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 Inleiding Hoofdstuk 1

 Algemeen 1.1

Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag werkt aan de voorbereiding van de aanpassingen op 

de routes van een aantal tramlijnen in Den Haag en omliggende gemeenten. Dit geschiedt in het 

kader van het programma “Netwerk RandstadRail” (NRR). Onderdeel van NRR is de inzet van nieuw, 

breder en zwaarder, trammaterieel. Eén van de projecten is de ombouw van het stationsplein 

Hollands Spoor en realisatie van een zogenaamde tophalte. Zie Hoofdstuk 3 voor een nadere 

beschrijving. 

 

De gemeente Den Haag werkt momenteel aan de voorbereiding van de aanbesteding van deze 

opdracht. De aanbesteder wil via deze marktconsultatie gebruikmaken van uw kennis en ervaring, om 

daarmee een realistische opdracht op de markt te zetten. 

 

 Doel consultatie 1.2

De aanbesteder heeft dit marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel 
zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken. De 
aanbesteder beoogt met deze marktconsultatie: 

 inzicht te krijgen in de randvoorwaarden waaronder het project succesvol kan worden aanbesteed 

en uitgevoerd; 

 inzicht te krijgen in de ervaring van de markt met dit type scope; 

 inzicht te krijgen in het aantal geïnteresseerde en gekwalificeerde marktpartijen; 

 inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de huidige planning. 

Zie Hoofdstuk 5 voor de voorwaarden ten aanzien van deze consultatie. 
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 Aanbestedende dienst Hoofdstuk 2

 Korte beschrijving van de opdrachtgever 2.1

 

Gemeenschappelijk opdrachtgeverschap 

Bij deze aanbesteding (marktconsultatie) is sprake van een gemeenschappelijk opdrachtgeverschap. 

De aanbesteding wordt gevoerd door de Gemeente Den Haag en Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag (MRDH). Deze partijen realiseren gezamenlijk infrastructurele projecten binnen het programma 

Netwerk RandstadRail.  

 

Aanbestedende dienst 

De Gemeente Den Haag en MRDH zijn gezamenlijk de aanbestedende dienst voor deze opdracht. De 

Gemeente Den Haag zal als penvoerder optreden.  

 

Gemeente Den Haag 

De Gemeente Den Haag is een gemeente met ca. 500.000 inwoners. Den Haag behoort hiermee tot 

de vier grootste gemeenten van Nederland. Het bestuur van de Gemeente Den Haag, bestaande uit 

het college van Burgemeester en Wethouders, is gehuisvest in het Stadhuis aan het Spui. Het 

ambtelijk apparaat is gevestigd aan het Spui en op de nevenlocaties. De Stadsdeelkantoren vormen 

de belangrijkste nevenlocaties en zijn gevestigd in de stadsdelen Centrum, Escamp, Haagse Hout, 

Laak, Leidschenveen-Ypenburg, Loosduinen, Scheveningen en Segbroek. Voor verdere informatie zie 

de website www.denhaag.nl. 

 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

MRDH omvat een gebied van 23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied 

beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. De MRDH bestaat uit 

twee pijlers, de Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat. Voor verdere informatie zie de 

website www.mrdh.nl. 

 

 Communicatie 2.2

 

Gemeente Den Haag 

Dienst Stadsbeheer, afdeling Inkoop 

T.a.v. de heer O. van Binsbergen 

Postbus 12651 

2500 DP Den Haag 

Tel.nr. 06 - 137 16 354 

E-mail: aanbesteden@denhaag.nl 

 

 

 

 

  

http://www.denhaag.nl/
http://www.mrdh.nl/
mailto:aanbesteden@denhaag.nl
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 Omschrijving project Hoofdstuk 3

 Algemeen 3.1

Het Stationsplein en het brede deel Stationsweg voldoen niet meer aan de eisen die de gemeente 

stelt aan deze belangrijke plek in de stad. Beide delen hebben te weinig allure, de verkeersfunctie 

overheerst te veel en de verblijfskwaliteit is ondermaats. Het brede deel van de Stationsweg is 

inmiddels grotendeels heringericht.  

