
We boemelen met het stoptreintje
(eerste klas, met goedvinden van de
conducteur) van Bloemendaal via
Haarlem en stappen uit op station
Haarlem-Spaarnwoude. Meer dan
veertig treden tellen de trappen die
toegang bieden tot de traverse over
het spoor bij dit station. ,,Je zult je
Billy boekenkast hier omhoog
moeten sjouwen’’, zegt een woord-
voerder van Prorail, kijkend naar
de Ikea iets verderop. Inderdaad,
het idee alleen al. ,,Of mensen die
nietsvermoedend met hun kinder-
wagens aan komen wandelen - ze
worden compleet verrast door zo’n
onneembaar obstakel’’, vult Bram ’t
Mannetje aan. ,,Inmiddels hebben
we zoveel stations van liften voor-
zien, dat reizigers ervan uitgaan
dat er in Spaarnwoude een lift is.
Ze zijn echt onaangenaam verrast
als dat niet zo blijkt te zijn!’’

Drie liften

Dus is besloten deze Ikea-halte met
twee perrons te voorzien van drie
liften. Een bij elk perron, plus een
aan de zijde van Zuiderpolder bij
de bushaltes, waar de meeste reizi-
gers vandaan komen. Op verzoek
van de gemeente Haarlem wordt
ook de bushalte langs de N200
wordt door de aannemer aange-
past, zodat de bus door reizigers in
een rolstoel kan worden gebruikt. 
De spoorwegbeheerder heeft de
opdracht voor 2030 alle perrons op
402 stations in Nederland beter
bereikbaar, en voor mensen met

een handicap ’zelfstandig toegan-
kelijk’ te maken. Het gaat daarbij
niet alleen om het bouwen van
nieuwe of het opknappen van
bestaande liften, ook hellingbanen
en toiletten worden aangepast.
Perrons worden voorzien van rib-
belige geleidelijnen en speciale
perronrand- en veiligheidsmarke-
ringen, braille-bewegwijzering,
grotere pictogrammen en dubbele
leuningen. ,,Kortom: we willen een
drempelvrije en voelbare route
door het station naar de perrons.’’ 
Neem bijvoorbeeld de perronhoog-
te. De Europese norm is 76 centi-
meter ten opzichte van de rails.

,,Maar dat was nooit de norm in
Nederland. Wij bouwden in het
verleden de perrons op 84 centime-
ter.’’ Prorail gaat in zo’n geval niet
de perrons verlagen, maar brengt
het liefst het spoor omhoog. Dat
scheelt vaak in kosten. Een toegan-
kelijke instap bieden is sowieso een
precair fenomeen: de spoorligging
fluctueert, het perron kan in de
drassige Nederlandse bodem na

verloop van tijd zakken. Daarnaast
is niet elke trein precies even hoog.
Zo veert een trein die vol beladen is
meer in. Ook de wielen slijten; na
maximaal twee centimeter moet
het wiel worden vervangen. 

Bloemendaal

Bram ’t Mannetje heeft inmiddels
veel ervaring opgedaan met stati-
ons in de omgeving van Haarlem.

Het aanpassen van station Bloe-
mendaal bijvoorbeeld is vorig jaar
oktober afgerond. Drie keer werd
er een weekeinde gewerkt om te
heien en nieuwe liftschachten uit
te graven. Voor het soepel bouwen
van de lift moest het perron tijde-
lijk worden ingekort. 
Ook NS-station Haarlem, een mo-
nument, is aangepakt. Liften waren
er overigens al. ,,In overleg met de

monumentencommissie zijn in de
monumentale vloer van de reizi-
gerstunnel geen geleidlijnen aan-
gebracht. ,,Daar krijgen we klach-
ten over, maar de commissie wilde
niet dat deze vloer werd aange-
past.’’

