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Prior to this project a research on the topic of interme-
diate spaces in the city of Rotterdam was conducted 
by the graduation studio ‘the intermediate size’. One 
of the objects addressed in this study is De Hofplein-
lijn, a former railway track. De Hofpleinlijn manifests 
himself in a large part of northern Rotterdam as it is 
placed on a large arched viaduct stretching from the 
city center towards the outskirts. With a length of over 
1900 meters this viaduct crosses and divides sever-
al neighborhoods in the city. As the last trains left in 
2010 people are anxious to redesign the object. The 
designs made so far are solely based on the archi-
tectural object itself. While the redevelopment of the 
object will be discussed, the approach and starting 
point will be very different. 

Through a thorough reading of the surrounding con-
text the line is divided in multiple segments. For each 
of these segments a specific strategy is generated, 
which is based on the surroundings of the viaduct. 
The redevelopment of the line should not be seen as 
the main goal. It is key for the line to embed as well 
as possible in the city tissue, and with a differing sur-
rounding along its length this could only be achieved 
when there are multiple design strategies, one for 
every segment. 

Each of the segments is explained in a separate 
chapter. Due to the differences in design approach 
every segment is handled in a different way. While one 
segment keeps a more conceptional scope another 
could mean a redesign to a full detailed level. The 
difference in designs between the segments make it 
possible for the viaduct to embed with all of its sur-
roundings, no matter the scale or program. 

SUMMARY 
HOFPLEINLIJN AND HER 
INTERMEDIATE DOMAIN
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VOORWOORD

Een stad kan niet worden beschouwd zonder 
haar infrastructurele elementen. Sommige steden 
ontstonden door de aanwezigheid van infrastructuur, 
denkend aan de steden die hun oorsprong vonden 
langs rivieren. Buiten deze, niet door de mens 
aangelegde, infrastructuren kan de ontwikkeling van 
steden niet los worden gezien van de toevoegingen 
van infrastructurele elementen en netwerken. Zo lang 
als mensen in dorpen en steden samen wonen zijn er 
wegen en paden aangelegd. Op de momenten dat 
steden groeiden werden er stadsmuren opgetrokken 
ter bescherming van buitenaf en werden er havens 
gecreëerd om handel te drijven. In meer recentere 
tijden kwamen daar de spoorlijnen, luchthavens, 
rioleringen en bekabelingen bij. Vooral de toevoeging 
van ruimtelijk grootschalige elementen vormden de 
steden sterk door hun impact op het gebruik van 
de stad, alsmede hun invloed op ontwikkelingen 
met betrekking tot mobiliteit, bescherming en de 
economie. 

Echter, in de verdere ontwikkeling van steden zijn 
deze infrastructurele elementen niet altijd heilig. Door 
hun schaal en karakter worden ze vaak als gegeven 
gezien, maar ook deze elementen kunnen in onbruik 
raken. Wanneer de smalle paden in dorpen te krap 
werden voor de paard-en-wagens werd er gekeken 
naar manieren om aan deze nieuwe mobiliteit de 
ruimte te bieden, en wanneer op hun beurt de paard-
en-wagens werden verdrongen door het snelle 
autoverkeer diende de infrastructuur hier ook op 
aangepast te worden. Dit zijn ontwikkelingen binnen 
hetzelfde gebruik, maar een infrastructureel element 
kan ook veranderen van functie. 

Een voorbeeld van een wijziging in functie betreft 
de in de middeleeuwen ontstane stadsmuren, de 
verdedigingswerken die gedurende conflicten het 
centrum van de stad konden verdedigen. Naarmate 
de conflicten afnamen en de steden in hoog tempo 
groeiden, was er een duidelijk stedenbouwkundig 

onderscheidt tussen de stad binnen en buiten de 
oorspronkelijke stadsmuren. Om stedelijke barrières 
te verminderen kon deze, veelal kostbare, ruimte 
vaak beter gebruikt worden. Steden als Wenen in 
Oostenrijk kozen ervoor een ringweg aan te leggen op 
de plaats van de vestingwerken, met veel belangrijke 
bouwwerken hieraan gelokaliseerd. Andere steden 
als Frankfurt en Nijmegen kozen ervoor om (delen 
van) de stadsmuur om te bouwen tot een park. 

Een ander voorbeeld van functiewijziging is ontstaan 
naar aanleiding van de industrialisatie. In dit proces 
werden zaken die voorheen door spierkracht 
van mens of dier werden bereikt veelvuldig 
vervangen door de opkomst van machines. Het 
opkomende fabriekssysteem creëerde een enorme 
schaalvergroting van de productie, en de daarvoor 
benodigde grondstoffen. Dit, tezamen met het 
personenvervoer door middel van de machines, 
zorgde voor een explosieve groei van infrastructurele 
netwerken in Europa, Noord-Amerika en Japan. 
Het spoorwegennetwerk en het wegennetwerk zijn 
belangrijke aders in de nieuwe stedelijke structuur 
geworden. Net als bij het voorbeeld betreffende de 
vestingwerken zijn sommige delen van dit netwerk 
niet meer nodig. Fabrieken sluiten, er worden nieuwe 
betere verbindingen aangelegd of ringwegen zijn 
snellere alternatieven. Waar autowegen soms in 
onbruik raken door bijvoorbeeld het aanleggen van een 
tunnel, komt het relatief vaker voor dat een spoorweg 
buiten gebruik raakt. In het buitengebied resulteert 
dit in bijvoorbeeld de ombouw van spoorweg tot 
fietspad, zoals dat in de Ardennen veelal gebeurd is. 
Ook in steden zijn soortgelijke vraagstukken nog altijd 
actueel. Een van de eerste (1988), maar desondanks 
redelijk onbekende transformatie van een oude 
spoorlijn is de Promenade Plantée in het centrum 
van Parijs. Dit soort transformaties genieten sinds 
ongeveer 2009 meer aandacht door de opening van 
de High Line in Manhattan, New York. Hier is een 
buiten gebruik geraakte goederenspoorlijn verandert 
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in een verhoogd park van ruim 2 kilometer lang. Het 
is een van de grootste hotspots in de stad geworden 
en door het recente succes hier wordt dit concept 
in meerdere steden wereldwijd geïmplementeerd. In 
Atlanta is men zelfs bezig met de herontwikkeling van 
een ringvormig verlaten spoornetwerk tot een netwerk 
van openbare parken en wandel- en fietspaden rond 
het centrum. Het zal meerdere buurten directer met 
elkaar verbinden, in plaats van opereren als een grens 
of barrière. 

Vanaf 2010 is de Nederlandse stad Rotterdam ook in 
bezit van een in onbruik geraakte verhoogde spoorlijn. 
De Hofpleinlijn is ruim 100 jaar gebruikt, eerst als 
treinverbinding tussen Rotterdam en Scheveningen, 
en later als deel van het Rotterdamse metronetwerk. 
Een klein deel van de lijn is afgebroken, maar het 
grootste deel binnen de stedelijke omgeving van 
Rotterdam is, mede door de monumentenstatus die 
het bouwwerk geniet, bewaard gebleven. Met zijn 1,9 
kilometer lengte is de lijn een in het oog springend 
element in de stad alsmede in haar buurten, zonder 
dat het met deze een tweeledige verbinding vindt. 

Aan de basis van dit verslag heeft een collectief 
onderzoek gestaan, uitgevoerd door de afstudeerstudio 
‘De Tussenmaat’ van de TU Eindhoven. Hieruit 
kwamen verschillende aanknopingspunten met 
betrekking tot de tussenmaat naar voren en de 
Hofpleinlijn manifesteert zich als element welke 
als ‘tussen’ gezien kan worden. Om de context 
rond de Hofpleinlijn te bevatten zijn vervolgens 
de historische ontwikkelingen van de lijn en haar 
omgeving uiteengezet, gevolgd door een ruimtelijke 
lezing. In navolging van de succesverhalen uit New 
York en Atlanta zijn er door verschillende instanties 
diverse plannen gemaakt voor de herwaardering van 
de Hofpleinlijn. Allen gaan uit van de lineariteit van 
het object en zoeken naar een passende invulling 
voor de gehele lijn. In deze fase van het onderzoek 
wordt hier kritisch naar gekeken en zal een eigen 

1.1. De High line in Manhatten,  New 
York

stedenbouwkundige strategie worden gevormd die 
uitgaat van een sterkte samenhang met de stedelijke 
omgeving. De verschillen in context rond de lijn maakt 
dat deze in segmenten opgedeeld wordt. De strategie 
waarmee elk segment uit wordt gewerkt verschilt 
waardoor verschillende segmenten verschillende 
schaalniveaus aan doen.



10

GROEPSONDERZOEK 
NAAR DE TUSSENMAAT
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GROEPSONDERZOEK 
NAAR DE TUSSENMAAT

De afstudeerstudio de Tussenmaat is begonnen door 
zich te oriënteren rond het thema de Tussenmaat. Door 
de goede en nauwe samenwerking steeg de wens 
om deze fase concreet en nauwkeurig te beschrijven 
in de vorm van een onderzoek. In dit onderzoek is het 
thema de Tussenmaat uitgediept en gespecificeerd, 
wat een stevige basis vormde voor de persoonlijke 
afstudeeronderzoeken. De eerste stap in het 
groepsonderzoek betrof het flaneren en observeren in 
Rotterdam, gevolgd door een theoretische verkenning 
om onze resultaten in thema’s uit te drukken. De 
focus was verspreid over verschillende schaalniveaus, 
welke zijn teruggedrongen tot een drietal. Op deze 
drie schaalniveaus zijn de verschillende thema’s 
onderzocht om zo de tussenmaat te kunnen 
benoemen. 

De flâneur en haar observaties

Het concept flaneren slaat op het doelloos 
rondslenteren in de stad, om zo nieuwe dingen 
in haar te zien en te ervaren. Om het onderzoek 
vooruit te helpen, is dit flaneren gekoppeld aan het 
ervaren van de tussenmaat. Tijdens dit flaneren 
door de Rotterdamse wijken, buurten, straten en 
stegen zijn er tientallen plekken geweest waar de 
tussenmaat in onze ogen te ervaren viel. Door deze 
observaties te vergelijken verrees een breed scala aan 
overeenkomsten en verschillen, en kon een poging 
worden gedaan de tussenmaten te categoriseren. 
Alle leden van het groepsonderzoek produceerden 
korte video’s met hun observaties, waarna een 
discussie plaatsvond betreffende het onderwerp van 
de tussenmaat die in de video werd geportretteerd. 
De video’s behandelden onder andere de overgangen 
tussen publieke, collectieve en privé domeinen, 
schaalverschillen en de relatie tussen het ontwerp en 
het gebruik. Onder de tussenmaat zijn nog steeds 
vele concepten te scharen, en door middel van 
verdere  categorisatie is gepoogd het onderwerp te 

concretiseren. 

Theoretische verkenning en de thematiek

Gedurende dit proces van categoriseren groeide het 
besef dat ruimte zoals men die observeert - en dus 
ook tussenruimte - niet alleen het resultaat is van 
fysieke elementen, maar ook van sociale processen 
en activiteiten. Oftewel, de tussenruimte heeft een 
tweede, sociale dimensie. 

Om hier grip op te krijgen is gekeken naar het 
schema van de filosoof Henri Lefebvre, betreffende 
de totstandkoming van ruimte. Hij verondersteld dat 
een ruimte bestaat door een wisselwerking tussen de 
fysieke, mentale en sociale ruimte. Deze theorie stelde 
ons in staat om de tussenmaat te benaderen als meer 
dan alleen een fysieke ruimte. Het gebruik van de 
ruimte, het voorgestelde gebruik door middel van het 
ontwerp van de ruimte en de verschillende gebruikers 
die met een ruimte te maken hebben konden door 
middel van deze theorie geïmplementeerd worden in 
dit onderzoek naar de tussenmaat.

De verschillende dimensies van ruimte die betrekking 
hebben op de tussenmaat zijn vertaald in een 
verschillende thema’s, welke alle geobserveerde 
tussendomeinen besloegen. Door middel van 
diverse discussies is het gelukt de thema’s scherp te 
benoemen, en terug te dringen tot een drietal. Het 
thema mismatch beslaat de relatie tussen het ontwerp 
en het gebruik van een ruimte, superpositie gaat over 
schaalverschillen die in een ruimte ervaarbaar zijn en 
toe-eigening behandelt de overgang van het privé 
naar het publieke domein, en vice versa.

Schaalniveaus

Zoals het thema superpositie al laat blijken bevinden 
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tussendomeinen zich op verschillende schaalniveaus. 
De verschillende tussendomeinen zijn onderverdeeld 
over drie verschillende schaalniveaus en het was 
van belang dat de schaalniveaus onderling aan 
elkaar gerelateerd waren. Op de grootste schaal 
is er gekeken naar meerdere ‘stadsdelen’, in deze 
stadsdelen naar meerdere ‘postzegels’, en binnen 
deze postzegels naar meerdere ‘plekken’.

Om de consistentie in het onderzoek te waarborgen 
is er gekozen om voor elk schaalniveau een eigen 
tekenmethode te ontwikkelen. De stadsdelen worden 
geanalyseerd vanuit een tekening in vogelperspectief. 
De postzegels in dit perspectief zijn gedetailleerder 
getekend dan de omliggende bouwblokken, deze 
schetsen meer een beeld van de directe omgeving. De 
postzegels zijn weergegeven in een axonometrische 
tekening. Dit geeft een duidelijk beeld van de 
schaal, en zorgt voor een hardere afbakening van 
de grenzen. Tot slot zijn de plekken getekend vanuit 
het perspectief van de observeerder, gecombineerd 
met een doorsnede. De doorsnede laat wat extra 
informatie zijn van de ruimtes achter de gevels, terwijl 
het perspectief het mogelijk maakt de tussenmaat te 
tekenen waar deze ook zo geobserveerd en ervaren 
wordt. 

In dit groepsonderzoek viel een ruimtelijk element, 
welke op meerdere van de schaalniveaus aan bod 
kwam, in het bijzonder op. Vanaf haar oorspronkelijke 
kopstation in de kern van het stadsdeel ‘Versplinterd 
Hart’ loopt de Hofpleinlijn door Rotterdam-Noord 
tot aan de A20. Op de schaal van het stadsdeel is 
het een van de lineaire  elementen die tezamen een 
superpositie vormen. Doordat de Hofpleinlijn haar 
oorspronkelijke spoorfunctie is verloren en er nog 
geen nieuwe functie aan is voorbedeeld, kan er op 
dit moment worden gesproken van een mismatch 
tussen het ontwerp en het gebruik.

In twee van de drie onderzochte postzegels in het 

2.1. Stadsdeel het ‘Versplinterd Hart’ in vogelperspectief

2.2. Postzegel de ‘Agniesebuurt’ axonometrisch weergegeven

2.3. De plek betreffende het ‘Ammersooiseplein’ in perspectief 
van de observeerder
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stadsdeel ‘Versplinterd Hart’ speelde de Hofpleinlijn 
een rol, welke respectievelijk de postzegels 
‘Agniesebuurt’ en ‘Spoor’ zijn. Op deze grotere 
schaal valt in beide postzegels vooral het thema 
superpositie op, welke betrekking heeft op de 
lineariteit, bouwperiode en functie. In mindere mate 
is er sprake van toe-eigening van het gebied rond het 
commercieel herontwikkelde kopstation, welke wordt 
versterkt door de Luchtsingel.

Ingezoomd op deze postzegels zijn de ‘Teilingerstraat’, 
het ‘Ammersooiseplein’ en de ‘Hofbogen’ de 
onderzochte plekken waar de thema’s betreffende de 
tussenmaat de connectie vinden met de Hofpleinlijn. 

In het perspectief van de Teilingerstraat bevindt de 
Hofpleinlijn zich aan het einde van het zichtveld met 
haar twee onderdoorgangen. Teruggekoppeld aan de 
schaal van de postzegel komt het thema superpositie 
tot uiting door de lineairiteit van het element. 

Op het Ammersooiseplein valt tevens de superpositie 
al gevolg van de lineairiteit van het element op. Doordat 
de Hofpleinlijn op deze plek een van de pleinwanden 
vormt, is het goed stil te staan bij de horizontaliteit 
die deze teweegbrengt. Met een breedte van ruim 60 
meter en een hoogte van 5 meter zijn de verhoudingen 
voor deze horizontaal georiënteerd. Het contrast 
tussen de naastgelegen toren, die met een hoogte 
van 26 meter verticaal georiënteerd is, creëert een 
superpositie op deze plek. 

In het perspectief gecreëerd voor de Hofbogen is 

GROEPSONDERZOEK 
NAAR DE TUSSENMAAT

2.5. Horizontale oriëntatie van de Hofpleinlijn als een van de wanden 
van het Ammersooiseplein

2.4. Stadsdeel ‘Versplinterd Hart’; superpositie van lineaire ele-
menten, in fel oranje de Hofpleinlijn

betreffende het thema superpositie vooral gekeken 
naar de hoogteverschillen tussen de tunnelingang, 
het maaiveld en het verhoogde dakpark op het 
voormalige kopstation. Door de aansluiting van dit 
dakpark op de Luchtsingel is dit een ‘toeristische 
hotspot’ geworden. Duidelijker op deze plek komt 
het thema toe-eigening tot uiting. De stoep tussen 
de gevels van het voormalige kopstation en de weg 
naar de tunnelingang wordt veelvuldig toegeëigend 
door de (horeca)bedrijfjes door middel van terrasjes, 
plantenbakken en reclameborden. Deze toe-
eigening zorgt voor een zone die gevoelsmatig bij de 
ondernemers in de Hofbogen hoort. 
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2.9. Plek het ‘Ammersooiseplein’; superpositie van horizon-
taal en verticaal georiënteerde volumes

2.6. Postzegel ‘Agniesebuurt’; superpositie van lineaire elementen

2.10. Plek de ‘Hofbogen’; het domein waar toe-eigening 
plaatsvindt, links het kopstation van de Hofpleinlijn

2.7. Postzegel ‘Spoor’; superpositie van de verschillende functies

2.11.  Plek de ‘Hofbogen’; de elementen die het domein 
toegeëigend maken, links het kopstation van de Hofpleinlijn

2.8. Plek de ‘Teilingerstraat’; superpositie van lineaire elementen, 
aan de horizon de Hofpleinlijn

Wonen
Commercieel
Kantoren
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RUIMTELIJKE LEZING 
VAN DE HOFPLEINLIJN EN HAAR 
CONTEXT
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HISTORISCHE ONTWIKKELING
VAN DE STEDELIJKE CONTEXT

HISTORISCHE ONTWIKKELING
VAN DE HOFPLEINLIJN

ACTUELE SITUATIESCHETS 

HUIDIGE VISIES EN PLANNEN 
VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE 

HOFPLEINLIJN
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3.1. Het Hofpleinviaduct gelegen in Rotterdam
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RUIMTELIJKE LEZING 
VAN DE HOFPLEINLIJN EN HAAR 
CONTEXT

De Hofpleinlijn is een in onbruik geraakte verhoogde 
spoorlijn in Rotterdam. De lijn loopt vanaf het 
voormalige kopstation, gesitueerd ten noorden van 
het centrum, tot aan de Ring aan de noordzijde van 
de stad. Door haar lengte van ruim 1,9 kilometer 
doorkruist en scheidt de lijn verschillende wijken en 
buurten uit verschillende bouwperiodes. 

Om goed grip te krijgen op de lijn en haar context is het 
belangrijk stil te staan bij de historische ontwikkelingen 
die dit deel van de stad hebben gemaakt tot wat het 
nu is.

