


Verkeersleidingspost Roosendaal

Aan de verkeersleidingsposten in Nederland worden 
extreem hoge bedrijfseisen gesteld. De bedrijfszekerheid 
moet maximaal zijn en de veiligheid op het spoor moet te 
allen tijde gewaarborgd zijn. Een optimaal evenwicht tussen 
technische betrouwbaarheid en menselijk handelen staat 
centraal in dit proces.
In Roosendaal waren de omstandigheden voor de 
werknemers niet langer optimaal. De seinzaal was te klein, 
te donker en uitgerust met een verouderde klimaatinstallatie. 
Daarnaast waren de omstandigheden ontoereikend voor een 
werkomgeving die 24 uur per dag, 7 dagen per week in 
gebruik is.
Met de voortschrijdende technische mogelijkheden hoeft 
een verkeersleidingspost niet meer direct aan het spoor te 
liggen. Een ondergrondse bunker zou ook volstaan. Maar 
er is bewust gekozen de post bij het spoor te behouden. Een 
markant en goed functionerend gebouw toont het belang 
van de verkeersleidingspost en verschaft de werknemers trots 
op hun werk.
De keuze om het huidige gebouw uit te breiden stelt 
hoge eisen aan ontwerp en uitvoering. De  post moest 
namelijk tijdens de bouw optimaal blijven functioneren. 
De werkplekken moesten  altijd bereikbaar zijn en de 
techniek mocht niet haperen door te hoge temperatuur of 
te grote trillingen. De uitbreiding is daarom beschouwd als 
een volledig zelfstandig object dat vrij over het bestaande 
gebouw geplaatst werd. De uitstekende seinzaal  vormt 
het markante beeld dat de essentiële betekenis van de post 
uitbeeldt. Een utilitair gebouw met veel aandacht voor de 
werkomstandigheden en het werkplezier van de mensen.

De verkeersleidingspost is ontworpen tezamen met 
Ingenieursbureau NPC en de constructeur IOB.

Functioneel ontwerpconcept

De bestaande vl post 
blijft functioneren 
tijdens de verbouwing

De nieuwe seinzaal met 
verticale verbindingen

De nieuwe seinzaal wordt 
op de bestaande vl post 
geplaatst

Nadat de mensen zijn 
verhuisd naar de nieuwe 
seinzaal wordt het oude 
gebouw verbouwd.

De techniek dienstbaar aan de mens.

a r c h i t e c t e n



Om de post gedurende de bouw continu te laten 
functioneren was een staalconstructie de beste oplossing. 
Deze kon grotendeels geprefabriceerd worden naast 
het bestaande gebouw en, eenmaal geassembleerd, er 
overheen getakeld worden. Uiteindelijk hoefde slechts 
tijdens het takelen van de staalconstructie het werk van 
de verkeersleiders stilgelegd worden. En dat zorgvuldig 
gepland gedurende vijf uur, in één nacht, van zondag op 
maandag. 
De constructie van het gebouw blijft in het gebouw 
herkenbaar. De samenwerking tussen mens en techniek, 
kenmerkend  voor een verkeersleidingspost is hiermee in het 
gebouw voelbaar: de techniek in dienst van de mens.
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1. seinzaal
2. kantoor
3. recreatieruimte
4. keuken
5. rookruimte
6. vluchttrappenhuis
7. vide
8. overloop
9. garderobe


