voor de 

spoorverdubbeling in Houten gerealiseerd als onderdeel van het project Vleugel. 

Dit project zorgt voor de uitbreiding van de spoorinfra voor Randstadspoor, het 

hoogwaardig OV rond de stad Utrecht. Het werk beslaat ongeveer 6 km spoor, 

voornamelijk in stedelijke omgeving, en ca 10 kunstwerken. Daarnaast is het station 

Houten geheel vernieuwd en is een nieuwe Randstadspoorhalte Castellum gebouwd.

 

De aannemer, Combinatie Houten-4, en ProRail heeft de onderbouw in alliantievorm 

uitgevoerd. De daartoe opgerichte Bataafse Alliantie VOF heeft het D&C ontwerp 

gemaakt en risicodragend de uitvoering begeleid als gemandateerd opdrachtgever van 

ProRail. De Combinatie Houten-4 heeft het werk onder UAV 89 uitgevoerd.

 

De samenwerking heeft zich vanaf de start ontwikkeld tot een hecht team dat elkaar 

vertrouwt, zeer gefaciliteerd door de alliantievorm die maakt dat de belangen 

gelijkgericht zijn. Niet alleen is de onderbouw op tijd, ruim binnen budget, kwalitatief 

goed, met beperkte overlast en veilig afgesloten, ook heerste er een prettige werksfeer 

van bouwbureau tot bouwput waar de Raden van Bestuur graag kwamen.

 

 





Impact op omgeving

Het project bevatte de belangrijkste vervoersknoop van Houten. Het station met haar 

onderdoorgang verbindt per dag voor 10.000 reizigers het spoor en voor 15.000 fietsers/

voetgangers de stadshelften. Voor beide geldt: de treinen moeten blijven rijden en 

de stad moet verbonden blijven. Op een postzegel van 50 bij 50 meter heeft dit zich 

afgespeeld, daar waar ook 2 viaducten voor de nieuwe halte gebouwd zijn.

 

Van meet af aan was duidelijk dat dit alleen mogelijk zou zijn met speciale zorg voor 

de omgeving. De alliantie heeft gedurende de volledige bouwtijd bewonersklankbord-

bijeenkomsten georganiseerd en gefaciliteerd. Daarnaast is een logistiek overleg met 

andere projecten en bevoegd gezag gevoerd om de voortgang van de verschillende 

werken en het functioneren van het stadscentrum zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen. 



Vernieuwing

Het werk was gebaseerd op bestaande technieken en bood weinig ruimte voor 

innovaties. De alliantievorm heeft wel een efficiencybeweging op gang gebracht als 

het gaat om ontwerprichtlijnen en -voorschriften. Men is met succes de uitdaging 

aangegaan om overdimensionering te voorkomen. Zeker vernieuwend is de toepassing 

van een palenmatras onder de spoorbaan geweest. De eerste keer in Nederland. 

Naast de alternatieve wijze waarop de baan gedragen wordt, lijkt dit matras ook een 

zeer effectieve overgangsconstructie geworden te zijn tussen de ‘zachte’ zandbaan 

en een ‘hard’ kunstwerk met ingegoten spoor. Het palenmatras wordt tot op heden 

gemonitord en is al meerdere malen in de publiciteit geweest. 



Maatschappelijke besparingen

De alliantie heeft slechts 40% van haar risicobudget daadwerkelijk moeten aanwenden. 

Het restant kan financieel als maatschappelijk voordeel gezien worden, maar ook in de 

uitvoering betekent het optreden van risico’s veelal dat bouwprocessen langer duren en 

meer overlast veroorzaken. Dit fenomeen is in Houten ook beperkt gebleven. 

 

Tijdens de aanbesteding heeft het project ook maatschappelijk voordeel behaald. 

Door een aantal incentives in de gunning op te nemen is meer scope voor hetzelfde 

geld gecontracteerd. Dit heeft bijgedragen aan het kunnen realiseren van een ‘design’ 

perronkap over driekwart van de perronlengte van station Houten.

 

 





Eindgebruikers

Spoorprojecten zijn strikt gebonden aan ontwerpvoorschriften die weinig ruimte 

voor alternatieven bieden. De kwaliteit voor de eindgebruiker is daarmee vastgelegd. 

Kijkend naar de verschillende gebruikersgroepen (functioneel, exploitatie, facilitair, 

architectonisch) is de beschikbare ruimte gebruikt om aan alle belangen tegemoet te 

komen. Specifiek met de belangenbehartiger voor (visueel) gehandicapten is overleg 

geweest om de toegankelijkheid van de stations te optimaliseren.





www.mobilis.nl

www.prorail.nl

www.cfe.nl

www.kws.nl
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