De gehele Hofpleinlijn bevindt zich ten noorden van 
de historische stadsdriehoek van Rotterdam. Het  
ontwikkelen van woningen buiten dit historisch hart 
is in de loop van de 19e eeuw begonnen. Het gebied 
bestond tot die tijd uit polders met langgerekte 
percelen, welke in de 11e eeuw zijn aangelegd. 
Een grote versnelling omtrent het verkavelen van 
de polders kwam tot stand met het Singelplan van 
W.N. Rose in 1858. Dit plan voorzag in een netwerk 
van singels rond de bestaande stadsdriehoek, met 
als doel het waterpeil in de polders te laten zakken 
en deze gereed te maken voor stedenbouwkundige 
ontwikkelingen (Van Es, 2013). De Noordersingel, 
welke parallel loopt aan de Hofpleinlijn is een van de 
singels die zijn voortgekomen uit het plan van Rose. 

Met de verlaagde waterstand en daardoor 
veiligere bouwgrond ontsprongen grootschalige 
bouwprojecten aan het eind van de 19e eeuw. 
Nederlandse steden groeide in die tijd sterk door 
de combinatie van de industriële revolutie en een 
grootschalige landbouwcrisis. Het inwonertal in 
Rotterdam is in de laatste twee decennia van de 
19e eeuw ruim verdubbeld; van 150.000 inwoners in 
1880 naar 319.000 inwoners in 1900 (Van Es, 2013). 
Om deze nieuwe inwoners te kunnen huisvesten 
voorzag de gemeente in een infrastructureel plan, 
waarna particuliere grondeigenaren hun kavels 

3.2. Rotterdam in 1784. Bebouwing beperkt zich 
tot binnen de stadsdriehoek en in de polders langs 
rivieren, dijken en lanen

3.3. Singelplan van W.N. Rose uit 1858, met in het 
donker de nieuw aan te leggen singels
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konden ontwikkelen. Deze aanpak resulteerde in 
de realisatie van financieel interessante beneden- 
en bovenwoningen voor de snel groeiende 
arbeidersbevolking, terwijl er aan de singels grotere en 
duurdere woningen gerealiseerd werden (Rotterdam 
Woont, n.d.).

Alhoewel de Agniesebuurt dichter bij de oude 
binnenstad van Rotterdam ligt dan het Oude Noorden, 
werd het gebied pas een decennia later, in de jaren 
80 van de 19e eeuw, in ontwikkeling genomen. 
Een deel van de in de Agniesebuurt ontwikkelde 
gebouwen hebben niet lang bestaan, omdat rond 
de eeuwwisseling plannen naar buiten kwamen 
omtrent een nieuwe spoorlijn van Rotterdam naar 
Scheveningen. Het idee voor deze spoorlijn kwam 
tot stand door de leegloop van de gegoede klassen 
uit Rotterdam naar Wassenaar en Voorburg, waar er 
significant minder belasting geint werd. Met de komst 
van de spoorlijn kon een snelle verbinding tussen de 
woon- en werklocaties gerealiseerd worden. Om te 
zorgen dat de spoorlijn geen barrière zou worden in 
de stad, stelde de gemeente Rotterdam als eis dat 
het begin van de spoorlijn over een afstand van 1,95 
kilometer op een viaduct gebouwd zou worden. Met 
deze eis hield de gemeente duidelijk een verdere 
groei van de stad in haar achterhoofd, daar ten 
tijde van de opening rond 1908 de stadsgrens tot 
halverwege het viaduct rijkte. De andere helft van het 
viaduct stond nog in het polderlandschap buiten de 
stad. De realisatie van het viaduct zorgde voor het 
aankopen en onteigenen van aardig wat woningen 
in de Agniesebuurt, welke zo’n 25 jaar daarvoor 
gebouwd waren (DaF-Architecten, 2005). De eis van 
de gemeente was voor de spoorwegmaatschappij 
financieel gezien wellicht nadelig, maar zorgde er 
wel voor dat er in de stad hogere snelheden bereikt 
konden worden wat de reistijd significant verkortte 
(Crimson Architectural Historians, 2007). Sommige 
van de bogen onder het viaduct werden vrijgehouden 
als verkeersdoorgang, maar in het grootste deel 

3.4. In 1908; de Hofpleinlijn in de Agniesebuurt, ter 
hoogte van de Zomerhofstraat in 1908

3.5. Tevens in 1908; het Hofpleinviaduct in het 
polderlandschap buiten de stadsgrenzen

HISTORISCHE ONTWIKKELING
VAN DE STEDELIJKE CONTEXT
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van de bogen vestigden zich winkels, bedrijven en 
pakhuizen (Van Es, 2013). 

Aan het begin van de Hofpleinlijn werd er in 1907 een 
kopstation gerealiseerd naar het Jugendstil ontwerp 
van J.P. Stok. Door de oriëntatie van het station naar 
het stadscentrum en de toevoeging van het populaire 
café-restaurant Loos werd het al gauw een van de 
bezienswaardige gebouwen aan het voormalige 
Hofplein. Tezamen met de oude Delftse Poort uit 
1772 en het grand café-restaurant De Kroon maakte 
het station het Hofplein tot een van de drukste pleinen 
van Rotterdam. Door de aanwezigheid van trams, 
auto’s, paarden en vooral veel fietsers en wandelaars 
was het een druk verkeersplein, welke tevens het 
belangrijkste uitgaansgebied van de stad werd 
(Gemeente Rotterdam, n.d.-b). 

In de jaren na de realisatie van de Hofpleinlijn bleef 
het rustig in haar omgeving. Grenzend aan het Oude 
Noorden werd het Liskwartier ontwikkeld, welk 
gebied sinds 1903 deel van de gemeente Rotterdam 
is geworden. Waar op dat moment de helft van het 
viaduct nog in de polder staat, is daar rond 1931 
verandering in gekomen. De stadsarchitect W.G. 
Witteveen maakte in 1929 een uitbreidingsplan 
voor de stad, waarop de huidige wijken Blijdorp en 
Bergpolder gebaseerd zijn. De woningen werden 
in de loop van de jaren 30 en 40 gebouwd en 
waren voornamelijk bedoeld voor arbeiders en de 
middenstand (Gemeente Rotterdam, n.d.-a). 

RUIMTELIJKE LEZING 
VAN DE HOFPLEINLIJN EN HAAR 
CONTEXT

3.6. De omgeving van de Hofpleinlijn in 1915. De 
Agniesebuurt is voltooid, noorderlijker staat het 
viaduct in de weilanden van de Bergpolder

3.7. Luchtfoto van het kopstation uit 1925, gelegen 
aan het bruisende Hofplein
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3.8. Het uitbreidingsplan voor Blijdorp uit 1929, gemaakt door W.G. Witteveen. Aan de rechterzijde bevindt zich 
de Hofpleinlijn en de opzet voor het huidige Bergpolder
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De stedenbouwkundige context van de Hofpleinlijn was 
rond 1940 zo goed als voltooid en het gehele viaduct 
bevond zich binnen de bebouwde stadsgrenzen van 
de stad. Dit is echter ook ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog, waar zware bombardementen in mei 
1940 een groot deel van het centrum verwoesten. 
Het bombardement, de grote brand en de na afloop 
benodigde sloop is het gebied rond het zuidelijk deel 
van de Hofpleinlijn niet bespaard gebleven. Bijna 
het hele gebied ten oosten van de Teilingerstraat is 
verloren gegaan. Met het puin van de onontkoombare 
sloop van de vele gebouwen is de Schie gedempt, 
zodat deze als belangrijke verkeersader in de 
stad kon gaan fungeren. Het kopstation van de 
Hofpleinlijn is verwoest en er is op meerdere plekken 
brand uitgebroken onder de bogen van het viaduct. 
Wonderwel heeft de constructie van het viaduct de 
bombardementen als een van de weinig gebouwen 
in de omgeving weten te overleven (DaF-Architecten, 
2005). 

Door het bombardement is de context van het 
zuidelijk deel van de Hofpleinlijn verdwenen. Voor deze 
context was er, net als voor de gehele binnenstad, 
al gauw een wederopbouwplan gerealiseerd door 
Witteveen (1941) welke voorzag in het herstel van 
de karakteristieke binnenstad. De nieuwe binnenstad 
zou wel met een modernere blik worden ontworpen, 
zodat er meer ruimte zou komen voor winkels en 
kantoren, en het aantal woningen af zou nemen. 
Tot uitvoering van het plan is het niet gekomen 
omdat in 1946 de opvolger van Witteveen, C. Van 
Traa zijn wederopbouwplan presenteerde (Van Es, 
2013). Dit plan voorzag niet langer in het herstel van 
de klassieke binnenstad en probeerde hier met een 
moderne blik dan ook mee te breken. Het centrum 
zou primair voor zakelijke en commerciële doeleinden 
bestemd worden, wonen zou men in buitenwijken 
gaan doen (Platform Wederopbouw Rotterdam, n.d.). 
Het plan van Van Traa was bestemd voor het gehele 
verwoestte gebied en verdeelde deze in verschillende 

3.9. Een luchtfoto gemaakt drie jaar na de 
verwoestende bombardementen

3.10. In 1946 stond er wat tijdelijke bebouwing 
rond het viaduct, maar haar omgeving bleef toch 
overheersend kaal en leeg in afwachting van een 
groter plan
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3.11. Basisplan van Van Traa voor de wederopbouw 
van Rotterdam, 1946

3.12. Het Akragon en Technikon scholencomplex 
naar ontwerp van Maaskant, 1973

3.13. Het Hofplein in 1969, verplaatst en omringd met 
volumieuze bebouwing waardoor de verbinding met 
het nieuwe kopstation van Ravesteyn verzwakt is

zakelijke zones. Het gebied rond de Hofpleinlijn welke 
binnen de brandgrens lag werd door deze zonering 
bij het nieuwe centrum getrokken. Dit is bijzonder, 
aangezien zowel het spoor als de Heer Bokelweg als 
twee scheidende infrastructurele elementen opereren. 
Door deze zonering kreeg het gebied te oosten van 
het Hofpleinviaduct tot aan de Almondestraat als 
bestemming (industriële) bedrijvigheid, winkels en 
kantoren. Het gebied ten westen van het viaduct tot 
aan de Schiekade werd bestemd als Scholencomplex. 
Om qua schaal en maat aan te sluiten op de nieuwe 
moderne binnenstad werden deze gebieden met een 
grotere korrelgrootte ontworpen. Het Technikon en 
het Akragon van H.A. Maaskant zijn voorbeelden van 
de volumineuze wederopbouw in het gebied (Van Es, 
2013). De wederopbouwarchitectuur staat met haar 
grote schaal en functionele functiescheiding in sterk 
contrast tot de oude 19e-eeuwse woonbebouwing. 

Na verscheidene herstelwerkzaamheden aan het 
perrongebouw van het kopstation werden de 
treindiensten relatief snel weer hervat. In 1953 werd 
door de toenmalige spoorbouwmeester S. Van 
Ravesteyn een nieuw station voor de Hofpleinlijn 
ontworpen. Dit ontwerp betrof een glazen, 
modernistisch volume, sterk lijkend op het Centraal 
Station, en werd op exact dezelfde locatie gesitueerd 
als het voormalige station. Waar het karakteristieke 
vooroorlogse station aan het bruisende Hofplein lag, 
is dit ondanks dezelfde locatie niet meer het geval. 
Het nieuwe station is verborgen geraakt achter 
de wederopbouwbebouwing en het Hofplein is 
met het plan van Van Traa in zuidwestelijke richting 
verschoven. De grootschalige moderne bebouwing 
rond het nieuwe plein en haar transformatie naar een 
plein met een sterkere verkeersfunctie veranderde 
de sfeer op de plek enorm (Crimson Architectural 
Historians, 2008). 

HISTORISCHE ONTWIKKELING 
VAN DE STEDELIJKE CONTEXT
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Om de woningnood na de oorlog op te vangen is 
het wederopbouwen van de stad voor de gemeente 
lange tijd het speerpunt geweest. Gedurende deze 
tijd was er verminderde aandacht voor de oudere 
19e-eeuwse buurten, welke in steeds erbarmelijkere 
leefomstandigheden voorzagen. Vanaf 1958 kregen 
deze wijken de gemeentelijke aandacht die ze nodig 
hadden. Met de Saneringsnota van 1969 heeft de 
gemeente besloten over te gaan tot een grootschalige 
sanering van de 19e-eeuwse woonwijken. In de 
nota werd niet duidelijk beschreven wat er precies 
met saneren bedoelt werd, en ook niet om hoeveel 
woningen het precies zou gaan. Wel kwam naar voren 
dat op een paar panden na het gehele Oude Noorden 
en de gehele Agniesebuurt voor sanering in aanmerking 
zouden komen. Het risico op volledige sloop van deze 
buurten creëerde een grote angst onder de bewoners.   
Buiten deze grootschalige saneringsprojecten wilde 
de gemeente het centrum voor autoverkeer beter 
bereikbaar maken. Hiervoor wilde men een deel van 
de Rotte dempen en vervangen door een zesbaans 
snelweg, het zogenoemde Rotte-tracé (Börger & 
Jongstra, 2018). In respons verzamelden bewoners 
zich in actiegroepen en verzetten ze zich tegen de 
komst het Rotte-tracé, tegen de verloedering in de 
buurten en tegen de door de gemeente opgelegde 
grootschalige saneringswerkzaamheden. Ze eisten 
inspraak in de gemeentelijke besluitvorming om hun 
buurten te kunnen behouden. Voor de gemeente 
Rotterdam waren de grootschalige saneringsplannen 
financieel erg kostbaar en bovendien een logistieke 
nachtmerrie. De bewoners zouden de hogere huren 
van de nieuwe woningen niet kunnen betalen, wat 
volgens raadslid H.J. Lamberts zou kunnen uitdraaien 
op een achteruitgang van de volksgezondheid. Hij 
adviseerde de gemeente om de saneringsplannen te 
stoppen en te besluiten om de woningen in de wijken 
in samenwerking met de bewoners op te knappen. 
Met dit idee was hij de voorloper van het in 1974 
door de nieuwe progressievere partijen geïnitieerde 
stadsvernieuwingsbeleid (Van Es, 2013).

3.14. Bewoners verzamelen zich in actiegroepen als 
reactie op de gemeentelijke visies 

3.15. Het proces omtrent de stadsvernieuwing in het 
Oude Noorden, circa 1977
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Deze periode van stadsvernieuwing duurde tot begin 
jaren ’90 en heeft in de omgeving van de Hofpleinlijn vele 
(kleinschalige) projecten voortgebracht. Doormiddel 
van het plan ‘nieuwbouw open gaten Agniesebuurt’ 
(NOGA) zijn er pandsgewijs kleine projecten opgeleverd. 
Als gevolg van de verhuizing van het Sint Franciscus 
Ziekenhuis in 1976 kwam er in de Agniesebuurt een 
groot stuk terrein beschikbaar. Door middel van de 
stadsvernieuwingsstrategie is hier een grootschalig 
nieuwbouwcomplex gerealiseerd welke rekening 
hield met de bestaande rooilijnen. Uitzondering op 
deze visie is het stadsvernieuwingsproject rond de 
Ammersooisestraat in 1984, welke als afsluiting van 
de stadsvernieuwing in de Agniesebuurt gezien wordt 
(Van Es, 2013). DKV Architecten kwamen als winnaar 
uit de bus en zij hebben gekozen om de in de wijk 
gangbare gesloten bouwblokken te vervangen door 
hogere bouwvolumes. Het was deze beslissing die de 
realisatie van het Ammersooiseplein, gelegen aan het 
Hofpleinviaduct, mogelijk maakte (DKV Architecten, 
n.d.). 

De grove stedenbouwkundige lijnen van de 
context rondom de Hofpleinlijn zijn sinds de 
stadsvernieuwingsprojecten weinig aangepast. 
In de loop van de jaren ’90 is er door middel van 
het herstructureren van de huidige woonvoorraad 
geprobeerd de leefbaarheid van de wijken te 
verbeteren. Een belangrijk uitgangspunt hierbij 
was het doorbreken van de veelal eenzijdige 
woningvoorraad, door na ingrepen woningen in een 
hoger sociaal segment te kunnen plaatsen en (sociale) 
huurwoningen af te stoten (Van Es, 2013). Met deze 
ingrepen is geprobeerd de bevolkingssamenstelling in 
de buurten aan te passen, daar deze nu vrij eenzijdig 
is. De buurten worden gedomineerd door een hoog 
percentage huishoudens met een laag inkomen en 
er heerst een hoge mate van werkloosheid. Verder 
is ruim de helft van de bewoners van niet-westerse 
afkomst en bevinden zich in het straatbeeld veel 
jongeren. Dit heeft niet zozeer te maken met een 

3.17. Het grootste stadsvernieuwingsproject in de 
Agniesebuurt, gelegen op het voormalig terrein van 
het Sint Franciscus Ziekenhuis

3.16. Tijdens de stadsvernieuwing konden bestaande 
panden worden opgeknapt, bijvoorbeeld door van 
het bewoonbaar maken van de zolderverdieping

3.18. Ammersooiseplein afwijkend t.o.v. de gesloten 
bouwblokken, gerealiseerd tussen 1984 en 1988

HISTORISCHE ONTWIKKELING 
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hoog percentage jongere bewoners, maar komt 
eerder voort uit de aanwezigheid van verschillende 
onderwijsinstellingen in de buurten. In de Agniesebuurt 
valt het hoge percentage sociale huurwoningen 
op, terwijl in het noordelijker gelegen Bergpolder 
het hoge percentage particuliere huurwoningen 
noemenswaardig is (Gemeente Rotterdam, 2014-a; 
Gemeente Rotterdam, 2014-b). 

Er zijn enkele projecten door de gemeente geïnitieerd 
die aansluiten bij de wens om de woningvoorraad 
en de bevolkingssamenstelling te differentiëren. 
Deze projecten hadden als uitgangspunt om meer 
lokale ondernemers met hun bedrijven, winkels en 
horeca naar het gebied te trekken. Het renoveren van 
enkele van de bogen onder het Hofpleinviaduct, het 
opknappen en herontwikkelen van station Hofplein, 
het realiseren van de Luchtsingel en het ‘branden’ van 
het ZOHO zijn hier voorbeelden van.

3.19. In het geel de Luchtsingel ontworpen door ZUS. 
Een voetgangersbrug welke verschillende delen van 
de stad verbindt

3.20. Het ‘Blauwe Gebouw’ is een blikvanger in het 
Zomerhofkwartier, tegenwoordig beter bekend als 
ZOHO
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3.21. Het voormalige kopstation is herontwikkeld tot een stedelijke hotspot met hippe bedrijven, winkels en 
horeca

HISTORISCHE ONTWIKKELING 
VAN DE STEDELIJKE CONTEXT
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Nu de historische ontwikkelingen van Rotterdam 
Noord geschetst zijn is het van belang om stil te 
staan bij de geschiedenis van het object in kwestie, 
het Hofpleinviaduct. Door de jaren heen hebben 
zich er vele ontwikkelingen voor gedaan, welke op 
de volgende pagina’s door middel van een tijdlijn op 
chronologische volgorde worden gevisualiseerd. Het 
hieronder geschreven stuk is inleidend en toelichtend 
op deze tijdlijn.