 

Het comfort voor de OV-reiziger scoort op dit moment laag. Dagelijks maken duizenden reizigers 

gebruik van de tram bij Hollands Spoor. Ook is Hollands Spoor voor vele bezoekers uit binnen- en 

buitenland één van de entrees van de stad en heeft ook nog een Koninklijke Wachtkamer. Op het 

Stationsplein zijn de perrons te smal om het groeiende aantal reizigers goed te kunnen bedienen; de 

haltes hebben te weinig uitstraling en bieden weinig comfort. Ook moeten de perrons geschikt 

gemaakt worden voor het nieuwe bredere en langere trammaterieel. 

 

De scope van dit NRR project betreft voorplein van het station. Het nieuwe ontwerp voorziet in twee 

eilandperrons welke gescheiden zijn door een voetgangerscorridor tussen de hoofdingang van HS en 

het centrum, de Rode Loper. De trams halteren in de nieuwe situatie na de Rode Loper. 

 

 
Afbeelding: scope project Stationsplein HS 

 

Zie Bijlage 1 voor tekeningen in groter format 

 

 

3.1.1 Halteperrons 

Het nieuwe ontwerp voorziet in twee eilandperrons welke gescheiden zijn door een 

voetgangerscorridor tussen de hoofdingang van HS en het centrum, de Rode Loper. De trams 

halteren in de nieuwe situatie na de Rode Loper. De eilandperrons en het gekozen halteringsprincipe 

leiden tot een andere sporen-lay-out dan in de bestaande situatie. De perrons zijn toegankelijk en 

doorgankelijk gemaakt voor het Siemens Avenio en Regio Citades voertuig. De inrichting en 

overkapping van de perrons zijn onderdeel van de Tophalte HS.  

 

Van Alff zitbanken en boombakken zorgen voor de gewenste afscheiding tussen het 

voetgangersgebied en de trambaan. Dit voorkomt ook dat voetgangers willekeurige plekken van de 

middenperrons afstappen om de trambaan over te steken. 
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Haltes horen voldoende beschutting te bieden aan wachtende reizigers, voorzien te zijn van 

vanzelfsprekende informatie en schoon, heel en sociaal veilig te zijn. De locatie HS valt onder de 

Tophaltes. Een Tophalte geeft reizigers daar bovenop een extra gevoel van kwaliteit en comfort door 

bijzonder materiaalgebruik en een specifiek op de omgeving afgestemde vormgeving en inrichting. Op 

de perrons worden daarom niet de standaard R-Net abri’s aangelegd, maar krijgen een volledige 

overkapping.  

 

3.1.2 Spoorontwerp 

Komende vanuit de Parallelweg richting Rijswijkseplein komen er tramlijnen bovenlangs en tramlijnen 

vanuit de tramtunnel. Voor de fietsoversteek komen de trams via een uitrijdwissel op één spoor en 

rijden aan de zijde van het Station HS door naar de halte richting centrum en Station CS aan de 

oostzijde van het Stationsplein. Afhankelijk van de verdere route en het type trammaterieel rijden de 

trams, via een wissel voor de tramhalte, naar de linker of rechterkant van de tramhalte. 

Komende vanuit het centrum rijden de trams via het Rijswijkseplein het Stationsplein op en rijden, via 

het spoor aan de zijde van de woonbebouwing, naar de tramhalte (westzijde) richting Parallelweg en 

tramtunnel. De tramlijnen 11 en 12 komen via het bestaande spoor in het brede deel van de 

Stationsweg ook naar deze tramhalte en stoppen beiden aan de linkerzijde van deze tramhalte. 

Vervolgens worden beide sporen via een uitrijdwissel na de fietsoversteek weer samengebracht tot 

één spoor in de tunnelmond van de tramtunnel aan de Parallelweg. 

