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De NS had behoefte aan een ander type reisinforma-
tiebalies, dat ten opzichte van de eerdere compac-
ter, robuuster en meer up to date in uitstraling zou 
zijn in relatie tot de huidige identiteit van NS. cepe-
zed ontwierp een nieuw prefab reisinformatiepunt 
dat op een dertigtal stations in Nederland de oude 
heeft vervangen. 

Het geklimatiseerde meubel bevat een eenpersoons-
balie met onder meer een beeldscherm, printer, fol-
derdisplay en kastruimte. Medewerkers kunnen er 
zowel staand als zittend hun werk doen. De cabine kan 
gemakkelijk worden verplaatst en is ook buiten bruik-
baar. Omdat het informatiepunt van alle zijden zicht-
baar, herkenbaar en benaderbaar moet zijn, heeft het 
een driehoekige vorm met afgeronde hoeken.

De balie is zo transparant mogelijk en biedt goede 
beschutting aan de medewerkers. Het prefab bouwsy-
steem heeft een strakke en serene materialisatie, gro-
tendeels van roestvast staal en glas, met een verfijnde 
detaillering van de huid, die gedeeltelijk is voorzien 
van folie. De plinthoogte is afgestemd op het effi-
ciënt kunnen schoonmaken van de vloer rond de balie. 
Vanwege de wisselend omstandigheden op het station, 
met strooiroest en boenmachines, en vanwege de duur-
zaamheid, is de zichtbare staalconstructie volledig in rvs 
uitgevoerd. De niet-zichtbare frames zijn van verzinkt 
staal, waarvan de kwaliteit is afgestemd op het gebruik 
in de stationsomgeving.

Voor de grafische elementen is nauw samengewerkt 
met het bureau van Paul Mijksenaar, de informatie-ont-
werper die verantwoordelijk is voor de bewegwijzering 
op de Nederlandse stations. De bovenrand licht blauw 
op met witte belettering. De werkverlichting is geïnte-
greerd in het plafond dat, als de balie bemand is, één 
groot lichtvlak vormt en bijdraagt aan de zichtbaarheid 
van de NS-medewerker. Bij een onbemande balie is 
het plafondlicht uit en is het beeldscherm naar buiten 
gericht, zodat de reizigers zelf informatie kunnen raad-
plegen. Onbemand is de balie afgesloten met een strak 
in de vormgeving geïntegreerd glazen schuifluik met 
een contragewicht, dat via een ingenieus systeem van 
binnenuit te bedienen is.
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plattegrond

plattegrond & doorsnede richting monitor
1:20

1 draaibaar klantenscherm met
vertrektijden
2 volglazen deur van
veiligheidsbeglazing structureel
verlijmd op rvs frame, uitgevoerd
met geïntegreerde komgreep en
custom-made deurstandbegrenzer
3 solid surface werkblad met
klantenblad erboven en verdekt
opgenomen folderruimte, printer,
thermostaat en usb aansluiting
eronder
4 volglazen schuifluik te bedienen
van binnenuit door middel van
contragewicht. luik verdwijnt in het
klantenblad tijdens openstelling
5 contragewicht ter bediening
schuifluik
6 volglazen schalen van
warmgebogen veiligheidsbeglazing
structureel verlijmd op rvs frame
7 vlakke rvs dakbekleding
gemonteerd op verholen
constructie, dat aan binnenzijde is
afgewerkt met naadloos
spanplafond voorzien van
geïntegreerde ledverlichting
8 rvs plint, onderdeel van
hoofddraagconstructie
9 thermisch verzinkte
draagstructuur voorzien van
verstelbare poten om balie
waterpas te stellen
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detail
1:5

1 rvs frame
2 HMPE koudebrugonderbreking
3 ononderbroken rvs dakafwerking
4 isolatieplaat
5 verzinkt stalen dakligger,
onderdeel van gestandaardiseerd
frame
6 veiligheidsglas (warmgebogen
t.p.v. hoeken), structureel verlijmd
op rvs frame
7 katrol t.b.v. contragewicht van
schuifluik
8 ledverlichting op plaat, geheel
demontabel t.b.v. reparaties en
vervanging
9 lichtdoorlatend spanplafond
10 solid surface werkblad met
verdekt opgenomen folderruimte,
printer, thermostaat en usb
aansluiting eronder
11 solid surface verhoogd
klantenblad
12 volglazen schuifluik, bedienbaar
middels contragewicht aan
achterzijde. in geopende toestand
verzonken in klantenblad
13 hoeklijn aan gestandaardiseerd
frame segment, t.b.v. montage
werkblad
14 voetsteun, gemonteerd aan
staalconstructie
15 watervast multiplex met
marmoleum vloerafwerking
16 rvs plint, onderdeel van
hoofddraagconstructie
17 thermisch verzinkte
draagstructuur voorzien van
verstelbare poten om balie
waterpas te stellen
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colofon

project
NS OV-balie

adres project
30 NS stations, pilot op NS station Delft

opdrachtgever
NS

architect
architectenbureau cepezed, Delft

advies constructies
IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam

hoofdaannemer
Coors, Ridderkerk

staalconstructie
Kasteel metaal, Zoeterwoude-Rijndijk

realisatie / officiële opening
plaatsing vanaf 1 juni tot 9 september 2016

fotografie
Léon van Woerkom | cepezed

informatie en beeld
Voor beelden met hoge resolutie en meer informatie 
over het project kunt u contact opnemen met onze 
PR-afdeling; 
015 2150000 | pr@cepezed.nl