De start van de ontwikkeling van de Hofpleinlijn gaat 
zo’n 130 jaar terug in de tijd. Vanaf 1880 was er 
sprake van een leegloop van de gegoede klassen uit 
Rotterdam. Velen van hen trokken naar Wassenaar en 
Voorburg, plaatsen waar de belastingen stukken lager 
lagen (Crimson Architectural Historians, 2007). De 
bestaande spoorlijn tussen Den Haag en Rotterdam 
wordt intensief gebruikt door vooral doorgaand 
treinverkeer, waardoor er een grotere behoefte is 
ontstaan aan een snelle, regionale verbinding tussen 
de steden (Borselen, in DaF-architecten, 2005). Als 
antwoord hierop namen verschillende particulieren, 
onder leiding van de zakenman P.J. van Ommeren, in 
1898 het initiatief om een nieuwe regionale spoorlijn 
te ontwikkelen. Om deze snelle verbinding tot stand 
te kunnen brengen kozen ze voor een centraal in 
de stad gelegen startpunt dicht bij binnenstedelijke 
verkeersaders, het Hofplein. De ontwerpers J. Van 
Heurn en N.J. van Beversen krijgen vanuit de gemeente 
de eis opgelegd dat de spoorlijn vanaf het Hofplein tot 
aan de Bergweg, op dat moment de rand van de stad, 
verhoogd zal worden om zo geen barrière te vormen 
in de stad. De landelijke regering voegde hieraan de 
eis toe dat de lijn over een bestaande spoorlijn ten 
noorden van de stad zou moeten gaan om dit traject 
niet te ontregelen. Hierdoor werd besloten het gehele 
stuk vanaf de start van de lijn tot de overbrugging 
van het bestaande spoor op een verhoogd viaduct te 
plaatsen (DaF-architecten, 2005). Deze eisen waren 
niet toevallig zo gesteld, daar het verhoogde viaduct 
toekomstige stadsuitbreidingen goed uitkwam. 

Rond deze tijd is ook de materiaalkeuze voor 
het viaduct bepaald. Metselwerk zou de grote 
overspanningen technisch niet aankunnen, waardoor 
Van Heurn en Beversen nadenken over de in die tijd 
gebruikelijke ijzerconstructie. In het buitenland is er 
echter een nieuw constructiemateriaal op komst, 
het gewapend beton (Braak, in DaF-architecten, 
2005). De buitenlandse succesverhalen maken 
dat Van Heurn en Beversen ervoor kiezen om een 
Frans bedrijf een begroting te laten maken voor het 
viaduct, wanneer deze zou worden uitgevoerd in 
gewapend beton. Eenzelfde begroting is gevraagd 
aan enkele ijzerproducenten, met als uitgangspunt 
een ijzeren constructie. De bouwkosten voor de 
uitvoering in gewapend beton zouden 25% lager 
liggen en bovendien op de lange termijn minder 
onderhoud behoeven (Borselen, in DaF-architecten, 
2005). Hiertoe wordt besloten om het viaduct, als 
eerste grote project in Nederland, te bouwen met een 
constructie van gewapend beton. 

Het was voor de initiatiefnemers van belang om voor de 
start van de bouw een exploitant voor de lijn gevonden 
te hebben. Er waren op het Rotterdamse spoor op dat 
moment twee grote partijen, de Staatsspoorwegen 
(SS) en de Hollansche IJzeren Spoorweg Maatschappij 
(HIJSM). Deze concurrerende partijen konden het 
niet met elkaar eens worden, waarnaar in 1900 werd 
besloten een derde spoorwegmaatschappij op te 
richten, de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg 
Maatschappij (ZHESM). Zoals de naam al doet 
vermoeden zal het spoor elektrisch worden. De keus 
hiervoor hangt samen met de beoogde doelgroep. 
De elektrische treinen zijn stiller en schoner dan de 
gebruikelijke stoomlocomotieven. Tegelijk maakte het 
gebruik van elektriciteit het reizen in de avond veiliger 
en comfortabeler, omdat de wagons nu goed verlicht 
konden worden tijdens de reis. Net als met hun keuze 
voor gewapend beton lopen de ontwerpers met de 
door hun gekozen elektrische tractie voor op de rest 
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van Nederland. De Hofpleinlijn is de eerste elektrische 
spoorlijn in Nederland (Crimson Architectural 
Historians, 2007). 

In 1901 wordt aangevangen met de aanleg van 
de funderingen op het traject tussen de Bergweg 
en de Zomerhofstraat. Later in het jaar volgt ook 
de fundering van het spooremplacement aan het 
kopstation (Van Meurs, 2015). De opbouw van het 
viaduct boven de fundering was nog niet concreet 
ontworpen. Door deze als twee losse systemen te 
beschouwen kon er eerder begonnen worden met de 
bouw, terwijl het viaduct zelf verder door ontworpen 
werd (DaF-architecten, 2005). 

Om de spoorlijn van elektriciteit te voorzien wordt door 
de ZHESM in 1902 een particuliere elektriciteitscentrale 
geopend in Leidschendam. Naast deze centrale werd 
een remise en werkplaats gerealiseerd (van Vulpen, 
n.d.). Dit terrein is tegenwoordig nog steeds in gebruik 
als rangeerterrein en werkplaats door de NS en de 
Haagse HTM. 

De bouw van het daadwerkelijke viaduct op het 
segment tussen de Bergweg en de Zomerhofstraat 
vindt plaats van 1904 tot 1905. In 1906 wordt het 
verhoogde rangeerterrein tussen de Zomerhofstraat 
en de bestaande spoorweg voltooid, waarna gestart 
wordt met de bouw van het viaduct tussen de 
Bergweg en de Ceintuurbaan. Dit is de laatste fase 
van de realisatie van het viaduct zelf. Aan het viaduct 
komen twee stations te liggen, waarvan het in 1907 
gebouwde kopstation het belangrijkste is. Dit door 
J.P. Stok ontworpen station bevat het succesvolle 
café-restaurant Loos en is gelegen aan het bruisende 
Hofplein (DaF-architecten, 2005). Het tweede station 
wordt in 1908 opgeleverd en is eenvoudiger van aard. 
Het is een opstappunt voor reizigers aan de rand van 
de stad en bevatte twee kleine houten wachthuisjes 
langs beide perrons (Crimson Architectural Historians, 
2007). Vanaf dit jaar beginnen de eerste treinen op het 

traject tussen Rotterdam en Den Haag te rijden. Het 
laatste segment naar Scheveningen wordt in 1909 
afgerond, wat tevens de opening van de gehele lijn 
voor de reizigers betekent. Het is vanaf dan mogelijk 
om in ongeveer een half uur vanaf het Hofplein naar 
het Scheveningse strand te reizen. 

Tussen de Bergweg en de remise zijn een eerste 
paar bogen onder het viaduct direct na de oplevering 
in 1905 door bedrijven in gebruik genomen. Het 
merendeel bleef echter open. Mogelijk was er 
gedurende de Eerste Wereldoorlog vraag naar 
goedkopere werkruimtes, aangezien volgens Crimson 
Architectural Historians (2007) “tussen 1913 en 1919 
ook de tussenliggende bogen in gebruik [werden] 
genomen, met name door ambachtelijke bedrijven 
als meubelmakers, loodgieters en kleine fabriekjes”. 
Omdat de stad in deze tijd nog niet verder reikte dan 
de Bergweg zijn de bogen ten noorden van dit station 
nog niet verhuurd en dus open. Als gevolg van de 
hoge woningnood na de Eerste Wereldoorlog heeft 
men nagedacht over het realiseren van noodwoningen 
onder 49 van de open bogen. Architect J.J.P Oud 
heeft een ontwerp voor de woningen gemaakt maar 
het plan is door de beperkte ruimte en de hoge 
luchtvochtigheid in de bogen nooit tot uitvoering 
gebracht (Crimson Architectural Historians, 2008). 

In de jaren 30 en 40 groeide de stad tot het noordelijk 
eind van het viaduct. De bogen bleven echter open 
en op enkele reparatiewerkzaamheden na blijft 
het gedurende een langere periode rustig voor de 
Hofpleinlijn. Dit duurde tot de Tweede Wereldoorlog, 
waar heftige bombardementen grote delen van 
Rotterdam verwoestten. Tijdens het bombardement 
in 1940 is ook de Hofpleinlijn zwaar getroffen. Het 
kopstation aan het Hofplein raakte ernstig beschadigd 
waarna noodgedwongen de sloop ingezet moest 
worden. Bijna alle bedrijfspuien onder het viaduct 
zijn verwoest en onder verschillende bogen woedde 
brand. Het perrongebouw achter het kopstation als 



32

ook de constructie van het viaduct zelf zijn blijven 
staan (Crimson Architectural Historians, 2008). Na 
enkele spoedreparaties aan het perrongebouw en het 
viaduct wordt de lijn in 1941 weer deels in gebruik 
genomen. Door het grote tekort aan werkruimtes na 
het bombardement worden de noordelijk gelegen 
bogen, tussen de Bergweg en de Gordelweg, gereed 
gemaakt om verhuurd te worden (Van Meurs, 2015). 
Pas in 1950 worden beide sporen van de lijn weer 
volledig gebruikt. 

Naar ontwerp van S. van Ravesteyn wordt in 1956 
het nieuwe kopstation Hofplein geopend. Tot dan 
maakten de reizigers gebruik van noodvoorzieningen 
om bij de treinen te komen. Dit nieuwe station ligt 
door het wederopbouwplan van Van Traa niet meer 
direct aan het Hofplein en is qua ontwerp een stuk 
moderner en zakelijker dan zijn in de oorlog verloren 
gegane voorganger. Met deze uitgangspunten paste 
het ontwerp wel goed bij het nieuwe naoorlogse 
stadscentrum van Rotterdam. Enkele jaren na het 
opleveren van het nieuwe kopstation ontwierp 
Ravesteyn ook het nieuwe station aan de Bergweg. 
Tijdens de oorlog waren er beschadigingen 
opgemerkt aan het oude station, waarna in 1960 het 
nieuwe station opgeleverd werd. In verband met de 
lage reizigersaantallen was het, net zoals het vroegere 
station, van bescheiden formaat. Het had ook niet 
groter kunnen worden, aangezien het bijna direct 
grensde aan de gevel van het toenmalig Eudokia 
Ziekenhuis (Crimson Architectural Historians, 2007). 

Voor de aanleg van de Heer Bokelweg in 1969 moest 
de onderdoorgang direct na het spooremplacement 
van het kopstation verbreed worden. Om dit te 
bereiken is een deel van de bogen hier gesloopt en is er 
een horizontale overspanning gecreëerd (Van Meurs, 
2015). Tijdens de periode van de saneringsnota 
en de daaropvolgende stadsvernieuwing lag de 
publieke visie minder op de Hofpleinlijn en meer 
op de omringende woonwijken. Tijdens het laatste 

stadsvernieuwingsproject in de Agniesebuurt, het 
Ammersooiseplein, was het Hofpleinviaduct echter 
van belang. Het ontwerp van DKV-Architecten brak 
met de bouwblokkenstructuur in de wijk en creëerde 
een woontoren op een plein. Het Hofpleinviaduct 
was één van de wanden van het plein, en om het 
viaduct een opener karakter te geven kozen de 
architecten ervoor om twee bogen te open te breken 
als onderdoorgang. Door deze ingreep gaat de 
Herlaerstraat een directere relatie aan met het plein 
(Crimson Architectural Historians, 2008). 

In verband met de aanleg van de Willemsspoortunnel 
tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid werd 
in 1990 besloten tot de sloop van het kopstation van 
Ravesteyn. Het emplacements- en perrongebouw 
bleef behouden wat maakte dat het station nog wel 
operationeel was (Crimson Architectural Historians, 
2007). 

Door de vele ontwikkelingen in Rotterdam en het 
belang van het behoud van het Hofpleinviaduct is 
in 2002 besloten om het een beschermde status te 
geven. Het viaduct en het emplacementsgebouw 
zijn benoemd tot Rijksmonument om toekomstige 
ontwikkelingen met respect voor het object te kunnen 
afwegen. 

In 2006 wordt bekend dat NS de Hofpleinlijn als 
traject afstoot en dat de Randstadrail het zal gaan 
exploiteren. Om het dek gereed te maken voor de 
komst van sneltrams worden er enkele aanpassingen 
aan het dek gemaakt. De ingebruikname van het 
dek door Randstadrail betekent ook het einde van 
het Station Bergweg, welke in hetzelfde jaar wordt 
gesloten (Crimson Architectural Historians, 2008). Om 
het Hofpleinviaduct en haar omgeving nieuw leven 
in te blazen hebben vier woningcorporaties (Com.
wonen, PWS, Stadswonen en Vestia) het viaduct 
aangekocht. Er zouden in de nabije toekomst enkele 
ontwikkelingsopgaves gaan spelen in de directe 
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omgeving en daar zou een adequate ontwikkeling van 
het viaduct sterk aan bij kunnen dragen (Van der Kleij, 
2015).    

Met de komst van een nieuwe tramtunnel onder 
Blijdorp verandert het traject van Randstadrail in 
2010. Met deze tunnel is er een directe verbinding 
met Rotterdam Centraal waardoor het gehele viaduct 
geen deel meer uitmaakt van het traject. De laatste 
trams rijden in dat jaar over het viaduct waarna het 
dek buiten gebruik wordt gesteld (Waszink, 2015). 

Sinds het viaduct in handen is van de vier 
woningcorporaties wordt er druk gespeculeerd 
en gediscussieerd over mogelijke bestemmingen. 
De eerste ontwikkelingen hebben rond 2015 
plaatsgevonden, toen het voormalige remisecomplex 
bij het kopstation is opgeknapt en herbestemd. In de 
bogen is het een hotspot geworden met creatieve 
ondernemers in de retail en horeca, terwijl het dak 
opengesteld is als publiek park (Van der Kleij, 2015).  

HISTORISCHE ONTWIKKELING 
VAN DE HOFPLEINLIJN
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1898

1900

1902

4.1. Particulieren onder 
leiding van zakenman P.J. van 
Ommeren nemen het initiatief 
voor de ontwikkeling van de lijn

4.2. Voor de exploitatie van de lijn wordt een derde Nederlandse 
Spoorwegmaatschappij opgericht, de ZHESM

4.3. Er wordt gestart met de bouw van 
de particuliere elektriciteits centrale 
en het aanliggende rangeerterrein in 
Leidschendam 
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1905 1907 1909

1906 1908

4.4. Bouw van het eigenlijke viaduct 
tussen de Zomerhofstraat en de 
Bergweg, de fundering is in 1901 al 
opgeleverd

4.6. Het kopstation aan het Hofplein naar ontwerp 
van J.P. Stok wordt gebouwd

4.7. Uitzicht vanaf het net opgeleverde 
station Bergweg op het polderlandschap. In 
deze tijd lag het station nog aan de rand van 
de stad

4.5. Het tweede deel van het viaduct, 
tussen de Bergweg en de Ceintuurbaan, 
wordt gerealiseerd
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4.8.  Gehele lijn 
wordt geopend 
voor de reizigers 

1913-1919

4.9. Alle bogen tussen 
station Bergweg en station 
Hofplein in gebruik door veelal 
ambachtelijke bedrijven

4.11. Bij het bombardement in 1940 raakt het 
Hofpleinstation ernstig beschadigd, waartoe 
noodgedwongen wordt besloten haar verder af 
te breken

4.12. Ondere enkele van de bogen is als 
gevolg van het bombardement brand 
uitgebroken. Bijna alle puien zijn verwoest 

1918

1940

1940

4.10. Tijdens de woningnood 
na WOI ontwierp J.J.P. Oud 
woningen onder 49 bogen. 
Het plan is nooit uitgevoerd
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1956

4.15. Bij de realisatie van het Ammersooise-
plein, het laatste stadsvernieuwingsproject, 
zijn twee bogen grenzend aan het plein 
geopend als onderdoorgang 

4.13. Nieuw station naar ontwerp van S. van 
Ravesteyn in gebruik genomen. Het station is 
na de wederopbouwplannen niet meer direct 
aan het Hofplein gelegen

1960

1984

4.14. Naar aanleiding van beschadegingen 
uit de oorlog wordt een nieuw, modernistisch 
station gerealiseerd aan de Bergweg. Ook dit 
station is ontworpen door S. van Ravesteyn
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1990

4.16. Het kopstation van de lijn wordt gesloopt 
ter behoeve van de werkzaamheden aan de 
nieuw te realiseren spoortunnel. De perrons 
en het remisegebouw blijven behouden

4.17. Het Hofpleinviaduct wordt aangewezen 
als Rijksmonument 

4.18. Het dek van het viaduct wordt 
omgebouwd om sneltrams in plaats van 
treinen te kunnen laten rijden. Randstadrail 
wordt hiermee de gebruiker van het spoor

2002 2006
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2010

4.19. Het tramverkeer vervalt op het gehele 
viaduct als gevolg van de opening van een 
tunnel naar Rotterdam Centraal op dit traject

4.20. Start van een periode van herontwikkeling 
met als eerste project het bestemmen van 
Hofplein Station met creatieve ondernemers in de 
retail en de horeca

2015
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Het Hofpleinviaduct is met haar geschiedenis, 
afmetingen en karakter een belangrijk object 
in Rotterdam geworden. De architectuur is 
beeldbepalend is diverse straten in Rotterdam Noord. 
Voor de doorkruisende en aangrenzende buurten is 
het viaduct een belangrijke en herkenbare stadsader 
geworden. De lijn komt vanuit het noorden eerst 
Bergpolder-Noord binnen. Na het kruisen van de 
Bergselaan loopt hij door Bergpolder-Zuid tot aan het 
voormalige station Bergweg. Vanaf hier gaat hij door 
de Agniesebuurt, over de Teilingerstraat en dan het 
Versplinterd Hart in. Bergpolder-Noord, Bergpolder-
Zuid en de Agniesebuurt zijn alle drie rustige stedelijke 
woonbuurten. Ze bieden een dynamische stedelijkheid 
in de luwte van het centrum. Hierdoor bezitten ze een 

gedifferentieerde bevolkingssamenstelling met onder 
andere de oorspronkelijke bewoners, mensen die van 
buiten de stad zijn gekomen en studenten en starters 
(Reijndorp, 2010). Rond de lijn liggen er meer van 
dit soort buurten zoals het Oude Noorden, Blijdorp 
en Rubroek. De lijn eindigt in het Versplinterd Hart, 
een gebied wat sinds het bombardement in 1940 
langzaam is gegroeid tot een samenklontering van 
eilandjes met eigen karakters. Het Versplinterd Hart 
ligt tegen het Stationsgebied en het centrum aan, 
waardoor de omgeving drukker en levendiger is en er 
minder plaats is voor wonen. 

5.1. Ligging van de Hofpleinlijn ten opzichte van de omliggende buurten 

Versplinterd 
Hart

Oude Noorden

Agniesebuurt

Bergpolder 
Noord

Bergpolder 
Zuid

Provenierswijk

Blijdorp

Centraal Station
Kwartier

Oude Westen Cool Stadsdriehoek

Rubroek

Oud Crooswijk

Nieuw CrooswijkLiskwartier
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5.2. Bergpolder Noord, in de Insulindestraat

5.3. Bergpolder Zuid, waar de Insulindestraat overgaat in het Insulindeplein

5.4. Agniesebuurt, vanaf de Banierstraat kijken op het Ammersooiseplein
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Rond de Hofpleinlijn liggen er meerdere lineaire, 
infrastructurele elementen welke de buurten 
begrenzen. Dit zijn drukke autowegen, waterlopen 
of het spoor. Parallel aan het viaduct loopt aan 
de noordoostzijde de Noordsingel en aan de 
zuidwestzijde de Schiekade en -weg. Aan de zuidzijde 
grenst de kop van de lijn aan het spoor en ten oosten 
hiervan omsluit de Rotte het Versplinterd Hart. Het 
Noorderkanaal vormt de noordelijke barrière van 
het gebied rond de lijn. Binnen de buurten rond de 
Hofpleinlijn zijn er enkele snijdende lineaire elementen 
te herkennen in de vorm van doorlopende straten. 
Vanaf het noorden gezien zijn dat de Gordelweg, de 
Bergselaan, de Bergweg en de Heer Bokelweg. Het 
spoor naar Rotterdam Zuid gaat ter hoogte van de 
weg ‘Pompenburg’ ondergronds. Ten oosten van hier 
splitst deze weg zich in tweeën. De snijdende wegen 
delen de lijn en haar context op in verschillende 
stukken. 