 

3.1.3 Bovenleidingmasten en openbare verlichting 

Rond de tophaltes komen masten met uitleggers waaraan de bovenleiding is bevestigd. Voor de 

monumentale entree van het station worden de bovenleidingen uitgevoerd met een compacte 

constructie voor de bedrading. Hierdoor zal een zo beperkt mogelijk ‘dradendak’ ontstaan. 

De plaatsing van de HTM-masten is afgestemd met het verlichtingsontwerp zodat deze gecombineerd 

kunnen worden. Voor de verlichting is een klassiek armatuur gekozen die past bij de architectuur van 

het station en hiermee de historische sfeer van het plein vergroot. Boven de weg komt zoveel mogelijk 

hangende verlichting. 

 

3.1.4 Parkeren, laad- en losvoorziening en taxi’s 

Ter hoogte van het zuidelijke perron op het Stationsplein worden tien parkeerplaatsen tussen de 

bomen gerealiseerd in de vorm van een Kiss & Ridestrook. Aan de spoorzijde van het noordelijke 

perron is de taxistandplaats. 

 

3.1.5 Materialisatie 

Het centrale plein voor het Station hoofdgebouw en de bestrating van de perrons wordt in natuursteen 

uitgevoerd. De natuursteenvlakken bestaan uit gezaagd graniet zoals op het Buitenhof en krijgt een 

zelfde kleurstelling mix als op de loper van het brede deel van de Stationsweg is toegepast. Vanwege 

de veiligheid is voor het natuursteen in de trambaan een donkerder tint gekozen. Ook de geleidelijnen 

worden in een donkerdere tint uitgevoerd. 

 

De overige pleindelen, ter hoogte van de perrons, worden uitgevoerd in de gemêleerde rood 

gebakken klinkers. Bij de taxistandplaats en langs de commerciële ruimtes in het stationsgebouw is 

een verblijfszone die is afgescheiden van de trambanen met een laag betonnen element. In deze zone 

zijn Van Alff banken opgenomen en staan bomen. De locaties van bomen, bovenleiding en verlichting 

zijn op elkaar afgestemd. De bomen staan aan weerszijde van de stationsentree in een lijn met de 

HTM-masten, parallel aan de tramhaltes.  
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3.1.6 Werkzaamheden riolering 

Vanuit het ontwerp is het gewenst om aan de zijde van het NS-station  het riool te verleggen. Om de 

gewenste breedte van de middenperrons in te passen komen de sporen verder richting het station te 

liggen. Het riool wordt aan de zijde van het station geheel vernieuwd en verlegd. Het riool wordt voor 

de hoofdingang van het station omgelegd naar de rijbaanzijde aan de zijde van de Stationsweg. Voor 

de uitvoering van deze werkzaamheden, met daarbij een noodzakelijke afsluiting van de rijbaan, zal 

een verkeersomleiding meegenomen moeten worden. 

 

3.1.7 Werkzaamheden spoor 

Aanbrengen spoor: 

 Ca. 36 meter enkelspoor 59R2 mono-dwarsliggers in ballast 

 Ca. 260 meter enkelspoor 59R2 dwarsliggers HTA 52/34 in beton 

 1x mechanische wissel dwarsliggers HTA 52/34 in beton 

 Ca. 970 meter enkelspoor 59R2 kunststofplaat constructie type ABC 

 3x elektrische wissel kunststofplaat constructie type ABC-W 

 3x mechanische wissel kunststofplaat constructie type ABC-W 

 1x kruising kunststofplaat constructie type ABC-W 

3.1.8 Werkzaamheden openbare ruimte 

De gehele openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden betreffen in hoofdlijnen: het 

uitbreken van 5065 m2 asfalt, klinkerbestrating en sporen. Het aanbrengen van nieuwe bestrating, 

waaronder 1265m2 natuursteen. Het planten 20 bomen inclusief cortenstalen boomkransen en het 

(ver)plaatsen van straatmeubilair in het gehele gebied 

 

3.1.9 Werkzaamheden overkapping 

De NRR halte op het Stationsplein is aangemerkt als z.g. ‘Tophalte’. Dit is een halte met een 

hoogwaardige uitstraling die de reiziger meer comfort biedt dan een standaard halte. De twee 

tramperrons op het Stationsplein worden beiden voorzien van een overkappingsconstructie van ca. 