Dichtheid

Als je erover nadenkt, het is opmer-
kelijk hoe groot de dichtheid van

het aantal treinstations rond Haar-
lem is. In elk gehucht stuit je op
overwegen of stations. Er is voor
Prorail dus veel werk aan de winkel
in deze omgeving. Neem station
Driehuis. Dat station is nu niet
drempelvrij toegankelijk. ,,Dat
wordt een bloemendaaltje, met
liften die toegang bieden tot een
tunnel onder de sporen door. We
hadden daar eerst een loopbrug

over het spoor heen bedacht met
liften eraan’’, weet ’t Mannetje.
,,We werken nu een plan uit met
twee liften aan de tunnel. We
hebben daarvoor extra budget
aangevraagd bij het ministerie.’’
Prorail verwacht daarmee in 2021
aan de slag te kunnen. 
Op station Santpoort-Noord is
vorig jaar de hellingbaan aange-
past. De drempelvrije route op
Santpoort-Zuid is goed. Overveen
zit ook in het programma, maar
daar hoeft niet zo veel te gebeu-
ren, evenals Zandvoort. In Heem-
stede-Aerdenhout zijn al liften;
daar worden de perronhoogtes
deze zomer aangepast, aldus ’t
Mannetje. 

Haarlem-Spaarnwoude

Terug naar Haarlem-Spaarnwou-
de. 
De perronhoogte van dit station is
al vorig jaar aangepast op 76 centi-
meter, vertelt de projectmanager.
Prorail heeft in december de
bouwvergunning gekregen van de
gemeente Haarlem. Na de zomer
gaat Prorail beginnen met de
bouw van drie liften bij Haarlem-
Spaarnwoude. De werkzaamheden
bij dit station, gelegen in ’Oost-
poort’ waar in de toekomst veel
woningen en bedrijven verrijzen,
zullen net als bij Bloemendaal
waarschijnlijk een maand of tien
vergen. 
Liften zijn erg duur in onderhoud,
zeker in de buitenlucht; daarom
gaat Prorail in zee met producen-
ten die relatief dure, maar be-
trouwbare liften bouwen. 
De kosten per lift bedragen onge-
veer 7,5 ton.

Prorail is in Noord-Holland in hoog tempo bezig met

het toegankelijk maken van stations, want in 2030

moeten alle stations in Nederland ’zelfstandig

toegankelijk’ zijn. Met andere woorden: mensen

met een beperking moeten zonder hulp de trein

kunnen nemen. Daartoe worden nieuwe liften

gebouwd. Een goed voorbeeld daarvan is Station

Haarlem-Spaarnwoude. Na de zomer begint de

aannemer met deze klus.

Bram ’t Mannetje, verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van stations. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Station Haarlem-Spaanwoude met de drie nieuw te bouwen liften. ILLUSTRATIE: VENHOEVENCS ARCHITECTURE+URBANISM

Station Haarlem-
Spaarnwoude
toegankelijker

Drie liften en
het obstakel

is geslecht

Haarlem ✱ Bram ’t Mannetje is bij
Prorail projectmanager ’toeganke-
lijkheid’; zijn opdracht is alle stati-
ons toegankelijk te maken voor
reizigers in een rolstoel, blind of
slechtziend zijn. 
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Stations die
worden
aangepakt
In Noord-Holland is veel
werk in voorbereiding en
uitvoering. Onder het IJ
gaat het om Haarlem-
Spaarnwoude (drie liften,
gereed in 2020), Bloemen-
daal (klaar; in oktober 2018
werden twee nieuwe
liften in gebruik genomen)
en Driehuis (twee liften
gereed in 2021). Boven het
IJ zijn dat Castricum -
(daar gaat Prorail in het
pinksterweekeinde begin-
nen met de bouw van een
nieuw station met drie
liften) - Alkmaar-Noord
(vernieuwd station gereed
in 2021) en Den Helder-
Zuid. In Zaandam Koger-
veld worden dit jaar nog
een nieuwe hellingbanen
gemaakt.

In oktober werden de liften in Bloemendaal in gebruik genomen. ARCHIEFFOTO