De verschillende stedelijke ontwikkelingen uit diverse 
periodes hebben in Rotterdam Noord bijgedragen 
aan de segmentatie van de context van de lijn. Een 
groot gebied is een 19e eeuwse stadsuitbreiding 
als gevolg van het Singelplan van Rose. Later werd 
hier in chronologische volgorde het Liskwartier 
(1915), Bergpolder (1933) en Blijdorp (1935) aan 
toegevoegd. Na de oorlog is het gebied binnen de 
brandgrens naar het ontwerp van Van Traa een stuk 
moderner herbouwd. Het hevig contrast tussen de 
rustige woonbuurten en de nieuwe grootkorrelige 
wederopbouwarchitectuur, als ook de diverse 
bouwperiodes in het noordelijk woongebied, hebben 
bijgedragen aan de verschillende karakteristieken 
tussen de buurten.

Zoals gesteld doorkruist de lijn vanuit het noorden eerst 
drie rustige woonbuurten, respectievelijk Bergpolder-
Noord, Bergpolder-Zuid en de Agniesebuurt. Het 
zuidelijk deel van de lijn eindigt in het Versplinterd Hart, 
zoals het gebied rond het voormalig perrongebouw in 

5.5. De belangrijke lineaire elementen in het gebied rond de lijn. 
In blauw de Rotte, Noordsingel en het Noorderkanaal

Wederopbouw 1945

Singelplan Rose
19e eeuw

Liskwartier
1915

Bergpolder
1933

Blijdorp
1935

5.6. Het viaduct raakt aan gebieden uit verschillende periodes 
van stadsontwikkeling. De oranje lijn is de brandgrens van 1940
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5.7. De verschillende fragmenten in het Versplinterd Hart

de volksmond ook wel heet. Er is geen sprake van 
één stedelijk karakter; dit ambigue gebied omvat 
juist verschillende stedelijke karakters met elk hun 
eigen morfologische, programmatische, esthetische 
en infrastructurele eigenschappen. Hiermee is het 
Versplinterd Hart een samenvoeging van verschillende 
stedelijke fragmenten. In het Versplinterd Hart is een 
achttal van deze fragmenten te onderscheiden. Drie 
van deze fragmenten hebben door hun ligging en 
relatief rustige woonkarakter weinig interactie met 
het Hofpleinviaduct. Ze zijn gelegen aan de oost- en 
zuidzijde van het Versplinterd Hart langs de Rotte. 
De noordelijkst fragment is het Rottekwartier, verder 
stroomafwaarts bevindt zich een fragment met enkele 
grotere gebouwen rond een groen parkje en tot slot 
is er een fragment met karakteristieke terraswoningen 
gesitueerd. 

De overige vijf fragmenten in het Versplinterd Hart zijn 
door hun directere verbinding met de Hofpleinlijn van 
groot belang voor een toekomstige herbestemming. 
Onderling verschillen de karakteristieken van de 
fragmenten sterk, maar er zijn ook overeenkomsten te 
vinden. Zo hebben ze veelal een eenzijdig programma, 
leunen ze sterk op de wederopbouwarchitectuur van 
na de Tweede Wereldoorlog en hebben ze veelal 
onbepaalde of sterk tijdsgebonden openbare ruimtes. 
De verschillende fragmenten die zijn aan te wijzen zijn;

1. Het Zomerhofkwartier (ZOHO)
2. Het woningbouwcomplex Hofdijk
3. Het Shell fragment
4. Het gebied tussen de Heer Bokelweg en het 
voormalig perrongebouw
5. Het Akragon-Technikon Scholencomplex

Het eerste fragment, het Zomerhofkwartier, wordt 
gekenmerkt door de bedrijvigheid van creatieve 
ondernemers en de strategie van Slow Urbanism die 
de gemeente er toepast. Het is een locatie waar in de 
nabije toekomst grootschalige ontwikkelingen plaats 

ACTUELE SITUATIESCHETS 

1

2

3

4

5



44

tegenwoordig wordt het gekenmerkt door het 
volumineuze Shellgebouw en de Hofpoort. Beide 
gebouwen zijn gebouwd in opdracht van Shell, maar 
tegenwoordig niet meer door haar in gebruik. Het 
voormalige Shellgebouw, de lagere van de twee, is 
na een renovatie in 2018 in gebruik genomen als 
kantoor verzamelgebouw (Top010, 2017). In de 
slankere en hogere Hofpoort is sinds een aantal 
jaar het concept Spaces geopend. Sinds het 
concept zijn er verschillende kleinere bedrijven en 
horecagelegenheden in het gebouw gevestigd die 
gebruik maken van flexibele werkplekken en hun 
gemeenschappelijke voorzieningen delen (ANP, 
2012). Er is met de komst van de gele Luchtsingel 
geïnitieerd dit vergeten en verwaarloosde stuk stad te 
verbeteren. Deze in 2015 geopende voetgangersbrug 
had tevens als doel om Rotterdam Noord sterker 
met het stadscentrum te verbinden. Tot een zekere 
hoogte zijn deze doelstellingen geslaagd. Mede 
door het succes van het voormalig kopstation is de 
brug een populaire plek in Rotterdam geworden die 
verschillende functies met elkaar verbindt. Echter, een 
tekort aan een specifiek openbaar programma in het 
Shell gebied en haar openbare ruimte heeft ervoor 
gezorgd dat het maaiveld nog steeds een verloren 
indruk maakt. 

Als met de Luchtsingel het spoor overgestoken wordt 
bevindt zich aan de linkerzijde het fragment tussen 
de Heer Bokelweg en het voormalig perrongebouw. 
Het karakter van dit fragment wordt in grote mate 
gevormd door het in 2015 succesvol gerestaureerde 
perrongebouw. In de 16 diepe bogen die het gebouw 
bezit zijn nu diverse kleinschalige speciaalzaken 
gehuisvest die zich bezighouden met horeca, design, 
mode, fitness en muziek (Projectgroep Hofbogen, 
2017). De bogen hebben ondanks hun tweezijdige 
oriëntatie een sterke voorkeur tot de zijde aan de 
Raampoortstraat, aan de kant van dit fragment. Langs 
deze Raampoortstraat is de openbare ruimte hierdoor 
goed gekarakteriseerd. Deze straat is echter maar 

kunnen vinden. Ten tijde van de crisis zijn de mogelijke 
plannen, en daarmee ook de sloopplannen, van tafel 
geveegd. Om langdurige leegstand tegen gegaan is 
besloten de buurt nieuwe leven in te blazen met behulp 
van een gunstig vestigingsklimaat. Zoals Niederer 
(2014) stelt kwam er nu “ruimte voor experimenten, 
tijdelijke evenementen, lange huurperiodes en 
differentiatie in huurprijs”. Deze maatregelen trokken 
vele kleine creatieve ondernemers naar de (speciaal 
ingerichte) bedrijfsverzamelgebouwen en de loodsen 
die het fragment rijk is. De twee bouwblokken 
grenzend aan de Noordsingel zijn een uitzondering 
op deze tendens. Enkele van de panden hier hebben 
de oorlog doorstaan en het merendeel van deze 
bouwblokken wordt tegenwoordig nog gebruikt als 
woningen. 

Het fragment met het woningbouwcomplex Hofdijk 
bestaat buiten dit complex uit twee andere gebouwen 
met een grote bouwkorrel. Waar de ene een 
woontoren is met in de plint kantoren is de andere 
een groter volume waar behalve kantoren ook het 
Rotterdamse Stadsarchief is huisgevest. In de jaren 
’70 is, na het verdwijnen van de helikopterluchthaven, 
het wooncomplex Hofdijk opgeleverd. Het complex is 
met zijn karakteristieke architectuur en autovrije kern 
een naar binnen gekeerd object. Ondanks de enorme 
afmetingen kenmerkt het gevoel van kleinschaligheid 
het complex. Elke ‘woning’ is, ondanks de soms zeven 
verdiepingen hoge stapeling, voorzien van een eigen 
dwarskap. De hoge woningdichtheid heeft bijgedragen 
aan een grote hoeveelheid trappen, hellingbanen, 
galerijen en bruggen ter ontsluiting (Rotterdam 
Woont, n.d.-a). Door de subtiele afmetingen en het 
toe-eigenen van stukjes stoep door bewoners blijft 
de kleinschaligheid binnen het complex geborgen. Er 
spelen weinig problemen binnen dit fragment, het is 
redelijk naar binnen gekeerd maar functioneert prima.

Ten zuiden bevindt zich het Shell fragment. Vroeger 
bevonden zich beide kopstations in dit fragment, 
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een klein deel van dit fragment, er bevindt zich hier 
ook een door hekken omsloten middelbare school 
omringt door grasvelden kijkgroen en parkeerplaatsen 
langs de straat. De openbare ruimte voelt hier meer 
als een achterkant van de stad en heeft meer een 
dienende functie voor de publieke sfeer die er rond 
het voormalig station heerst. 

Tot slot ligt het fragment met het Akragon-Technikon 
Scholencomplex binnen het Versplinterd Hart. Het 
karakter wordt in sterke mate gevormd door de 
door Maaskant ontworpen Akragon en Technikon 
gebouwen. Deze enorme volumes doen dienst als 
verzamelgebouwen voor diverse middelbare scholen. 
Ze zijn georiënteerd in de richting van een collectief 
binnenplein, die naar ontwerp van de Urbanisten 
sinds 2013 dienst doet als waterplein (Visscher, 
2013). Door de functies rondom kent het plein sterke 
tijdsgebonden piekdruktes. Zo kan het doordeweeks 
tijdens schooltijd een levendig plein met veel scholieren 
zijn, terwijl het ’s avonds en in de weekenden een 
lege bedoeling is. Dit wordt niet versterkt door de 
overige gebouwen rond het plein. Er zijn nog twee 
grote kantoorverzamelgebouwen gevestigd aan het 
plein waar bijvoorbeeld de Gemeente Rotterdam en 
het UWV gebruik van maken. Deze zijn ontsloten aan 
de omliggende Schiekade en Teilingerstraat waardoor 
vanaf deze zijde het plein niet verder gevoed wordt. 
Het feit dat het Akragon-Technikon complex een 
sterke wand vormt langs de Heer Bokelweg en zich 
sterk met haar rug naar de omliggende straten keert 
maakt dat het waterplein geen publieke aandacht kan 
genieten. 

ACTUELE SITUATIESCHETS 
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5.8. Het Zomerhofkwartier (ZOHO) met het ‘Blauwe Gebouw’, een bedrijfsverzamelgebouw

5.9. Wooncomplex Hofdijk met diverse galerijen, bruggetjes en de karakteristieke daken 

5.10. Zicht vanaf de Luchtsingel op de kale openbare ruimte rond de Shellgebouwen en de spoortunnel
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5.11. Links het voormalig perrongebouw en rechts het door hekken omsloten middelbare schoolterrein

5.12. Het waterplein te midden van het Scholencomplex wordt door vele scholieren benut
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De verschillende woonbuurten en de eilanden binnen 
het Versplinterd Hart maken het moeilijk om voor de 
gehele context een traditionele analyse te maken. Het 
is daarentegen interessanter om de omgeving en het 
stadsleven op basis van ervaringen uit te pluizen en 
te verkennen. Kunstenaar Jan Rothuizen heeft het 
verwerken van deze ervaringen in leesbare tekeningen 
tot een hoog niveau gebracht. Hij probeert middels 
zijn kunst geen lege landkaarten te maken, maar zoals 
Blokker (2017) stelt zijn het ‘de plattegronden van 
het stadsleven’. Deze zijn in grote mate tekstueel en 
gebaseerd op zijn ervaringen en interpretatie van de 
stad. Geïnspireerd op het concept van Rothuizen is 
een perceptiegerichte, analyserende schets opgezet 

van het Hofpleinviaduct en haar naaste omgeving. 
Hierin worden bijvoorbeeld bijzondere programma’s, 
openbare ruimtes, opvallende gebouwen en de relatie 
van het viaduct tot de omliggende bebouwing en 
openbare ruimte aangekaart. Door deze benadering is 
het mogelijk verschillende thema’s binnen één schets 
te behandelen, mits ze voor het algehele begrip van 
de plek waardevol zijn. 

5.13. Amsterdam-Oost door de ogen van Rothuizen. De perceptie en het ervaren van de wijk staan hier centraal
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5.14. Analyseschets van de directe omgeving van de Hofpleinlijn
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CONTEXT

Om de leesbaarheid en daarmee de bruikbaarheid 
te vergroten is deze schets al concluderend vertaald 
naar een objectiever benaderende stadskaart. Beide 
tekeningen maken duidelijk dat, buiten het bijzondere 
karakter van het viaduct, de directe context ook veel 
speciale plekken en gebouwen bezit. Er bevinden zich 
zowel parels als knelpunten in de stedelijke omgeving 
die daarmee kansen en aanknopingspunten biedt 
voor een toekomstige ontwikkeling van het viaduct. 
Elke buurt en elk fragment van het Versplinterd 
Hart heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Een 
herbestemming van de Hofpleinlijn zal het best in de 
stad landen wanneer deze punten erkend worden en 
erop gereageerd wordt.
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ACTUELE SITUATIESCHETS 

MOESTUINEN

NOORDSINGEL

BOUWBLOKKEN 
TEGEN DE LIJN

BERGPOLDERFLAT

TELECOMMUSEUM

FAMILIEKERK EN 
BASISSCHOOL

WINKELCENTRUM

ISLAMIC UNIVERSITY

BUURTHUIS 
NIEUWE BANIER

WOONTOREN
WOONHOFJE

KANTOREN 
GEMEENTE & UWVPRAKTIJKSCHOOL

KERK

ONTWIKKELLOCATIE 
ZOMERHOFKWARTIER 

HORECA VAKSCHOOL

TECHNIKON & 
AKRAGON SCHOLEN-

COMPLEX

STADSARCHIEF

MIDDELBARE 
SCHOOL

RUSTIGE  WOONGERICHTE 
STADSBUURTEN

LEVENDIGE 
CENTRUM-
GEORIENTEERDE 
KWARTIERS

LUCHTSINGEL

5.15. Lezing van de stad
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De toekomst van het Hofpleinviaduct is nog onduidelijk. 
Dat wil niet zeggen dat er niemand  na heeft gedacht 
over een mogelijke nieuwe invulling voor (het dek 
van) het gebouw. Wereldwijd zijn er vaker verlaten 
spoorlijnen herbestemd, sommige van hen ook 
gelegen op een viaduct. Het bekendste voorbeeld 
is de High Line in New York, maar ook steden als 
Parijs (Promenade Plantée), Atlanta (Atlanta BeltLine) 
en Toronto (The West Toronto Railpath) hebben een 
ongebruikte spoorlijn een nieuwe functie geschonken. 
Veelal zijn het lineaire parken met een verkeersfunctie 
voor voetgangers en/of fietsers geworden. In 
navolging van de succesverhalen uit deze steden zijn 
er diverse plannen voor het Hofpleinviaduct gemaakt. 
Allen gaan ze uit van de lineariteit van het object 
en zoeken ze naar een passende invulling voor de 
gehele lijn. Het transformeren van het dek naar een 
langgerekt dakpark is een belangrijk uitgangspunt 
voor diverse plannen. Ook werd er nagedacht een 
fietssnelweg tussen Rotterdam en Den Haag aan te 
leggen, waarvan de laatste twee kilometer over het 
viaduct zouden lopen. Een voorbeeld met een sterkere 
architectonische achtergrond was het plan om het 
dak te vullen met diverse woongebouwen. Wat bijna 
alle gemaakte plannen met elkaar gemeen hebben is 
hun geforceerde blik op het viaduct als een solitair 
architectonisch element. De invloed van de plannen 
op de directe omgeving, en de invloed van deze 
omgeving op het object zelf worden weinig tot niet in 
ogenschouw genomen. Dat is opvallend, zeker gezien 
de hiervoor besproken verschillen tussen buurten en 
de vele strategiebepalende aanknopingspunten die er 
rond het viaduct te vinden zijn.

6.1. De Promenade Plantée in Parijs

6.2. De Atlanta BeltLine

RUIMTELIJKE LEZING 
VAN DE HOFPLEINLIJN EN HAAR 
CONTEXT
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HUIDIGE VISIES EN PLANNEN 
VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE 

HOFPLEINLIJN

6.3. Het dek van het viaduct heringericht als dakpark

6.5. Een voorstel gebaseerd op het toevoegen van bouwblokken 
op het dek

6.4. Een ontwerp voor een fietssnelweg van centrum tot stads-
rand
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In het vervolg van dit onderzoek zal de ontwikkeling 
van de lijn is samenspraak met de directe omgeving 
centraal staan. In tegenstelling tot veel van de huidige 
plannen zal dit strategisch uitgangspunt hierdoor geen 
eenduidige oplossing of programmatische invulling 
aandragen voor het herbestemmen van het viaduct. 
Het viaduct zal zich verknopen met de omringende 
buurten en dat komt het best tot zijn recht wanneer 
specifieke aanknopingspunten, zowel kansen als 
bedreigingen, met de toekomstige ontwikkelingen 
worden verbonden. Op verschillende plekken kunnen 
de aanknopingspunten belangrijke aanleidingen zijn 
voor het herbestemmen van de lijn. Deze invalshoek 
betekent dat er een puntsgewijze aanpak wordt 
toegepast, waardoor de invulling van de verschillende 
ontwikkelingen langs de lijn onderling sterk uiteen 

kunnen lopen. Echter, door de karakteristieke 
architectuur, ritmiek, lineariteit en enorme afmeting 
van het viaduct zullen de ontwikkelingen met elkaar 
verbonden blijven. Het Hofpleinviaduct kan als 
ruggengraat fungeren waarlangs de verschillende 
contextgeoriënteerde ontwikkelingen plaatsvinden. 
Om de opeenvolging ervaarbaar te maken zal het 
dek van het viaduct voor voetgangers toegankelijk 
worden gemaakt. 

7.1. In huidige plannen wordt het viaduct veelal als 
solitair architectonisch element behandeld

7.2. Gebruik de aanknopingspunten uit de omgeving om 
het viaduct te verknopen in de stad
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Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden 
rond de lijn is het belangrijk de buurten en haar 
aanknopingspunten te inventariseren. In verband met 
de omvang en de werkbaarheid is ervoor gekozen 
het vervolg van dit onderzoek toe te spitsen op de 
zuidelijke helft van het viaduct. Het stuk stad tussen 
de Bergweg en het voormalig perrongebouw is 
hiermee verder uitgewerkt. Een belangrijke notie is 
dat eenzelfde strategie en aanpak ook aan de basis 
ligt bij het ontwikkelen van het noordelijk deel van 
het viaduct, dan echter met andere uit de context 
gededuceerde aanknopingspunten. 