70m¹ met een hoogte van 4,60m¹, die wordt gedragen door 7 centrale staanders. Een stalen 

draagconstructie draagt de overkapping die hoofdzakelijk bestaat uit koud gebogen glas en met blank 

gelakt hout afgewerkte langsgoten. De diverse onderdelen van de kap dragen gezamenlijk bij aan de 

algehele stijfheid en draagkracht van de kapconstructie, waarmee een slank en lichte kap is 

geconstrueerd. De benodigde installaties als verlichting, DRIS en cameratoezicht zijn in het ontwerp 

van de kapconstructie geïntegreerd. 

 

3.1.10 Werkzaamheden Tramtunnel ingang 

De keerwanden van de betonnen open bak van de tramtunnel Hollands Spoor worden aangepast aan 

de nieuwe spoorligging. Voor deze werkzaamheden wordt met korte tijdelijke damwanden het 

bemalingsbezwaar beperkt.  

 

 

 Contractvorm en aanbesteding 3.2

 De contractvorm is RAW met daarin een Stabudeel. 

 Het gunningscriterium is EMVI, waarbij Planning/Bouwfasering en Omgevingsmanagement 

mogelijke kwalitatieve subcriteria zijn. 
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 Als geschiktheidseis wordt onder meer gesteld dat de inschrijver beschikt over een erkenning op 

basis van de Erkenningsregeling 2014-2016 van HTM Personenvervoer NV voor de categorie 

“Spooraanleg (stadsgebied)”. 

 

 Planning 3.3

De onderstaande planning geeft enig inzicht in het tijdpad van deze aanbesteding en welke fasen 

daarvan deel uit maken. Deze planning is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

 

Fase Activiteit Datum 

Voorbereiding Publicatie marktconsultatie 16 juni 2016 

Sluitingsdatum reactie marktconsultatie 30 juni 2016 

Aanbesteding Publicatie aanbesteding  3
e
 kwartaal 2016 

 Definitieve gunning 4
e
 kwartaal 2016 

Realisatie Start overeenkomst 4
e
 kwartaal 2016 

Start buitendienststelling (bouwterrein beschikbaar) 2
e 
kwartaal 2017 

 Einde buitendiensttelling 4
e
 kwartaal 2017 

 Oplevering 4
e
 kwartaal 2017 

 

 

 Randvoorwaarden 3.4

1. Het werk moet plaatsvinden tijdens een buitendienststelling van 21 weken exclusief test en 

proefbedrijf HTM met aansluitend reguliere exploitatie 

2. Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen reguliere werktijden (ma t/m za. van 

7.00u tot 19.00u). 

3. Werkzaamheden op zon- en feestdagen zijn niet toegestaan 

4. Tijdens de gehele uitvoeringsperiode dient het laden van lossen van de in het omliggende gebied 

gelegen (winkel)bedrijven te worden gewaarborgd. 

5. Werkterrein van het nog in aanbouw zijnde Sigma gebouw per 1 augustus 2017 beschikbaar. 

6. Tot 1 augustus 2017 dient rekening te worden gehouden met de bouw, inrichting enz. van het 

Sigma gebouw. Toegang van het bouwterrein over de trambaan (door het werkterrein nabij de 

van Zuylichemstraat dient te worden gegarandeerd. Eventuele tijdelijke verharding dient geschikt 

te zijn voor zwaar bouwverkeer. Bouwverkeer is niet toegestaan door de Van Zuylichemstraat. 

7. Maximaal 5 weken afsluiting rijweg Stationsplein tussen Kraijenhoffstraat en de Zuylichemstraat. 

8. De Van Zuylichemstraat en het Brede deel Stationsweg mogen niet in de zelfde periode worden 

afgesloten. 

