
“Een goede mix van inhoud, plezierige persoonlijkheden en humor” 

 
Kijfhoek klaar voor de toekomst 

Na een bezoek van het bevoegd gezag aan het rangeerterrein Kijfhoek in 

2010 werd het spoorbeheerder ProRail pijnlijk duidelijk dat een en ander 

daar niet goed ging: zo werkten verschillende bewoners en gebruikers 

onvoldoende samen. Tijd voor actie. Tijd om Kuiper & Burger in te 

schakelen. 
 

“Na het bezoek van het bevoegd gezag wilden we de situatie op Kijfhoek zo snel mogelijk in beeld 

brengen”, legt manager privaatrecht Peter Enneking van ProRail uit. “We vroegen advies- en 

ingenieursbureau Kuiper & Burger om met ons mee te denken.” Dat was een goede keus. “We 

haalden een goede mix van inhoud, plezierige persoonlijkheden en humor in huis.” Een voorbeeld? 

“Sommige mensen stuur je om een boodschap en die voeren dat keurig uit. Adviseuse Renske 

Oussoren kwam echter met meer terug. Bij haar wist ik dat het goed kwam.” 

 

Veiligheid 

Omdat Kijfhoek in de dichtbevolkte Drechtsteden ligt en jaarlijks duizenden wagons met gevaarlijke 

stoffen behandelt, krijgt veiligheid hoge prioriteit. “Toch was er de laatste jaren langzaamaan een 

situatie ontstaan waarin de verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid niet goed belegd 

waren”, vertelt Enneking. “Uiteraard kende iedereen wel zijn of haar eigen verantwoordelijkheden, 

maar de samenwerking tussen de bewoners en bezoekers verliep niet goed. Zo werd er bijvoorbeeld 

niet gezamenlijk geoefend voor eventuele calamiteiten en was ook het calamiteitenplan niet up-to-

date.” 

Kuiper & Burger begon direct met het analyseren van de situatie die zich op emplacement Kijfhoek 

voordeed. “Naar aanleiding van de analyse kwam de adviseuse van Kuiper & Burger met het plan een 

veiligheids- en milieuorganisatie op te zetten: VMO Kijfhoek.” De ProRail-manager legt uit: “Het is 

een samenwerkingsverband waarin bewoners ten aanzien van gezamenlijke belangen op het gebied 

van veiligheid structureel met elkaar samenwerken, overleggen en oefenen.” 

Zeer complex 

Naast het oprichten en het implementeren van de VMO heeft Kuiper & Burger zich de afgelopen 1,5 

jaar ook intensief bezig gehouden met het verbeteren van het toegangspassensysteem. “Het aantal 

mensen dat op Kijfhoek komt, is de laatste jaren fors toegenomen. Op aangeven van de 

Arbeidsinspectie hebben we er een extra functionaliteit aan toegevoegd.” Enneking legt uit: 

“Voorheen was het toegangspasje louter een soort sleutel. Bij gebruik kon Kijfhoek betreden worden. 

Nu registreert het systeem ook hoe laat iemand binnenkomt en het terrein weer verlaat. Zodra we 

willen weten wie zich op het spoorwegemplacement bevindt, kunnen we een lijst inzien en zo nodig 



uitdraaien.  Al met al een complex gebeuren, waarmee Kuiper & Burger ons zeer goed heeft 

geholpen.” 

Dat Enneking tevreden is over de werkwijze van én samenwerking met het advies- en 

ingenieursbureau, daar laat hij geen misverstand over bestaan. “We hebben gezamenlijk een 

intensief proces doorlopen.” Het behelst meer dan alleen het opzetten van de VMO en het 

implementeren van een nieuw registratiesysteem. “De belangen zijn namelijk niet altijd hetzelfde: 

directies moesten op één lijn gaan zitten, anderen moesten overtuigd en opgewarmd worden. Het 

blijkt maar weer dat vreemde ogen dwingen. Het is heel belangrijk dat iemand met gezag met advies 

komt. Dat werkt.”  

<<<begin kader>>> 

Kijfhoek 
Spoorbeheerder ProRail is eigenaar van Kijfhoek, één van de grootse rangeerterreinen van Europa. 

Het terrein is een spoorwegemplacement voor het splitsen en samenstellen van goederentreinen. 

Kijfhoek ligt tussen Barendrecht en Zwijndrecht nabij Rotterdam en is met vijftig hectare en 43 

verdeelsporen met railremmen het grootste rangeerterrein van Nederland. 

<<<einde kader>>> 