7.3. In het vervolg van dit onderzoek ligt de focus op de zuidelijke helft van het viaduct. Hier loopt de lijn vanaf de Bergweg tot en met 
het vroegere perrongebouw van het kopstation
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7.4. Overzichtskaart van het viaduct en haar naaste omgeving
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De tweedimensionale kaart biedt een beeld van de 
openbare ruimtes en de volumes rond de lijn. In 
de Agniesebuurt vallen de gesloten 19e eeuwse 
bouwblokken ten noordoosten van de lijn op. Er 
bevinden zich twee grotere openbare ruimtes, 
waarvan het Ammersooiseplein de belangrijkste is. 
De twee bouwblokken aan de Banierstraat zijn met 
hun achterzijde tegen het viaduct gebouwd waardoor 
de lijn hier van één zijde (de Vijverhofstraat) te ervaren 
is. Functionerend als grens tussen de Agniesebuurt 
en het Versplinterd Hart is de Teilingerstraat haaks 
op het viaduct gelegen. Aan de zuidwest zijde is hier 
het Technikon-Akragon scholencomplex gelegen met 
een grote korrelgrootte. Deze gebouwen fungeren als 
wand rond het middenin gesitueerde waterplein. Het 
Zomerhofkwartier bevindt zich aan de overzijde van 
het viaduct. De loodsen en bedrijfsverzamelgebouwen 
hebben hier een grote voetafdruk, terwijl de panden 
in de twee gesloten bouwblokken in smalle volumes 
zijn opgedeeld. De buurt is in het bezit van twee 
grotere openbare ruimtes. De één is bestemd als 
stedelijk voetbalveldje, de andere is voor de helft een 

collectieve buurttuin en voor de helft braakliggende 
grond. Vanaf deze eilanden steekt het viaduct de Heer 
Bokelweg over om daarna te eindigen in het grotere 
perrongebouw. 

In de op de volgende pagina geplaatste 
axonometrische weergave zijn de grote verschillen 
in bouwhoogtes gevisualiseerd. In de Agniesebuurt 
vallen de hogere panden aan de Schiekade op. 
De woontoren aan het Ammersooiseplein en 
de toren aan de Noordsingel zijn twee andere 
hoogteaccenten. In het Zomerhofkwartier zijn de 
diverse bedrijfsverzamelgebouwen wat hoger dan de 
woningblokken en de veelal horizontaal georiënteerde 
loodsen. De volumes in het Technikon-Akragon 
scholencomplex zijn groot en hoog, en zoeken 
daarmee sterker de verbinding met de grootstedelijke 
bebouwing van het Rotterdamse centrum. 

7.5. Axonometrie van de Agniesebuurt, het Zomerhofkwartier en het Technikon-Akragon scholencomplex
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A. B. C.

Om meer in de stedelijke te ruimte te komen zijn er 
op drie karakteristieke plekken langs de lijn haakse 
doorsnedes gemaakt van de huidige situatie. 
Doorsnede ‘A’ is vanaf het noorden gezien de 
eerste en snijdt het viaduct, als ook het ertegenaan 
gesitueerde bouwblok door. In de tweede doorsnede, 
‘B’, ligt de nadruk op het Ammersooiseplein. Tot slot 
is doorsnede ‘C’ gericht op de relatie van de lijn met 
het Technikon-complex en met de loodsen in het 
Zomerhofkwartier. 

De doorsnedes laten ondanks hun geringe onderlinge 
afstand uiteenlopende beelden zien. Het viaduct is 
overal een zekerheid, maar de plek die zij inneemt 
in de stedelijke omgeving verschilt sterk. Zo zijn er 
per doorsnede specifieke gegevens te benoemen 
die vooral contextafhankelijk zijn. Als het viaduct als 
uitgangspositie wordt genomen valt bij doorsnede 

‘A’ de aangebouwde loods aan de achterzijde op. 
Het is vanuit deze uitbouw niet mogelijk om bij de 
achtergelegen tuinen te komen, deze zijn alleen 
toegankelijk vanaf de woningen aan de Banierstraat. 
Het viaduct is in deze doorsnede dan ook deel 
het gesloten bouwblok aan de Banierstraat. Dit 
gegeven maakt dat bedrijven in de bogen naar de 
Vijverhofstraat georiënteerd zijn, wat een levendige 
groene woonstraat tot gevolg heeft. 

Het feit dat het viaduct in de eerste doorsnede 
morfologisch in een blok is opgenomen staat haaks op 
haar positie in doorsnede ‘B’. De lijn staat hier vrij in de 
openbare ruimte met aan de ene zijde de Vijverhofstraat 
en aan de andere zijde het Ammersooiseplein. Enkele 
opengebroken bogen maken de overgang tussen het 
plein en de straat wat soepeler. Dit resulteert echter 
ook in het feit dat het viaduct geen echt gesloten 

7.6. Locaties van de doorsnedes axonometrisch weergegeven
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pleinwand vormt. De openbare ruimtes lopen hier 
wat onbepaald in elkaar over en de Hofpleinlijn staat 
daar middenin. Het Ammersooiseplein wordt verder 
gedefinieerd door een modernistische woontoren, 
welke tevens de aanleiding was voor de realisatie van 
het plein, en de aanwezigheid van een drukbezocht 
buurtcentrum. Het gevelaanzicht in de doorsnede 
laat dit buurtcentrum, ‘De Nieuwe Banier’ zien. De 
door bewoners georganiseerde activiteiten trekken 
grote hoeveelheden kinderen en jongeren naar het 
buurtcentrum, wat het Ammersooiseplein hiermee 
een levendig speelplein maakt. 

Net zoals bij de vorige doorsnede zijn beide zijdes 
van het Hofpleinviaduct in doorsnede ‘C’ openbaar 
toegankelijk. De oriëntatie van de bedrijvigheid in 
de bogen en tegenoverliggende bebouwing geven 
beide straten echter sterk gedifferentieerde karakters. 
De Vijverhofstraat, rechts in de doorsnede, is waar 
het straatleven zich vooral afspeelt. De bogen zijn 
aan deze zijde ontsloten en er bevinden zich in de 
tegenoverliggende loodsen enkele op deze straat 
gerichte horecaondernemers. Zo is de loods ter 
plaatse van de doorsnede bijvoorbeeld in gebruik 
als overdekte markthal. Het contrast met de 
Boekhorststraat is hier dan ook groot. De bogen 
zijn aan deze straat dichtgemetseld, er zijn geen 
gebouwen aan ontsloten en het doet vooral dienst 
als parkeer- en expeditiestraat. De sterke naar het 
binnenplein gerichte oriëntatie van het Zadkine 
College, de middelbare school in het Technikon 
Complex, draagt hieraan bij. Dit zorgt tijdens school- 
en kantooruren echter wel voor een levendig beeld in 
de openbare ruimte van dit binnenplein. 

Zoals de stedenbouwkundige strategie stelt zou de 
Hofpleinlijn puntsgewijs ontwikkeld moeten worden 
aan de hand van contextuele aanknopingspunten. 
In bovenstaande doorsnedes verschilt de context 
dusdanig dat er bijna geen overeenkomende 
aanknopingspunten zijn vast te stellen. Dit betekent 

dat er, gezien de afwijkende aanknopingspunten 
tussen de doorsneden, verschillende puntsgewijze 
ontwikkelingen moeten plaatsvinden die antwoorden 
op de context. 
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7.8. Doorsnede B, over het Ammersooiseplein

7.7. Doorsnede A, met links van het viaduct het aangrenzende bouwblok
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7.9. Doorsnede C, door het Scholencomplex en het Zomerhofkwartier
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7.9. Doorsnede C, door het Scholencomplex en het Zomerhofkwartier
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Aan het einde van het vorige hoofdstuk is 
geconcludeerd dat er voor elke doorsnede een eigen, 
op de context gebaseerd, plan ontwikkeld kan worden. 
Nu is een doorsnede enkel één moment, terwijl de 
aanknopingspunten zich vaak over een bepaald 
gebied uitspreiden. In dit hoofdstuk wordt onderzocht 
of er aan de hand van de aanknopingspunten 
verschillende gebieden aan te wijzen zijn, welke op 
hun beurt deel van het gehele viaduct zijn. Deze 
gebieden zullen segmenten worden genoemd. Zoals 
gesteld in het Oxford Dictionary (2019) is een segment 
‘each of the parts into which something is or may be 
divided’. De verschillende segmenten van het viaduct 
kunnen dus verschillen, ze blijven deel van een groter 
geheel, de Hofpleinlijn zelf. 

Het herkenbaarste aanknopingspunt uit de eerste 
doorsnede is het gegeven dat de lijn tegen een 
bouwblok aan ligt. In de axonometrie is te zien dat dit 
bij twee bouwblokken aan de Banierstraat het geval 
is. Een van de resultaten die dit met zich mee brengt 
is de afwezigheid van een achterstraat. De bedrijven 
in de bogen zijn eenzijdig georiënteerd, de andere 
zijde van het viaduct doet in dit geval dienst als 
achterwand van privétuinen. De twee bouwblokken 
vormen samen het eerste segment, ‘De lijn tegen een 
bouwblok’.

In de tweede doorsnede is de omringende openbare 
ruimte, als ook het bijzondere programma in 
omliggende gebouwen van bepalende invloed. 
Wanneer er met een uitgezoomde blik naar de plek 
wordt gekeken is deze invloed nog groter. Zo is er 
verderop aan de Vijverhofstraat een Praktijkschool 
gevestigd, terwijl er achter de woontoren een plint 
gevuld is met bedrijvigheid. Waar de voorzijde van de 
toren aan het Ammersooiseplein ligt bevindt zich aan 
de achterzijde de Ridderstraat. Dit is een open gebied 
met parkeerplaatsen en veel wandelruimte, overdekt 
door een vol bladerdek. Aan de andere zijde van het 
viaduct bevindt zich hier een authentiek collectief hofje 
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8.1. De Hofpleinlijn tegen een bouwblok

8.2. De Hofpleinlijn in een onbepaalde openbare ruimte

8.3. De Hofpleinlijn tussen een naar binnen gekeerd eiland en een ontwikkellocatie in afwachting
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rond kleine woningen. Het gebied is eigenlijk de kern 
van de Agniesebuurt. Er bevinden zich verschillende 
architectonisch en programmatisch sterke objecten, 
waaronder het viaduct, ‘in een onbepaalde openbare 
ruimte’.  

Om de laatste doorsnede tot een segment te vertalen 
zijn er meerdere strategiebepalende factoren. Zoals 
gesteld is het Technikon-Akragon Scholencomplex een 
sterk naar binnen gekeerd eiland. De Broekhorststraat 
maakt dit met zijn karakter als expeditiestraat verder 
kenbaar. De hoofdingang van het Zadkine College, 
gesitueerd in het Technikon gebouw, is gelegen aan 
het binnenplein. Het zou interessant kunnen zijn 
om het complex een minder gesloten houding ten 
opzichte van de omringende stad te geven. Met het 
oog op de ontwikkelingen in het Zomerhofkwartier is 
het van belang de buurt goed te analyseren. Zo kan 
er gekeken worden of er behaalde resultaten uit de 
‘Slow Urbanism’ strategie een invullen kunnen krijgen 
in de nieuwe ontwikkelingsplannen. Bovenstaande 
factoren maken dat de Hofpleinlijn ontwikkelt dient te 
worden vanuit haar positie ‘tussen een naar binnen 
gekeerd eiland en een ontwikkellocatie in afwachting’.

Deze aanknopingspunten kunnen, samen met 
verschillende andere locatie specifieke factoren, 
de segmenten een ontwerpconcept bieden. Op de 
volgende pagina’s zal per segment worden bepaald 
wat de strategische richtlijnen worden waarop het 
ontwerp wordt gebaseerd.
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8.4. De Hofpleinlijn verbindt de verschillende segmenten met elkaar
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Het eerste segment wordt gekenmerkt door haar 
ligging direct tegen een bouwblok. Op de bedrijven 
in de bogen na hebben alle panden in de twee 
bouwblokken hebben een woonfunctie. Het feit dat 
er in deze omgeving stedelijk gewoond kan worden is 
een eigenschap die in de ontwikkeling van het segment 
centraal moet staan. Wanneer er gekeken wordt naar 
het woningaanbod in de twee bouwblokken vallen 
diverse panden uit de begin van de 20e eeuw op. Ze 
verkeren in slechte staat en huisvesten veelal kleine, 
samengestelde appartementen. 

Er is in Nederland al een aantal jaar sprake van een 
bevolkingsgroei. Deze groei is vooral toegespitst 
op de vier grote steden van ons land. De grootste 
stijging is waarneembaar in Amsterdam, maar ook 
in Rotterdam is deze groei merkbaar. Het inwonertal 
van Rotterdam is in 2018 met 5,5 duizend mensen 
gestegen (Bouma, 2019). De komende jaren lijkt dit 
een aanhoudende trend te zijn, daar voor Rotterdam 
nog een toename van de bevolking wordt verwacht 
tot 2032 (Stoeldraijer, 2013). Het feit dat er in de vier 
grote steden de grootste stijging waarneembaar is 
laat zien dat mensen bewust naar de stad verhuizen. 
Ze zoeken de stedelijke wooncultuur in de nabijheid 
van het centrum, zonder daarmee een rustige 
woonomgeving te verliezen. Het is voor Rotterdam 
van belang de stad op slimme plekken te verdichten, 
om zo een grotere hoeveelheid mensen de stedelijke 
wooncultuur te kunnen bieden. 

Als ontwerpconcept zal er in dit segment een 
transformatie van de bouwblokken plaatsvinden. De 
oude panden aan de Banierstraat worden vervangen 
door diepe volumes tot aan de Hofpleinlijn. Deze 
volumes zullen in zekere mate meedoen met de 
gegeven richtlijnen van het bouwblok, terwijl ze 
op andere punten nieuwe elementen in het blok 
introduceren. Vanuit programmatisch oogpunt zullen 
er alleen woningen gerealiseerd worden, om zo het 
karakter van de blokken te behouden. Dit betekent 

ook dat het voor voetgangers toegankelijke dek 
hier een rustige, woongerichte invulling krijgt. Er zal 
geen centrale opgang vanaf de straat naar het dek 
geplaatst worden, de opgangen zullen in de nieuw te 
ontwerpen volumes verwerkt worden. 

Het eerste ontwerpconcept is grof samen te vatten als 
het verdichten van een aan de lijn grenzend, bestaand 
bouwblok
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8.5. Verwachtte bevolkingsgroei in Rotterdam

8.6. Deze panden behoeven een ingreep
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8.7. Er worden nieuwe volumes met een hogere dichtheid toegevoegd binnen de bouwblokken
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Een opvallend punt in het tweede segment is de 
aanwezigheid van enkele programmatisch en 
architectonisch sterke objecten die zich in een 
weinig bepaalde openbare ruimte bevinden. In het 
gebied bevindt zich buiten twee ruime openbare 
ruimtes een collectief woonhofje. Zoals op de 
inverse Nolli kaart zichtbaar is zijn de publieke 
ruimtes weinig afgebakend. De reductietekening van 
het Ammersooiseplein versterkt dit gevoel omdat 
het viaduct geen gesloten pleinwand vormt. De 
openbare ruimte in het gebied manifesteert zich als 
een vloeiende ruimte, wat echter lastig te ervaren 
is met de verschillende ontwerpen, gebruiken en 
karakters van de plekken. Met een integrale visie 
op de vloeiende ruimte kan een dwaalmilieu langs 
de verschillende plekken en functies aangemoedigd 
worden. Het bestaand publiek programma kan zich 
sterker op de openbare ruimte oriënteren om deze 
te duiden en verlevendigen. Met het buurtcentrum, 
de praktijkschool en het Ammersooiseplein stelt het 
segment zich voor bepaalde doelgroepen al op als 
centrum voor de buurt. Bij de herontwikkeling zal 
deze rol versterkt worden door het toevoegen van een 
nieuw programma en het realiseren van een centrale 
opgang naar het dek van het viaduct. Het dek is in dit 
segment een collectief goed van de buurt. 

Het concept waarmee dit segment ontwikkeld zal 
worden heeft als doel om de buurtkern, bestaande 
uit de lijn en omliggende objecten, steviger te 
positioneren in een dwaalmilieu.

8.8. De publiek en collectief toegankelijke grotere ruimtes 8.11. In geel de programmatisch- en in oranje de architectonisch 
opvallende objecten

8.9. Inverse Nolli kaart met de vloeiende openbare ruimte in het 
gebied

8.10. Reductietekening van het viaduct aan het Ammersooise-
plein
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8.12. De lijn en de omliggende objecten uiten zich expressiever ten opzichte van de openbare ruimte en worden zo met elkaar ver-
bonden middels een integraal ontworpen dwaalmilieu
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BEROEPSBAZAAR & FLEXWERKEN
KANTINE

8.15. Openbaar georiënteerde functies in het Zadkine College

8.14. Panden met een lage architectonische en programma-
tische waarde, veelal loodsen en noodgebouwen

8.13. De vier bedrijfsverzamelgebouwen in het Zomerhofkwartier

In dit laatste segment is de lijn gesitueerd tussen het 
naar binnen gekeerde Technikon-Akragon complex 
en het op een definitieve ontwikkeling wachtende 
Zomerhofkwartier. Beide gebieden bezitten diverse 
aanknopingspunten die het mogelijk maken om 
een ontwerpvisie voor dit segment vast te stellen. 
Het Zomerhofkwartier zal in de nabije toekomst 
grootschalig worden ontwikkeld. In de afgelopen 
jaren hebben er, als gevolg van de ‘Slow Urbanism’ 
strategie vanuit de gemeente, diverse initiatieven 
plaatsgevonden om zonder al te grote ingrepen de 
leefbaarheid te verhogen. Succesvol zijn het viertal 
bedrijfsverzamelgebouwen die, dankzij recente 
renovaties, gezamenlijk bijna 100 succesvolle kleine 
bedrijven huisvesten. Het is interessant om in een 
toekomstig plan deze gebouwen op te nemen, om 
zo het creatieve karakter die er hedendaags in het 
gebied speelt een nieuwe invulling te kunnen bieden. 
De slecht onderhouden loodsen en noodgebouwen 
zouden kunnen worden gesloopt waarna er ruimte 
vrijkomt voor een passend nieuwbouwplan. 

Het Technikon-Akragon Scholencomplex fungeert op 
dit moment als een op zichzelf staand, naar binnen 
gekeerd eiland. Om dit eiland bij de omliggende stad 
te betrekken is het van belang het een openen karakter 
te bieden. In het Zadkine College, gevestigd in het 
Technikon gebouw, is dit geprobeerd door de informele 
en levendige functies van het gebouw op de begane 
grond en de eerste verdieping te plaatsen. Rond de 
centrale hal bevindt zich de beroepsbazaar, waar 
de verschillende beroepsopleidingen zich etaleren 
naar het publiek. Hier zijn onder andere kapsalons, 
schoonheidssalons, restaurants en een bakkerij te 
vinden. Vanuit deze centrale hal lopen er meerdere 
grote trappenhuizen naar de eerste verdieping waar 
de kantine gesitueerd is. De hierboven gelegen 
verdiepingen zijn pas ingericht rond de verschillende 
klaslokalen. 
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Een levendig dek op het viaduct is met de directe 
aanwezigheid van het Luchtpark, gelegen op het 
dek van het perrongebouw, en de aansluitende 
Luchtsingel binnen handbereik. Deze succesvol 
uitgevoerde projecten bieden voor voetgangers een 
directe link naar het stadscentrum. 

Aansluitend op het levendige Luchtpark zal er 
in dit segment een verhoogd maaiveld worden 
geïntroduceerd. Dit verhoogde maaiveld steekt 
door middel van verschillende bruggen zowel het 
Scholencomplex als het Zomerhofkwartier binnen. Het 
Zadkine College krijgt middels deze ingreep de kans 
haar kantine op de eerste verdieping te koppelen aan 
het dek, en zich op deze manier meer in te bedden in de 
stedelijke omgeving. Aan het Zomerhofkwartier biedt 
dit verhoogde maaiveld een helder aanknopingspunt 

bij de toekomstige ontwikkeling. Met het behouden 
van de bedrijfsverzamelgebouwen en het inpassen 
van een verhoogd netwerk zijn er diverse scenario’s 
mogelijk waarbij het Zomerhofkwartier met respect 
voor de huidige situatie met een stedelijke visie kan 
worden herontwikkeld. 