9. Opbreek lengte van de rijweg bedraagt maximaal 40m1 (80m1 indien van twee zijden bereikbaar) 

10. Tijdens de uitvoering dient rekening gehouden te worden met werkzaamheden derden, zoals 

verwijderen en /of verplaatsen straatmeubilair, aanpassingen kabels en leidingen (ca. 15 

werkdagen)  

11. Werkterrein dient te zijn afgesloten 

12. Geen opslag van materiaal buiten het werkterrein 

13. Loop route van en naar het Stationsgebouw dient minimaal 5 meter breed te zijn en ook 

toegankelijke voor minder validen 

14. Alle fiets- en looproute dienen te worden gehandhaafd dan wel tijdelijk te worden omgeleid 

middels vergelijkbare fiets- en loopafstanden 

15. Wegversmalling zijn toegestaan, tot 3,50m1 zonder fietsers op de rijweg en 4,50m1 met fietsers 

op de rijweg 
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 Vergunningen 3.5

Opdrachtgever vraagt voor de bouw van de overkapping en de aanpassing van de keerwanden bij de 
tramtunnel een omgevingsvergunning aan. Met de vergunningverlener is een aantal randvoorwaarden 
afgestemd waarbinnen de opbreekvergunning moet worden aangevraagd. Overige vergunningen 
zoals, watervergunning, kapvergunning, melding onttrekking grondwater zullen door de opdrachtgever 
aangevraagd worden. Het is nadrukkelijk aan de opdrachtnemer een fasering van de werkzaamheden 
op te stellen met inachtneming van het hierboven genoemde BLVC kader en op basis van deze 
fasering een opbreekvergunning en een WLS-vergunning (werkvergunning werken aan trambaan)  
aan te vragen. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze vergunning. 
 

 Risico’s 3.6

Opdrachtgever signaleert de volgende risico’s (top 5, niet uitputtend en geprioriteerd): 
 

 Werkzaamheden Stebru conflicteren met het werk qua planning of ruimtebeslag 

 Aanwezigheid weesleidingen 

 Aantreffen verontreiniging tijdens de uitvoering 

 Planning niet realistisch: werk is niet klaar vóór einde BDS 

 De vergunningen worden niet op tijd verleend 
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 Consultatie Hoofdstuk 4

 Vragen 4.1

In Bijlage 2 zijn de vragen opgenomen. Het verzoek is uw antwoorden te onderbouwen en uw 

(eventuele) aannames te vermelden. 

 

 Wijze en tijdstip van indienen reactie 4.2

Uw reactie svp in briefvorm indienen per email en gericht aan onderstaand adres op uiterlijk 

donderdag 30 juni 2016. 

 

Gemeente Den Haag 

Dienst Stadsbeheer, afdeling Inkoop 

T.a.v. de heer O. van Binsbergen 

Postbus 12651 

2500 DP Den Haag 

Tel.nr. 06 - 137 16 354 

E-mail: aanbesteden@denhaag.nl (kopie naar olaf.vanbinsbergen@denhaag.nl) 

 

  

mailto:aanbesteden@denhaag.nl
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 Voorwaarden Hoofdstuk 5

Ten aanzien van deze marktconsultatie gelden de onderstaande voorwaarden. 

 

 Instemming marktconsultatiedocument 5.1

Deelnemers aan deze marktconsultatie stemmen in met het bepaalde in dit 

marktconsultatiedocument. 

 

 Gelijkheid van informatie 5.2

Alle deelnemers ontvangen dezelfde informatie, te weten het voorliggende marktconsultatiedocument. 

Het is niet de bedoeling dat de gemeente tijdens de marktconsultatie aanvullende of andere informatie 

verstrekt. Mocht tijdens de marktconsultatie toch wezenlijke informatie worden verstrekt, dan zal deze 

informatie zo snel mogelijk op schrift worden gesteld en via TenderNed worden verstrekt.  