Nu de richtlijnen voor de ontwikkelingen in de 
segmenten zijn vastgesteld zullen hierna de 
invullingen ervan worden besproken. De verschillen in 
ontwerpprincipes maken het noodzakelijk om voor elk 
segment een individuele benadering te handhaven. 
Dit verklaart het verschil in bijvoorbeeld schaalniveau 
en conceptualiteit tussen segmenten. 

8.16. Met de introductie van een verhoogd maaiveld verbindt de lijn het besloten scholencomplex en nieuw te ontwikkelen Zomer-
hofkwartier met de succesvolle initiatieven rond het perrongebouw en het stadscentrum. Dit verhoogde maaiveld vormt samen met de 
bestaande bedrijfsverzamelgebouwen het belangrijkste aanknopingspunt voor de ontwikkeling van het Zomerhofkwartier
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Beide bouwblokken van het segment grenzen aan de 
Hofpleinlijn. Het doel is om door middel van ingrepen in 
het bouwblok de woningdichtheid te verhogen. Deze 
hogere woningdichtheid zal gepaard te gaan met de 
ontwikkeling van een prettige leefomgeving. In beide 
bouwblokken is er voor een strategie gekozen waarbij 
enerzijds wordt meegedaan en aangesloten op de 
contextuele aanknopingspunten en anderzijds nieuwe 
elementen in het bouwblok worden geïntroduceerd. 

Om te beginnen wordt de verdichting binnen het 
noordelijk gelegen bouwblok besproken. Hierna 
staat de verdichting in het zuidelijk bouwblok centraal 
waarna tot slot de betekenis van het viaduct in dit 
segment specifiek wordt behandeld. 
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Om de strategische ontwerpprincipes van de 
interventie in het noordelijk bouwblok te bepalen is er 
gekeken naar de ruimtelijke kaders. Deze ruimtelijke 
kaders bepalen samen onder andere de maat en 
schaal, bouwtypologie en verschijningsvorm van het 
volume. Met een afmeting van zo’n 153 bij 35 meter is 
het een lang en smal bouwblok. Een groot deel van het 
bouwblok is in goede staat. Er bevinden zich aan de 
Banierstraat een aantal panden waar een interventie 
mogelijk zou zijn. Deze panden verkeren in slechte 
staat omdat ze ten tijden van de stadsvernieuwing 
niet in aanmerking zijn gekomen voor een renovatie. 
Dit plot is hierdoor als locatie gekozen voor het 
verdichtingsproject. Het nieuw toe te voegen volume 
zal zich uitstrekken tot tegen het viaduct, waardoor 
de diepte 29,7 meter zal bedragen. 

Voor het beeld in de Banierstraat is het van belang 
dat het nieuwe volume zich schikt in de bestaande 
omringende bebouwing. Dit betekent dat het volume 9.1. Ontwikkellocatie binnen het noordelijk bouwblok

9.3. Straatwand

9.2. Gehele gevelaanzicht

9.4. Goothoogte

de straatwand afmaakt en daarbij qua goothoogte, 
gevelbreedte, ritmiek en materialisatie aansluit op de 
omliggende panden. 

De volgende reductietekeningen laten zien hoe het 
gebouw zich mengt in het straatbeeld.
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9.5. Formaat collectieve bouwvolumes

9.6. Horizontale gevelelementen

9.7. Gevelritmiek

9.8. Gevelopeningen - zwart van woningen, grijs van collectieve ontsluitingen 

9.9. Balkons

9.10. Materialisatie - baksteen overheerst als gevelbekleding

9.11. Woningtypen - lichtgekleurd zijn appartementen, donkerder maisonettes  
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Er zijn verscheidene nieuwe elementen die in het 
bouwblok worden geïntroduceerd. Zo zal er een 
doorsteek vanaf de Banierstraat naar het dek worden 
toegevoegd. Doordat het complex zich in de stedelijke 
structuur niet in het verlengde van een straat bevindt 
zal deze doorsteek alleen voor bewoners toegankelijk 
worden. Het complex wordt hierdoor enerzijds 
aan de Banierstraat en anderzijds op het dek van 
het Hofpleinviaduct ontsloten. Het belangrijkste 
element die aan het bouwblok wordt toegevoegd is 
een opbouw aan de binnenzijde van het blok. Deze 
woontoren is wat naar binnen geplaatst waardoor 
deze in het straatbeeld van de Banierstraat niet 
te zien is. Daar de woontoren sterk afwijkt van de 
overige bebouwing is ervoor gekozen deze als een 
losse opbouw te zien. De onderbouw van het volume 
voegt zich netjes naar de wensen van de stedelijke 
omgeving. De naar achter geschoven opbouw landt 
echter als nieuw element in het bouwblok. Door 
middel van afwijkende gevelopeningen en een andere 
materialiteit wordt dit gevoel versterkt. 

In de uitwerking van het torenblok is ervoor gekozen 
niet het gehele beschikbare plot te gebruiken. Door 
deze beslissing blijft de toren slank en zullen de 
nieuwe, als ook de bestaande omliggende woningen 
weinig hinder van schaduw en wind ervaren. 
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9.12. Collectief toegankelijke doorsteek tussen de Banierstraat 
en het dek
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9.13. De toren vormt een nieuwe bebouwingshoogte in het blok

9.14. Er worden afwijkende gevelopeningen toegevoegd

9.15. De toren wordt anders gematerialiseerd  

TORENBLOK 



86

VERDICHTEN 
IN EEN BOUWBLOK 
GRENZEND AAN DE LIJN 

De woontoren is in dit bouwblok duidelijk een nieuw 
toegevoegd element. De introductie ervan is echter 
geïnspireerd op de aanwezigheid van verschillende 
generaties woontorens in en rond de Agniesebuurt. 
Gelegen net buiten de Agniesebuurt is de woontoren 
aan het Eudokiaplein de recentste ontwikkeling. Na 
het verdwijnen van het Eudokiaziekenhuis is in 1994 
samen met het aangrenzende winkelcentrum deze 
woontoren in gebruik genomen. De woontoren aan 
het Ungerplein stamt uit 1934 en is ontworpen door 
Jo van den Broek. Sinds enkele jaren is het complex 
een rijksmonument geworden. In de Agniesebuurt 
zijn een drietal woontorens gesitueerd. Aan de rand 
van de wijk bevinden zich de toren aan de Schiekade 

(1977) en de toren portiekflat aan de Noordsingel 
(1962). Centraler in de buurt ligt een woontoren 
aan het Ammersooiseplein, naar ontwerp van DKV-
architecten (1988). De afgelopen 25 jaar zijn er in 
de directe omgeving geen plannen gerealiseerd 
die een nieuw type woontoren in deze stadsbuurt 
introduceert. Met de komst van het torenblok zal er 
aan deze periode een einde komen.

9.16. Ligging van diverse woontorens in en rond de Agniesebuurt
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9.17. Eudokiaplein 9.18. Ungerplein

9.20. Noordsingel 9.21. Ammersooiseplein

9.19. Schiekade
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Zoals gesteld is het torenblok uit twee delen 
opgebouwd. Door deze verdeling is het voor het 
torenblok mogelijk om met de onderbouw aansluiting 
te zoeken met de gebouwen en straten rondom. 
De verschuiving van de bovenbouw zorgt ervoor 
dat deze het karakter van de straten rondom niet 
beïnvloedt, en het bouwblok haar gesloten karakter 
behoudt. Wanneer men echter over het dek van het 
viaduct wandelt zal de expressie van de toren al van 
grote afstand zichtbaar worden. Vanaf dit dek is het 
ook het best te ervaren dat het bouwblok zich tegen 
de lijn bevindt. 

9.22. Het torenblok in relatie tot de omliggende bebouwing
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9.23. Het architectonisch ontwerp van het torenblok axonometrisch weergegeven
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Een van de architectonische uitgangspunten met 
betrekking tot het ontwerp was de doorsteek door 
het blok. In het torenblok is deze doorsteek ingericht 
door gebruik te maken van een lui trap. Deze strekt 
zich vanaf de begane grond, via het hart van het 
gebouw op de eerste verdieping, uit tot de tweede 
verdieping. Om deze doorsteek, die tevens de entree 
van het complex is, te benadrukken heeft deze een 
vrij plafond tot het dak van de onderbouw gekregen. 
De trap lijkt zich hierdoor tussen twee panden te 
begeven. Doordat de ontsluitingskernen zich aan 
beide zijdes van deze trap bevinden zijn er in het hart 
van het gebouw op de bovenliggende verdiepingen 
zwevende bruggen in deze open ruimte aangebracht. 

De gevel van de onderbouw is gerelateerd aan die 
van de panden aan de Banierstraat. De ritmiek komt 
in de gevel ten uiting door het gebruik van penanten. 
Qua materialiteit is er gekozen om gebruik te maken 
van een baksteen in een warmbruine tint. Elke 
verdieping is leesbaar gemaakt door het gebruik van 
een natuurstenen band. Door dit gevelontwerp rond 
het gehele volume te vouwen laat het gebouw zien 
dat het geen traditionele voor- en achterkant heeft. 
Het is zowel richting de straat als richting het dek van 
het viaduct georiënteerd. 

De opbouw is, als nieuw element zijnde, 
contrasterend ontworpen ten opzichte van de 
onderbouw en de omgeving. De gevel is door 
een strikt raster onderverdeeld in verschillende 
vierkante raamopeningen. De warme bakstenen 
hebben plaatsgemaakt voor beton en er zijn geen 
diepteverschillen meer in de gevel te ontdekken. 
De opbouw heeft zich als nieuw object gesetteld 
in het bouwblok en laat dit door middel van haar 
architectonische verschijning zien.
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9.24. Doorsnede door het torenblok ter hoogte van de luie trap
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9.25. Gevelaanzicht vanaf de Banierstraat
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9.26. Gevelaanzicht vanuit de binnenzijde van het blok
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De plattegronden zijn van belang om het torenblok 
volledig te doorgronden. Doordat het gebouw volledig 
tegen het viaduct is gebouwd zijn de verschillende 
bogen en achterliggende loodsen op de begane 
grond goed zichtbaar. De loodsen die op voorheen 
deze locatie stonden worden afgebroken en 
vervolgens, ruimer gedimensioneerd teruggeplaatst 
in het nieuwe gebouw. Door de tweezijdige oriëntatie 
zijn er twee ingangen aan te wijzen. De ingang op de 
begane grond is gelegen aan de Banierstraat. Twee 
verdiepingen hoger is er precies aan de overzijde 
van het gebouw de ontsluiting naar het dek van het 
viaduct. Deze twee ingangen worden verbonden door 
de luie trap die in de kern van het pand, op de eerste 
verdieping, halt houdt. Op deze verdieping zijn aan 
de zijde van de Banierstraat twee appartementen 
gelegen. Omdat het gebouw ook op deze verdieping 
nog tegen de lijn staat en daardoor geen daglicht 

heeft zijn hier de bergingen gesitueerd. Op de hoger 
gelegen verdiepingen wordt de scheiding tussen 
de twee delen van de onderbouw zichtbaar. De 
ontsluitingskernen aan weerzijdes van de opening 
verbinden de twee delen met elkaar middels een 
brug. Op elke verdieping zijn er hier vier ruime 
appartementen gesitueerd, waarvan er twee 114 en 
twee 138 m2 vloeroppervlak bevatten. Vanaf de vijfde 
verdieping beslaan de plattegronden de opbouw. 
Het ontsluitingsprincipe is hier gelijk aangezien de 
kernen in elkaar doorlopen. Omdat de opbouw als 
los element is beschouwd zijn de appartementen in 
deze toren weer tegen elkaar komen te liggen. Dit 
vormt een compacte en slanke torenindeling met 
appartementen van 59 en 76 m2. 

9.27. Plattegrond begane grond - 1:500
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9.28. Plattegrond eerste verdieping - 1:500

9.29. Plattegrond tweede verdieping - 1:500
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9.30. Plattegrond derde verdieping - 1:500

9.31. Plattegrond vierde verdieping - 1:500
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9.32. Plattegrond van de vijfde tot en met de elfde verdieping - 1:500
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Het concept waarbij uitgegaan wordt van een 
verschillende benadering voor de onder- en bovenbouw 
speelt op diverse schaalniveaus. Zelfs wanneer het 
gaat over de samenstelling en verschijningsvorm van 
een dakrand kan de ontwerpbenadering bepalend 
zijn. Zo is er in dit ontwerp een onderscheid gemaakt 
tussen de dakrand van de toren en de dakrand 
van de onderbouw. In het ontwerpproces van de 
onderbouw was het inpassen in de context een 
belangrijk uitgangspunt. Net zoals de omringende 
bebouwing is het volume als een geheel, integraal 
object ontworpen. Het samenvoegen van dit geheel 
onder een expressieve dakrand draagt bij aan de 
leesbaarheid van het volume. In dit geval is er een 
dakrand met een overstek van 750mm ontworpen. 
Omdat baksteen de gevelbekleding vormt is ervoor 
gekozen om dit, gebruikt in een spouwconstructie, ook 

het dragende element van de onderbouw te laten zijn. 
Om bij het ontwerp van de toren het implementeren 
van nieuwe elementen tot het detailniveau te laten 
doorspelen is er een ander dakdetail samengesteld. 
Waar de dakrand expressief en monumentaal was bij 
de onderbouw is deze zo sober en minimaal mogelijk 
uitgevoerd bij de toren. Het rasternetwerk wat zich in 
de gevel heeft gevormd is tot aan het dak doorgezet. 
Met een smalle daktrim in eenzelfde kleurtint is hier de 
rand van het dak afgewerkt. Vanaf de straat zal een 
dakrand nauwelijks te zien zijn, het lijk net alsof de 
gevel op een vast punt is afgesneden. In tegenstelling 
tot de spouwmuren zal de constructie in de toren 
worden uitgewerkt middels betonnen wanden, 
waarna er betonnen platen aan de buitenzijde kunnen 
worden bevestigd.

9.33. Isometrische weergave van dakdetail onderbouw
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9.34. Isometrische weergave van dakdetail toren
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Nu het ontwerp in het noordelijk gelegen bouwblok 
behandeld is kan er worden stilgestaan bij het 
zuidelijk bouwblok. Ook hier staat het verdichten in 
samenspraak met de stedelijke context centraal. Er zal 
worden aangesloten op de bestaande elementen en 
er zullen enkele nieuwe elementen aan het bouwblok 
worden toegevoegd. Qua afmetingen is dit bouwblok 
met zijn 131 meter iets korter dan zijn noordelijke 
buurman. Met een diepte van 39 meter is hij echter 
wel iets breder. Er zijn ook in dit bouwblok een aantal 
panden die de renovatieslag uit de stadsvernieuwing 
gemist hebben. Om verdichting in dit bouwblok 
mogelijk te maken zal het gebied met deze panden 
als locatie aangewezen worden. De bebouwing zal 
door het bouwblok en tegen het viaduct gesitueerd 
worden waardoor deze een maximale diepte kan 
hebben van 33,7 meter. 

Het spel van aansluiten op de context en het 
introduceren van nieuwe elementen heeft ook in 
dit bouwblok tot een pakkend ontwerp geleid. Het 
aansluiten doet de nieuwe ontwikkeling vooral met de 
overige bebouwing aan de Banierstraat. Door middel 

van reductietekeningen wordt duidelijk dat het nieuwe 
volume een straatwand blijft vormen en daarbij een 
gelijke bebouwingshoogte, openheid van de gevel, 
gevelritmiek, materialisatie en woningtypologieën als 
uitgangspunt neemt. 

10.1. Ontwikkellocatie binnen het zuidelijk bouwblok

10.3. Straatwand

10.2. Gehele gevelaanzicht
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10.4. Maximale bebouwingshoogte in het blok

10.5. Gevelopeningen - zwart van woningen, grijs van collectieve ontsluitingen

10.6. Gevelritmiek

10.7. Materialisatie - baksteen als overheersende gevelbekleding

10.8. Woningtypen - lichtgekleurd zijn appartementen, donkerder maisonettes  
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Door de toevoeging van het volume zijn er enkele 
nieuwe elementen in het bouwblok geïntroduceerd. 
Net als bij het torenblok is er een doorsteek vanaf 
de Banierstraat naar het dek gerealiseerd. Door de 
ligging van het volume in het verlengde van een straat 
is ervoor gekozen deze opgang publiek toegankelijk 
te maken. De koppeling tussen de Banierstraat en 
het Hofpleinviaduct wordt hierdoor ervaarbaar in de 
stad. Om dit kracht bij te zetten is in de ontworpen 
gevel van de Banierstraat gerefereerd naar de 
karakteristieken bogen in de gevel van het viaduct. 
De brede afmeting van dit volume heeft het mogelijk 
gemaakt om twee volumes haaks op de lijn toe te 
voegen. De ruimte die tussen deze volumes op de 
eerste verdieping is gelegen vormt zo een woonhof 
waaraan de ontsluitingskernen van het gebouw 
liggen. Het hof zal hierdoor een zekere mate van 
collectiviteit bevatten. Het delen van een ruimte is 
vooral interessant wanneer men zich kan uitdrukken 
naar deze ruimte. Door middel van een overmaatse 
galerij kunnen de bewoners van het hofgebouw een 
stuk hiervan toe-eigenen en de grens tussen binnen 
en buiten wat vervagen. Aangezien er in het bouwblok 
vooral portiek- en centrale ontsluitingen voorkomen 
is de introductie van een collectief hof waaromheen 
galerijen zijn gesitueerd een nieuwe toevoeging.  

10.10. In de gevel van de Banierstraat wordt naar de bogen onder het viaduct gerefereerd  

10.9. Referentiebeeld van expressie op de overmaat-
se galerij 

VERDICHTEN 
IN EEN BOUWBLOK 
GRENZEND AAN DE LIJN 
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HOFGEBOUW 

10.11. Doorsteek naar het dek 

10.12. In de kern van het gebouw vormt zich op de eerste ver-
dieping een collectief hof

10.13. De overmaatste galerij maakt het mogelijk om een stukje 
van het collectief goed toe te eigenen
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Het hofgebouw heeft zich als grootschalig nieuw 
volume genesteld in het bouwblok. De opening naar 
het verhoogde hof bevindt zich in het verlengde van 
de Paap Dirckstraat. Morfologisch vormt het gebouw 
zich naar de bestaande wand van het bouwblok, 
gelegen aan de Banierstraat. Door het toevoegen 
van twee beuken en een hof is de breedte van het 
gebouw een opvallend aspect geworden. Als gevolg 
van de brede afmeting wordt er aan de zijde van het 
viaduct een wand gevormd. Deze wand maakt het 
mogelijk om vanaf het dek van het viaduct, als ook 
vanaf de Vijverhofstraat te ervaren dat de lijn hier 
tegen een bouwblok is gesitueerd.

10.14. Het hofgebouw in de omringende bebouwing

VERDICHTEN 
IN EEN BOUWBLOK 
GRENZEND AAN DE LIJN 
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10.15. Het architectonisch ontwerp van het hofgebouw axonometrisch weergegeven

HOFGEBOUW 
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Op de volgende pagina’s wordt de uitwerking van het 
architectonisch ontwerp toegelicht. In de doorsnede 
en aanzichten is de aanwezig doorsteek vanaf de 
straat naar het dek goed te zien. In tegenstelling tot 
de luie trap in het torenblok is er in het hofgebouw 
gekozen voor twee steilere trappen. Hiertussen 
bevindt zich op de eerste verdieping het collectief hof 
waaraan de ontsluitingskernen zijn gevestigd. Door 
middel van lichtbakken worden de onderliggende 
garage en loodsen van daglicht voorzien. De hoge 
onderdoorgangen creëren een zichtlijn die zich vanaf 
de straat, via het hof, naar het dek richt. Andersom 
geldt dit uiteraard ook. In de doorsnede is tevens het 
aanzicht van de gevel aan de binnenzijde van het blok 
gevisualiseerd. Centraal in deze gevel bevindt zich de 
ontsluitingskern die door middel van brede galerijen 
de woningen ontsluit. 

Een nieuwe toevoeging aan het bouwblok is de 
referentie naar de bogen van het viaduct in de gevel 
van de Banierstraat. Het dek van het viaduct bevindt 
zich op 6 meter hoogte en zoals de doorsnede 
stelt is in het hofgebouw hier een verdieping tussen 
geplaatst. Om in de Banierstraat te refereren naar 
het achterliggend viaduct is er een plint gevormd 
die twee verdiepingen beslaat. In het gevelbeeld uit 
deze plint zich door de toevoeging van bogen. Deze 
zijn, gebaseerd op de ritmiek van de omliggende 
gebouwen, op een vaste afstand van 5,5 meter van 
elkaar geplaatst. De penanten die de bogen scheiden 
hebben net als bij het viaduct een natuurstenen basis. 
De hoger gelegen verdiepingen zijn volgens dezelfde 
richtlijnen als de plint opgezet en door het plaatsen 
van secundaire penanten wordt de leesbaarheid en 
gelaagdheid van de gevel versterkt. 
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Wanneer het gevelaanzicht van de Banierstraat wordt 
gerelateerd aan het aanzicht van de Vijverhofstraat 
vallen de gelijkenissen op. Het bouwvolume is hier, 
zoals in de doorsnede zichtbaar is, tegen het viaduct 
gebouwd. De gevelverschijning van het volume is 
gekoppeld die van het viaduct. Hierdoor is eenzelfde 
benadering met een heldere plint en bovengelegen 
verdiepingen verwezenlijkt als in de Banierstraat. 
Het gevelontwerp is opgesteld met de ritmiek van 
de bogen als uitgangspunt. In het verlengde van de 
scheidende elementen tussen de bogen zijn er op 7,8 
meter van elkaar brede penanten in de gevel verwerkt. 
In de gevel zijn de tussenvloeren zichtbaar gemaakt 
om samen met de secundaire penanten het volume 
van maat en schaal te voorzien. 
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10.16. Architectonische doorsnede van het hofgebouw met links de Banierstraat en rechts de Vijverhofstraat
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10.17. Gevelaanzicht aan de Banierstraat
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10.18. Gevelaanzicht aan de Vijverhofstraat
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Tot slot zullen de plattegronden van het hofgebouw 
het ontwerp verder verduidelijken. De doorsteek vanaf 
de begane grond, via het hof naar het dek creëert 
publieke ruimtes op verschillende verdiepingen. Op 
de begane grond ligt de ruimtelijke nadruk op de 
Banierstraat en op de Vijverhofstraat. Op de eerste 
verdieping staat het hof in de kern van het gebouw 
centraal en op de tweede verdieping is het gebouw 
verbonden met het dek van de Hofpleinlijn. Het 
gebouw is onder te verdelen in twee onafhankelijk 
van elkaar opererende delen. Deze zijn identiek en 
aan elkaar gespiegeld door het binnenhof. Ieder 
deel heeft zijn eigen ontsluitingskern met een lift en 
een ruim trappenhuis op de verdiepingen twee tot 
en met vijf te ontsluiten. Op deze verdiepingen zijn 
de appartementen door middel van overmaatse 
galerijen met de kern verbonden. De kolommen die 
de galerij dragen vormen op de eerste verdieping een 
kolonnade en creëren zo ook in het hof een bufferzone 

voor de woningen. Aan de zijdes van de Banierstraat 
en het viaduct vormen brede ondiepe appartementen 
een wand. Ze zijn bewust ondiep ontworpen om 
zo optimaal gebruik te kunnen maken van het 
binnenterrein en daar zo twee woningen te kunnen 
plaatsen. De twee ontsluitingskernen lopen door tot 
de begane grond om vanaf daar de parkeergarage en 
fietsenstallingen te bedienen. Als oplossing voor de 
brandveiligheid alsmede de privacy gevoeligheid zijn 
in de oksels van het complex de noodtrappenhuizen 
gesitueerd. Ter hoogte van de donkere zijde van 
de eerste verdieping, tegen het viaduct, liggen de 
bergingen.

Op de maisonnettes die ontsloten zijn aan de 
Banierstraat na bevat het complex enkel compacte 
appartementen met oppervlaktes tussen de 53 en 69 
m2.

10.19. Plattegrond begange grond - 1:500
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20.21. Plattegrond tweede verdieping - 1:500

10.20. Plattegrond eerste verdieping - 1:500
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10.22. Plattegrond derde verdieping - 1:500

10.23. Plattegrond vierde en vijfde verdieping - 1:500
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Nu de het torenblok en het hofgebouw zijn behandeld 
is het zaak de invloed van deze projecten op het viaduct 
te weerspiegelen. Aan het programma in de bogen 
zal niks veranderen. De vele creatieve ondernemers 
die de bogen tot werkplek hebben gemaakt zullen 
de Vijverhofstraat als levendige stadsstraat blijven 
voeden. Als eis voor de gehele strategie zou het dek 
van de lijn voor voetgangers toegankelijk worden 
gemaakt. De ligging van de lijn tegen het woonblok 
en de versterking van het woonprogramma door de 
twee toevoegingen hebben het dek gekarakteriseerd. 
De opgangen in het segment zijn subtiel en vooral 
gericht op de bewoners. Om aan te sluiten bij het 
bewoners-georiënteerde woonmilieu is het dek 
ontworpen met een groen, stoepachtig karakter. 
Diverse plantenbakken en watervelden toen dienst 
als zitgelegenheid. Ter hoogte van de twee nieuwe 
gebouwen verschuift de hoofdwandelroute naar de 
zijkant van het dek. Zo ontstaat er langs de gevel een 
rustigere, luwere zone die door bewoners kan worden 
gebruikt als buitenruimte voor de woning.

11.1. Isometrisch concept voor het dek. In donker de hoofd wandelzone 
en in licht de luwere zone voor bewoners
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11.2. Inrichting van het viaduct 
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In dit segment in het hart van de Agniesebuurt zal de 
ontwikkeling van de lijn inspelen op de contextuele 
kaders. Er bevinden zich op korte afstand van 
elkaar diverse programmatisch en architectonisch 
interessante gebouwen. De gebouwen zijn echter 
veelal naar binnen gekeerd en bieden weinig houvast 
aan de openbare ruimte, die op haar beurt daardoor 
weinig bepaald is. De afmetingen van de openbare 
en collectieve ruimtes in het gebied bieden kansen 
voor een integraal ontwerp. De objecten kunnen met 
verschillende aanpassingen helpen de openbare 
ruimte te duiden. In het nieuwe ontwerp vervult de 
openbare ruimte een rol als dwaalmilieu tussen de 
objecten en zal het karakter van buurtkern verder 
versterkt worden. 

Om te beginnen zullen de verschillende objecten en 
ruimtes kort toegelicht worden. Om tot een integraal 

ontwerp te komen kan er een architectonische of 
stedenbouwkundige ingreep nodig zijn bij een of 
enkele van de objecten of ruimtes. Deze ingrepen 
worden na de toelichting uitgewerkt.

Zoals in onderstaande axonometrie is te zien bevinden 
zich verschillende karakteristieke objecten en ruimtes 
in het segment. De objecten zijn door hun rol onder 
te verdelen in twee groepen; architectonische en 
programmatische aanknopingspunten. Uiteraard 
sluit het ene aanknopingspunt het andere niet uit. De 
ruimtes in het gebied zijn hedendaags ofwel publiek 
toegankelijk, ofwel alleen toegankelijk voor bewoners. 
In verband met de kwalitatieve ruimte die het is wordt 
de laatste toch meegenomen als aanknopingspunt. 

12.1. De verschillende karakteristieke objecten en ruimtes in het gebied
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Omdat de objecten de openbare ruimte beïnvloeden, 
en vice versa ook, bevat de toelichten van beiden 
soms wat overlap. Dit is echter belangrijk om een 
goed beeld te krijgen van de relaties tot elkaar. 

De verschillende objecten in het segment zijn;
- Buurtcentrum De Nieuwe Banier
- Praktijkschool Accent
- Vrouwe Groenevelt’s Liefdesgesticht
- Modernistische laagbouwstrook
- Woontoren 

Ze bevinden zich in een vloeiende openbare ruimte 
die weinig gedefinieerd is. Het is wel mogelijk om 
enkele kwalitatieve ruimtes te benoemen;
- Ammersooiseplein
- Ridderstraat
- Binnenhofje van het Vrouwe Groenevelt’s 
Liefdesgesticht

Wanneer de ruimtes in een dwaalmilieu met elkaar 
verbonden worden en het programma uit de objecten 
naar de openbare ruimte worden gebracht komt het 
karakter als centrum van de buurt beter tot zijn recht. 
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Het eerste object wat toegelicht wordt is het 
Buurtcentrum De Nieuwe Banier. Gelegen aan het 
Ammersooiseplein ligt het prominent in de buurt. Door 
de functie als buurtcentrum komen er veel bewoners 
samen en worden er meerdere activiteiten per 
week georganiseerd. Er zijn verschillende specifieke 
ruimtes in het pand ingericht zoals een theaterzaal, 
dansstudio, kinderbibliotheek en een speelkamer. Het 
pand is in 1913 in gebruik genomen als drukkerij en 
is sindsdien goed onderhouden. Dit maakt dat het 
behalve een programmatisch, ook een architectonisch 
aanknopingspunt is. Opvallend aan het buurtcentrum 
is de focus op vooral (jongere) kinderen. Het merendeel 
van de activiteiten is voor hen georganiseerd en in 
ruimtelijke zin heeft dat zijn uitwerking in het pand. Een 
ander aandachtspunt is het gesloten karakter naar de 
directe omgeving. De zonweringen zijn veelal gesloten 
en door het gebruik van plakplastic voor de ramen 
distantieert het gebouw zich van het plein. Door haar 
belangrijke centrumfunctie in de wijk zullen er enkele 
ontwerpaanpassingen aan het buurtcentrum worden 
gedaan. Hierdoor zal ze explicieter aanwezig worden 
in de stedelijke omgeving. 

Een tweede programmatisch interessant object 
kan worden gevonden in de Praktijkschool Accent. 
Gelegen aan de Vijverhofstraat kijkt deze school direct 
op de Hofpleinlijn. Op deze school worden jongeren in 
een aantal jaar voorbereid om zelfstandig te leven en te 
werken. Behalve de standaard domeinen als rekenen 
en taal wordt hier bijvoorbeeld ook geleerd hoe je moet 
koken, plannen en samenwerken. Tevens is er veel 
ruimte voor jongeren om zich creatief te ontwikkelen. 
Met de nabijheid van het Ammersooiseplein en het 
nieuw te ontwikkelen viaduct liggen er kansen om 
deze school meer in de stad te betrekken. Zo mist 
de school een grote buitenruimte waar bijvoorbeeld 
gespeeld en gesport kan worden. Het is van belang 
dat de openbare ruimte rond de school veilig en 
eenvoudig wordt ontworpen om het ook door de 
leerlingen gebruikt te kunnen laten worden. 

12.2. Buurtcentrum De Nieuwe Banier

12.3. Praktijkschool Accent
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Het Vrouwe Groenevelt’s Liefdesgesticht is een 
bijzonder complex welke in 1902 gebouwd is. Het 
is gelegen aan de Vijverhofstraat en bestaat uit een 
groen hofje omringd door meerdere kleine huizen. Ten 
tijden van de oplevering waren de kleine woningen 
bedoelt om oudere, ongetrouwde vrouwen op te 
vangen. Tegenwoordig worden de karakteristieke 
woningen verhuurd, maar het kleine complex blijft een 
bijzonder architectonisch object in de buurt.

De modernistisch ontworpen laagbouw strook aan de 
Ridderstraat is in 1988 opgeleverd als deel van het 
project rond het Ammersooiseplein. Het is door DKV 
Architecten zo gepositioneerd dat het een bestaand 
bouwblok afmaakt. In de plint bevinden zich enkele 
bedrijfsruimten waar veelal in de ambachten wordt 
gewerkt. De expressieve, in felle kleuren geverfde 
openslaande deuren laten het verschil in functie 
duidelijk naar de omgeving merken. Deze deuren zijn 
omring door matglazen ramen waardoor de interactie 
tussen de bedrijven en de openbare ruimte tegenvalt. 
In een nieuw ontwerp van deze openbare ruimte kan 
een strook voor de gevel worden ingericht die door 
deze bedrijven als buitenruimte kan worden gebruikt. 

De woontoren aan het Ammersooiseplein is net 
als het voorgaande object deel geweest van het 
project van DKV Architecten. De toren herbergt enkel 
woningen waardoor er van een programmatisch 
aanknopingspunt geen sprake is. Architectonisch 
gezien is het een belangrijk object in het segment. 
Het staat centraal in het segment en is door haar 
hoogte in de directe omgeving goed te zien. De 
woningplattegronden van de eerste drie verdiepingen 
zijn op het plein georiënteerd. Voor de hogere 
verdiepingen is gekozen voor een 180 graden 
gedraaide oriëntatie naar het stadscentrum. Bij deze 
verdiepingen bevindt zich een galerij aan de pleinzijde. 
De toren is een architectonisch gegeven die in het 
segment het karakter van de openbare ruimtes in 
grote mate bestemd. 

12.4. Het Vrouwe Groenevelt’s Liefdesgesticht

12.5. Modernistische laagbouwstrook

12.6. Woontoren Ammersooiseplein
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12.7. Buurtcentrum de Nieuwe Banier

12.8. Praktijkschool Accent
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12.9. Het Vrouwe Groenevelt’s Liefdesgesticht

12.10. Het modernistisch laagbouwblok
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12.11. De woontoren aan het Ammersooiseplein



129

Zoals het toelichten van de objecten aanknopingspunten 
heeft geboden is het ook interessant de kijken naar 
het drietal grote kwalitatieve ruimtes die er in het 
segment te vinden zijn. Het Ammersooiseplein is 
hiervan de grootste en tevens belangrijkste. Het is het 
enige echte plein in de buurt en is ontwikkeld in de 
plannen van DKV Architecten betreffende het gebied. 
Het buurtcentrum de Nieuwe Banier, de woontoren 
en het viaduct zijn de beeldbepalende objecten 
rond dit plein. Enkele bogen onder het viaduct zijn 
geopend waardoor deze, ook mede door de geringe 
hoogte, geen echte pleinwand vormt. Doordat er zich 
diverse straten rond de zuidwestelijke zijde van het 
plein bevinden voelt het plein aan deze zijde helemaal 
niet besloten. Dat de plein als centrumplek in de 
buurt behouden wordt is staat vast, maar zou het 
niet verfrissend zijn om de harde eis van plein los te 
laten en de ruimte te op te nemen in een vlak met 
omliggende plekken?

Een van de ruimtes die in dit vlak opgenomen kan 
worden is de Ridderstraat. Gelegen aan de achterzijde 
van de woontoren is dit een ruimte waar naast een 
straat en haaks georienteerde parkeerplekken een 
brede stoep is gelegen. Een elftal bomen biedt 
de ruimte zomers schaduw, terwijl het grid van de 
stammen en het bladerdek bijna een ruimte an sich 
vormt. 

Tot slot is het binnenhof van het Vrouwe Groenevelt’s 
Liefdesgesticht een noemenswaardige plek. Het 
kleine hofje bevindt zich als een groene, rustige zijtak 
in het bouwblok. De toegankelijkheid van het hofje 
is op dit moment beperkt tot de bewoners. In het 
ontwerp zou het interessant kunnen zijn om dit hofje, 
bijvoorbeeld binnen bepaalde tijden, op te nemen in 
de grotere visie.  

12.12. Het Ammersooiseplein

12.13. De Ridderstraat

12.14. Het collectief hof van het Vrouwe Groenevelt’s 
Liefdesgesticht
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12.15. Het Ammersooiseplein
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12.16. De Ridderstraat

12.17. Het binnenhofje van het Vrouwe Groenevelt’s Liefdesgesticht
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Nu de objecten en de ruimtes geduid zijn is het de 
beurt aan de Hofpleinlijn. Het sterkte karakter van 
het viaduct, die zich centraal in het segment bevindt, 
maakt het een architectonisch belangrijk object. 
Programmatisch gezien biedt de lijn geen specifieke 
functies waar het segment van profiteert. Het voegt 
geen speciaal programma toe om het karakter als 
centrum van de buurt te versterken. 

De opgave in dit segment kan nu als volgt worden 
gesteld. Er dient een nieuwe invulling van de openbare 
ruimte te worden gemaakt waardoor de objecten in 
het segment zich hier sterker naar kunnen uiten. Voor 
sommige objecten behoeft dit een ingreep, zoals in 
bij het buurtcentrum de Nieuwe Banier. Om het 
karakter van buurtkern te versterken zal het viaduct 
ter hoogte van het Ammersooiseplein een nieuwe 
invulling krijgen. Er wordt losgelaten van het beeld dat 
het Ammersooiseplein een traditioneel plein moet zijn 
en daar wordt gehoor aan gegeven door de ruimte te 
breken middels een extra volume. 

Allereerst wordt de transformatie van het 
Buurtcentrum De Nieuwe Banier behandelt. Daarna 
zal de herprogrammering in het viaduct aan bod 
komen om tot slot te eindigen met de visie voor 
de openbare ruimte. In dit laatste deel zal ook het 
Ammersooiseplein aangekaart worden.
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Het buurtcentrum De Nieuwe Banier heeft ondanks 
zijn vele activiteiten en hoge bezoekersaantallen een 
matige link met de openbare ruimte. Dit is een gemis, 
zeker met het oog op de aanwezigheid van het 
Ammersooiseplein. De zonweringen voor de ramen 
zijn in verband met de bezonning vaak gesloten en 
de kleine raamopeningen geven het gebouw geen 
etalage naar de buurt. Om het buurtcentrum sterker 
met de stad te verbinden is het oplossen van deze 
punten van belang. Voordat er echter een oplossing 
aangedragen kan worden is het belangrijk te weten 
hoe het pand in elkaar zit. 

Het buurtcentrum bevindt zich op de hoek van het 
bouwblok, en vormt tevens de gehele korte zijde. 
De achterkant is tegen de loodsen van het viaduct 
gelegen. De entree is aan de Banierstraat gelegen. 
Na binnenkomst valt de diversiteit aan kleine en grote 

ruimtes op beide verdiepingen op. Zo bevinden zich 
in het pand twee grote zalen en een dansstudio, maar 
ook legio kleinere kamers die worden gebruikt als 
speelkamer, kinderbibliotheek of worden verhuurd. 

In de Banierstraat creëert het gesloten karakter geen 
problemen. De overige panden zijn vergelijkbaar 
ontworpen en tevens alleen als woningen 
geprogrammeerd. Aan het Ammersooiseplein 
daarentegen distantieert het gebouw zich van de 
openbare ruimte. En dit terwijl er zich aan deze zijde 
een aantal van de belangrijkste, publieksgerichte 
ruimtes bevinden. Zo liggen de theaterzaal, de grote 
zaal en de dansstudio allemaal aan het plein.  