 

 Afwezigheid van rechten 5.3

De marktconsultatie maakt geen deel uit van een aanbestedingsprocedure. De marktconsultatie geeft 

ook overigens op geen enkele wijze een overeenkomst of juridische binding tussen de gemeente Den 

Haag en de deelnemende partijen. Het staat de gemeente vrij om de marktconsultatie om de haar 

motiverende reden(en) op ieder moment te beëindigen.  De deelnemers hebben geen recht op een 

vergoeding voor hun deelname aan de marktconsultatie. Het marktconsultatiedocument bevat louter 

voorlopige gegevens waaraan derhalve geen rechten kunnen worden ontleend. 

 

 Vertrouwelijkheid 5.4

De gemeente Den Haag behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. De 
gemeente Den Haag toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de 
marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij de gemeente Den Haag op grond van 
wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. De gemeente Den Haag is wel 
gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van de 
aanbestedingsdocumenten. De gemeente Den Haag neemt geen specifieke verwijzingen naar 
deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken. 
 

 Terugkoppeling 5.5

Na afloop van de marktconsultatie wordt aan alle partijen die hebben deelgenomen een schriftelijke 

terugkoppeling van deze marktconsultatie gegeven in de vorm van een verslag waarin de antwoorden 

van de geïnteresseerde partijen op de consultatie vragen geanonimiseerd weergegeven worden. 

Deze terugkoppeling doet geen afbreuk aan de vrijblijvendheid van de marktconsultatie; de gemeente 

Den Haag bepaalt zelf wat zij met de reacties/informatie doet. Op haar rust niet de verplichting om te 

motiveren waarom zijn bepaalde reacties/informatie t.z.t. wel/niet in de vervolgstappen verwerkt. 

 

 Taal 5.6

De marktconsulatie vindt plaats in de Nederlandse taal. 

 

 Kosten 5.7

Eventuele kosten voor deelname aan de marktconsultatie worden niet vergoed.  

 



   pagina 12 van 14 

 

Gemeente Den Haag © 2016 

Marktconsultatie 

NRR Stationsplein Hollands Spoor 

 

 

 

 

Versie: 1.0 

  Datum: 16-06-2016 

 

 

 Voorbehoud 5.8

De gemeente Den Haag is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de 
marktconsultatie of verplicht tot realisatie en/of aanbesteding van het project waarop de 
marktconsultatie betrekking heeft.  
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Bijlage 1. Tekeningen 

De volgende tekeningen zijn als separaat PDF-bestand bijgevoegd: 

 

a. Definitief Ontwerp 

b. Overzichtstekening (demarcatie werkterrein met omliggende raakvlakprojecten) 
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Bijlage 2. Vragen  

De opdrachtgever wil graag op de volgende vragen antwoorden verkrijgen: 

 

1. Bent u in staat om binnen de gestelde voorwaarden de opdracht binnen de opgegeven planning 
uit te voeren? 
a. Zo nee, welke van de gestelde voorwaarden en/of overige redenen zijn hier de oorzaak van?  
b. Zo nee, aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om de opdracht haalbaar te 

maken? 

c. Zo ja, ziet u voldoende mogelijkheden om onvoorziene zaken op te vangen binnen reguliere 

werktijden, zonder dat hierbij de uitvoeringsduur van het project danwel de buitendienststelling 

moet worden verlengd c.q. aangepast?   

 

2. Aangezien het een A-locatie betreft, worden hoogwaardige materialen toegepast en verwacht de 
opdrachtgever een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat qua product en proces. Bent u in staat 
om binnen de gestelde voorwaarden en opgegeven planning deze kwaliteit te leveren? 
a. Zo nee, welke van de gestelde voorwaarden zijn hier de oorzaak van? 

 

3. Kunt u aangeven welke uitvoeringstechnische 5 top-risico’s u ziet, die u als marktpartij het beste 
kan beheersen en kunt u deze in tijd en geld te kwantificeren? 

 

4. Is de voorbereidingstijd  (na gunning) voor het aanvragen van vergunningen voldoende? En zo 

niet, welke aanvullende voorwaarde(n) zou u dan willen stellen? 

 

5. Heeft u interesse en capaciteit voor dit werk in die periode? 

 

6. Heeft u ten aanzien van overige aspecten opmerkingen en/of suggesties? 

 
 