12.18. Axonometrische weergave van De Nieuwe Banier
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12.19. Begane grond

12.21. Functiematrix van De Nieuwe Banier

12.20. Eerste verdieping
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12.22. Axonometrische weergave van De Nieuwe Banier na de transformatie

Er zijn twee aanpassingen aan de Nieuwe Banier 
gemaakt. In de kleinste ingreep zijn de felblauwe 
zonweringen vervangen door vaste elementen boven 
het raam. Deze behouden de te allen tijde de het zicht 
van binnen naar buiten en andersom. Het element 
is opgebouwd uit lamellen waardoor deze zich kan 
schikken naar de wensen en de zonstand in de tijd van 
het jaar. De glazen uitbouw aan het Ammersooiseplein 
is echter een groter gebaar. Door deze toevoeging 
kan het programma in het buurtcentrum zich tot in de 
openbare ruimte uitstrekken. Op de eerste verdieping 
krijgt de dansstudio een podium naar de stad. Op de 
begane grond zal de ruimte als een eet- en drinkkamer 
voor de bezoekende kinderen worden ingericht. Door 
de serre hier te voorzien van een schuifdeur is het 
voor spelende kinderen op het plein een toegankelijke 
rustplek. 

Door deze interventies stijgt het openbare en 
toegankelijke karakter van het buurtcentrum. Het 
verbindt zich nu meer met de openbare ruimte en het 
straatleven waardoor de drempel om naar binnen te 
stappen wordt verlaagd. Zo blijft de Nieuwe Banier 
een belangrijke pijler in de buurt. 
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12.24. Eerste verdieping - grotere dansstudio met podium naar het plein

12.23. Begane grond - een extra entree naar de eet- en drinkkamer
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De ontwikkeling van het viaduct focust zich op het 
gebied waar de lijn grenst aan het Ammersooiseplein. 
Het doel is om het segment als centrum van de 
buurt te versterken. Met de interventie in de Nieuwe 
Banier zal de huidige tendens met betrekking tot haar 
activiteiten en bezoekers gelijk blijven. Dit betekent 
dat de nadruk op de doelgroep van kinderen en 
jongeren ligt. Door de ontwikkeling van het viaduct 
te richten op de doelgroep ouderen zal het gebied 
door meerdere buurtbewoners opgezocht worden. 
Door een ouderencentrum te initiëren in de bogen 
gelegen aan het plein zal hier een mengeling van jong 
en oud ontstaan. Door de geringe afmetingen binnen 
de bogen zal de bestaande situatie wat aangepast 
moeten worden. Op dit moment bevinden zich in 
twee aan het plein gelegen bogen kleine bedrijven. 
Deze zijn op de Vijverhofstraat georiënteerd waardoor 
de pleinzijde blind is. Naast deze twee bedrijven zijn 
twee bogen geopend als onderdoorgang. Om in de 
bogen enkele aparte ruimtes te creëren zal een van 
de onderdoorgangen gesloten worden. Vervolgens 
zal het ouderencentrum zijn intrede doen in de drie 
aangrenzende bogen. De middelste boog zal middels 
een glazen uitbouw aan de pleinzijde wat groter 
worden en de verbinding met de openbare ruimte 
zoeken. Deze uitbouw is in dezelfde stijl ontworpen als 
de uitbouw van de Nieuwe Banier om het openbare 
karakter van beide gebouwen aan elkaar te koppelen. 
De entree van het ouderencentrum bevindt zich aan 
de pleinzijde in de middelste boog. In de bogen zijn 
dan respectievelijk een woonkamer, hobbykamer en 
buurtbibliotheek gevestigd. De bogen aan weerszijden 
van de entree zijn met de karakteristieke glazen pui 
tweezijdig georiënteerd.    
 

12.26. Huidige situatie - twee bogen open als onderdoorgang

12.27. Nieuwe situatie - drie gekoppelde bogen met de entree 
aan de pleinzijde

12.25. Ontwikkellocatie in het viaduct
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12.28. Nieuwe situatie - woonkamer

12.29. Nieuwe situatie - buurtbibliotheek

12.30. Nieuwe situatie - hobbykamer

12.31. Axonometrische weergave van het ouderencentrum in de bogen
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DWAALMILIEU IN 
BUURTKERN 
ALS STEUN VOOR OBJECTEN
Om tot een complete visie voor de openbare ruimte 
is te komen zullen de verschillende observaties bij de 
objecten leidend zijn. Er zijn al handvatten geboden 
en met het transformeren van de Nieuwe Banier en 
enkele van de bogen zijn de eerste stappen gezet. 
Een axonometrische weergave van het segment 
en de openbare ruimte is op de volgende pagina 
weergegeven. 

Zoals gesteld zijn de openbare ruimtes in het 
gebied vloeiend van aard en lopen ze op meerdere 
plekken in elkaar over. Als visie is er dan ook voor 
gekozen om dit karakter te versterken. De openbare 
ruimte kan zich dan rond de verschillende objecten 
vormen en zal door een eenduidige materialisatie en 
inrichting het gevoel voor de buurtkern versterken. 
Aan het Ammersooiseplein is de programmatische 
uiting van het buurtcentrum versterkt. Tevens is hier 
een ouderencentrum toegevoegd in het viaduct. De 
samenkomst van twee uiteenlopende doelgroepen 
op eenzelfde plein kan frictie met zich meebrengen. 
Een oplossing is geboden in de vorm van een 
paviljoen in het midden van het plein. De ruimte vormt 
zich nu rond dit paviljoen en gedraagt zich minder 
als traditioneel plein. Het paviljoen is als raakvlak 
aangewezen tussen de verschillende doelgroepen. In 
het paviljoen is een horeca gelegenheid gelegen voor 
de volwassen buurtbewoners. Een flauwe wenteltrap 
rond het paviljoen leidt naar het dak, waarop voor de 
jongere doelgroep een voetbal court is ontworpen. 
De wenteltrap rond het paviljoen is tevens de centrale 
opgang naar het dek van de Hofpleinlijn. 

Het dek is in dit segment ontwikkeld met het 
buurtgevoel in het achterhoofd. In plaats van een 
vast ontwerp is er gekozen de ontwikkeling aan de 
buurt over te laten. Met het buurtcentrum de Nieuwe 
Banier en de komst van het nieuwe ouderencentrum 
zullen er genoeg initiatieven zijn om het dak naar in 
te richten. Een belangrijke eis is wel dat minimaal 
30% van het dakoppervlak als wandelpad moet 

12.32. Een herkenbare eenduidige straatbekleding in het 
segment
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fungeren. Hierdoor wordt de continuïteit van dit 
wandelpad beschermd. De overige 70% kan door 
de buurt naar eigen wens worden ingericht. Zo kan 
er worden gedacht aan plantenperken, watervelden, 
grasvelden en bloementuinen. Ook voor de diverse 
objecten biedt deze aanpak mogelijkheden. Zo kan 
de Praktijkschool Accent een deel van het dak als 
moestuin inrichten en deze gebruiken om leerlingen 
te leren tuinieren. Er is een aanmerkelijke kans dat de 
uiteindelijke uitwerking van deze visie uitmondt in een 
diverse aaneenschakeling van plots met grofmazige 
inrichtingen. Dat zou daarmee een prachtig stuk stad 
vormen, karakteristiek voor Rotterdam.   

12.33. Een mogelijke invulling van het dek over twee bogen



142

DWAALMILIEU IN 
BUURTKERN 
ALS STEUN VOOR OBJECTEN

12.34. Axonometrische weergave van het segment
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VERHOOGD MAAIVELD 
ALS VERBINDENDE INITIATOR 
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VERHOOGD MAAIVELD 
ALS VERBINDENDE INITIATOR 

De strategie die zich aan de hand van de context heeft 
gevormd is van een ander niveau dan die van de eerste 
twee segmenten. In het eerste segment is er door de 
strategie helder aangestuurd op een ontwerpopgave. 
In het tweede segment werd dit door de samenkomst 
van diverse objecten en ruimtes ingewikkelder en was 
het uiteindelijke doel een integraal concept waaraan 
getoetst en zo nodig ontworpen kon worden. In dit 
segment is er geen tot in detail uitgewerkt masterplan 
van het concept gecreëerd. Het zwaartepunt bevindt 
zich hier meer in de richting van de strategische 
betekenis die het concept teweeg brengt. 

Wanneer de ontwikkelingen stapsgewijs worden 
doorgenomen is het zaak te beginnen met de 
huidige situatie. Het viaduct loopt in dit segment 
tussen het Technikon-Akragon Scholencomplex 
en het Zomerhofkwartier. Zoals gesteld zal het 
Zomerhofkwartier in de nabije toekomst ontwikkeld 
worden. Het Scholencomplex is een op zichzelf 
staand eiland met een naar binnen gekeerd karakter. 
De visie voor dit segment is om door middel van een 
netwerk op het niveau van het dek deze gebieden 
met elkaar te verbinden. 

Dit netwerk zal zich in verschillende fases ontwikkelen. 
Het moeilijke is om deze verschillende fases te 
voorspellen wanneer er nog geen concrete plannen 
voor het Zomerhofkwartier gemaakt zijn. Toch zal er 
voor dit segment geprobeerd worden om strategische 
keuzes te maken zodat dit verhoogde netwerk ook 
in de uiteindelijke plannen voor het Zomerhofkwartier 
kan worden verwerkt.   
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13.1. Het Luchtpark op het voormalig perrongebouw
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VERHOOGD MAAIVELD 
ALS VERBINDENDE INITIATOR

De keuze voor een verhoogd netwerk hangt nauw 
samen met de successen van het Luchtpark en de 
Luchtsingel. De invloed van deze projecten zou er 
in dit segment komen door het het uitspreken van 
de visie dat het dek van het viaduct in de toekomst 
van het begin tot eind voor voetgangers toegankelijk 
zou worden. De aanwezigheid van deze levendige, 
stedelijke plekken zou hoe dan ook uitspreiden tot 
in dit segment. Wanneer daarover nagedacht wordt 
kan er geconcludeerd worden dat dat helemaal niet 
erg is. Het Scholencomplex en het Zomerhofkwartier 
zijn geen rustige woonbuurten. In tegendeel, het 
Scholencomplex heeft stedelijke allures terwijl het 
Zomerhofkwartier een broedplaats is voor creatieve 
ondernemers. 

Met dit in het achterhoofd is besloten om de 
levendigheid van deze successen tot binnen dit 
segment te halen. Op deze manier zal er meer 
aansluiting worden gezocht naar de Rotterdamse 
binnenstad. 

In het proces is de eerste stap dus het openstellen 
van het dek voor voetgangers. Over een stedelijke 
promenade is het dan mogelijk het segment in te 
wandelen. 
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13.2. Na openstelling van het dak wordt de link met het Luchtpark gelegd
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VERHOOGD MAAIVELD 
ALS VERBINDENDE INITIATOR

Nu het dek publiek toegankelijk is kan de eerste stap 
worden genomen met betrekking tot het opzetten 
van een netwerk. Deze zal plaatsvinden door het 
Scholencomplex met het dek te verbinden. Het Zadkine 
College, gelegen in het Technikon gebouw, huisvest op 
de begane grond en de eerste verdieping alleen semi-
openbare functies. Zo ligt hier een beroepsbazaar, een 
kantine en diverse ontmoetingsplaatsen. De school 
wil de beroepsgerichte uitstraling graag etaleren naar 
de rest van de stad (RoosRos Architecten, n.d.). Het 
etaleren naar de stad is door de huidige oriëntatie 
naar de binnenzijde van het blok niet geslaagd. 
De doorsnede van het gebouw maakt het echter 
mogelijk om, nadat het complex is gekoppeld aan het 
dek van het viaduct, een promenade langs de gevel 
op de eerste verdieping te leggen. Deze zou behalve 
als etalage voor de stad ook als buitenruimte door de 
scholieren kunnen worden gebruikt. Door de ligging 
in de stad mist de school een buitensport ruimte. 
Wanneer de vraag er is kan eraan gedacht worden 
om bijvoorbeeld een renbaan aan te leggen op een 
deel van het dek. De aansluiting op het dek creëert 
tevens een korte, plezierige wandelroute naar het 
Rotterdamse stadscentrum via het Luchtpark en de 
Luchtsingel.

13.3. Link door het Zadkine College

BEROEPSBAZAAR & FLEXWERKEN
KANTINE
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13.4. De eerste uitbreidende stap aan het netwerk wordt gezet door het dek met het Scholencomplex te verbinden
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VERHOOGD MAAIVELD 
ALS VERBINDENDE INITIATOR

Het Zomerhofkwartier is een bijzondere buurt. 
In verband met de crisis heeft de gemeente 
heeft jarenlang een ‘Slow Urbanism’ strategie 
gehandhaafd. De oude gebouwen en loodsen werden 
voor lage prijzen verhuurd aan diverse betrokken 
ondernemers. Zij hebben samen met bewoners 
door het implementeren van verschillende initiatieven 
de buurt langzaam opgeknapt. Grootschalige 
ruimtelijke ontwikkelingen hebben deze initiatieven 
niet teweeg gebracht maar er heerst een betrokken 
en collectieve sfeer. Nu de bouwsector sinds de 
crisis weer aan het opkrabbelen is laait de discussie 
omtrent het Zomerhofkwartier steeds vaker op. Een 
grootschalige ontwikkeling is gezien de staat van de 
huidige bebouwing en de locatie in de stad niet te 
voorkomen. De vraag rijst nu of er in deze plannen 
nog wel ruimte is voor de diverse initiatieven die het 
afgelopen decennia met zich mee heeft gebracht. In 
plaats van het gebied leeg te vegen en als een tabula 
rasa te beschouwen kan er ook gekeken worden naar 
de kwaliteiten in het gebied. 

Deze kwaliteiten verschijnen in het Zomerhofkwartier 
in de vorm van bedrijfsverzamelgebouwen. In elk 
van deze gerenoveerde panden bevinden zich 

enkele tientallen kleine bedrijven onder leiding 
van veelal creatieve en innovatieve ondernemers. 
Buiten hun programmatische kwaliteiten zijn het 
ook beeldbepalende gebouwen in de buurt. De vier 
bedrijfsverzamelpanden die in het Zomerhofkwartier 
staan zijn het Blauw-Witte gebouw, het Gele gebouw, 
Katshoek en het pand gelegen op de hoek van de 
Vijverhofstraat en de Teilingerstraat. Samen bieden ze 
onderdak aan bijna 100 bedrijven. 

Om het karakter in de buurt te behouden is het 
belangrijk deze vier bedrijfsverzamelpanden te 
koesteren. Door deze gebouwen te verbinden met 
de ontwikkeling van de lijn wordt het aannemelijker 
dat een toekomstige ontwikkeling rekening houdt 
met deze panden. Door vanaf het dek eenvoudige 
bruggen te slaan naar deze gebouwen worden ze in 
het verhoogde netwerk opgenomen. Deze bruggen 
bieden de mogelijkheid voor een extra ontsluiting en 
een snelle verbinding naar kwalitatieve buitenruimte. 

13.5. Het Blauwe gebouw 13.6. Het Gele gebouw
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13.7. De vier bedrijfsverzamelgebouwen zullen door middel van eenvoudige bruggen aan het netwerk worden gekoppeld

13.8. Katshoek 13.9. Gebouw op hoek Teilingerstraat / Vijverhofstraat
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VERHOOGD MAAIVELD 
ALS VERBINDENDE INITIATOR

Wanneer de vorige stap met succes geïmplementeerd 
is zal deze stap niet lang op zich laten wachten. 
Waar tijdens de ‘Slow Urbanism’ strategie de 
vier verzamelgebouwen zijn gerenoveerd en 
geprogrammeerd was dit niet voor alle panden in het 
kwartier mogelijk. Er bevinden zich namelijk een aantal 
loodsen en noodgebouwen waaraan al lange tijd 
geen onderhoud meer is gepleegd. De houdbaarheid 
van zulke gebouwen zo dicht bij het centrum is 
tevens discutabel waardoor de vrij snel gesaneerd 
zullen worden. De open ruimte die zich hierdoor in het 
centrum van het Zomerhofkwartier vormt beslaat de 
ontwikkellocatie voor nieuwe bebouwing. 
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13.10. De loodsen en noodgebouwen in het Zomerhofkwartier zijn gesloopt
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VERHOOGD MAAIVELD 
ALS VERBINDENDE INITIATOR

In dit hypothetisch ontwerp wordt voortgeborduurd op 
de aanwezigheid van de bedrijfsverzamelgebouwen en 
het geïnitieerde verhoogde netwerk. Allereerst worden 
de kaders voor de nieuwe bouwblokken bepaald. 
Langs de wanden van de bedrijfsverzamelpanden 
worden assen gelegd waarbinnen vervolgens de 
bestaande bouwblokken worden afgemaakt. De 
bestaande bruggen worden vervangen door een groter 
netwerk met promenades, doorsteken, bruggen, een 
woonstraat en een plein. Door een directe relatie 
tussen het dek van de lijn en het Zomerhofkwartier 
bevinden zich langs de lijn meerdere kleinschalige 
opgangen. Ondernemers onder de bogen kunnen 
in overeenstemming opgangen toevoegen om een 
deel van het dek uit te baten. Centrale stijgpunten zijn 
gelegen aan de Teilingerstraat, in het Zomerhofkwartier 
en aan het perrongebouw. Programmatisch wordt 
het publieke zwaartepunt aan de zijde van de lijn 
geplaatst. Hier bevindt zich zowel op straat niveau 
als op het verhoogde maaiveld een mix van horeca, 
retail en cultuur als aanvulling op de aanwezige 
bedrijfsverzamelgebouwen. Verder het gebied in 
ligt de nadruk meer op wonen, om daarmee de 
aansluiting te vinden met de bestaande woonfuncties 
in de daar gelegen bouwblokken. 

13.11. Plattegrond van het Zomerhofkwartier na de sanering

13.13. De wanden van de bouwblokken worden afgemaakt13.12. De bestaande straten en wanden worden gevolgd
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13.14. Suggestieve invulling op het vrijgekomen plot

13.11. Plattegrond van het Zomerhofkwartier na de sanering

13.13. De wanden van de bouwblokken worden afgemaakt
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13.15. Plattegrond van het dek in dit segment
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13.16. Gelaagde weergave van de programmamix van de hypothetische uitwerking
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CONCLUSIE

Als aanleiding voor dit onderzoek kan de discussie 
omtrent de toekomst van het Hofpleinlijn worden 
aangewezen. In dialogen over dit onderwerp ging het 
alleen over het herprogrammeren van het viaduct. 
Enerzijds is dat begrijpelijk; het grote object zelf biedt 
al genoeg kansen en uitdagingen om tot een integraal 
ontwerp te komen. Toch wordt er dan een essentieel 
element over het hoofd gezien. Door de lengte en 
de situering in de stad bevindt het viaduct zich in 
en rond vele diverse context geïnitieerde ruimtelijke 
uitdagingen. 

Door de verschillende karakters en de daarbij 
behorende uitdagingen rond de lijn te definiëren kan 
de herbestemming van het viaduct meer zijn dan enkel 
dat. Elk segment kan ontwikkeld worden naar de 
collectieve wensen van de lijn en de directe omgeving. 
Hierdoor zal de ontwikkeling van het viaduct nooit uit 
het niets op een plek landen. Door gehoor te geven 
aan de verschillende contextuele kaders kan de lijn 
zich over de gehele lengte wortelen in de stad. 

In de drie gespecificeerde segmenten binnen dit 
onderzoek heeft de nadruk vooral gelegen op de 
verschillende uitdagingen en kansen die zich in de 
directe omgeving van het viaduct bevinden. Door 
deze te vertalen naar een ontwerpconcept werd het 
mogelijk om de ontwikkeling van de lijn te verweven 
met het ontwikkelen van de stad. 
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