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Voorwoord 
Het is al weer anderhall jaar geleden dot ik in de !rein staple naar het volgende station . Een rit die 

- geheel in de traditie van de NS - iets longer heelt geduurd om zijn doel le bereiken Het was 

een interessante, moor ook vermoeiende reis die door heuvels en dalen voerde, hier en daar zells 

door bergachtig en moerassig gebied ging , waarin ik al en toe dreigde vast le lopen En alhoewel 
het spoor van het alstuderen richting aangeelt, zijn er onderweg talrijke wissels die vragen om een 

ju isle keuze 

Bij aanvang van het alstuderen 'wist' ik wot het resultaat van het alstuderen zou worden een 

gebouw Het liep echter anders De potenties van een stat ionsgebied zijn door mij schromelijk 

onderschat en de uitwerking ervan mondde uit in een compleet stedebouwkundig ontwerp Hiervan 
zijn drie lragmenten met een duidelijke onderlinge relatie uitgewerkt, waarbij stedebouw, 

architectuur en landschapsarchitectuur zijn samengesmolten tot een ontwerpstrategie. 

De keuze voor het alstudeeronderwerp loot zich niet eenvoudig uitleggen Er ligt geen recept aan 

ten grondslag waarvan de verschillende ingredienten een logisch resultaat tot gevolg hebben Het 

is een gevoelskwestie die moor moeilijk onder woorden le brengen is . Toch was bij mij al geruime 

tijd bekend dot ik iets met een station wilde doen Verkeer - en treinen in het bijzonder - hebben 

mij van kleins of aan geboeid en sindsdien niet meer losgelaten Als klein jongentje was ik vaak op 

zolder le vinden waar mijn vader werkte aan een immens berg landschap compleet met tunnels, 

bruggen , riviertjes en natuurlijk de spoorwegen Vier locomotieven met wagonnetjes in alle soorten 

en maten zorgden voor de verbinding tussen de verschillende dorpjes die her en der in de bergen 

gelegen waren . En in de hele wereld was er maar een persoon te vinden die de organisatie van dit 
allemaal tot in de puntjes kon verzorgen IK ! 

Reizen weekt de mensen los uit de bestaande omgeving en voert hen mee naar nieuwe 

bestemmingen en soms zelfs naar nieuwe werelden Toch gaol het niet om deze eindbestemmingen 

en ook niet om het vertrekpunt, soms goat het slechts om het 'onderweg zijn ' als gevoel van 

absolute vrijheid. 

Voordat ik de reis voortzet, wil ik eerst nog graag mijn begeleiders Jan Westra , Tom Dubbelman 

en Han Lorzing bedanken voor de stimulerende en sturende werking die ze - ieder op hun eigen 

manier - hebben gehad . De gemeente Eindhoven wil ik bedanken voor de inlormatie die ik van 

hen mocht ontvangen Grote dank ben ik ook verschuldigd aan Remco voor de goede gesprekken 
en steun gedurende mijn studieperiode in Eindhoven Teunis en Bas wil ik bedanken voor de vele 

kolliegesprekken en natuurlijk mijn ouders - tevens sponsoren - voor hun langdurige vertrouwen . Als 
laatste wil ik Marieke bedanken voor hoar mentale steun door de jaren heen 
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Opgave 
De transformatie van de centrale stad en randgemeenten naar een netwerkstad 
schept potenties op infrastructuur·gerelateerde gebieden. 

Mobiliteit en infrastructuur nemen binnen de huidige samenleving een steeds dominantere plek in . 

De wens om constant sneller en met verschillende soorten vervoersmiddelen op de plaats van 

bestemming le kunnen komen, heeft een grote invloed gehad op de inrichting van de 
maatschappij Niet alleen de vliegvelden , autosnelwegen en spoorlijnen zijn hiervan het gevolg, 

maar ook de geografische ordening van functies Door de mobiliteit is het mogelijk om een 

scheiding aan le brengen tussen functies als wonen, industrie, kantoor, winkelen , recreatie, etc en 

deze tegelijkertijd weer le verbinden . 

In de moderne netwerksamenleving wordt de structuur niet alleen bepaald door een voortzetting van 

bestaande ontwikkelingen , maar ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden door gebruik le maken van 

knopen b innen het nelwerk. De geplande voorstophalte op de kruising van de Anthony Fokkertunnel 

met de spoorlijn tussen Eindhoven en Boxtel heeft de potentie om als knoop te functioneren Deze 

potentie komt voort uit de nieuwe koppeling van twee verschi llende soorten infrastructuur die samen 

een mobi liteitsknooppunt vormen , maar afzonderlijk ook voldoende importantie bezitten om een 

meerwaarde voor het gebied le vormen . 

Het goat hierbij niet alleen om het netwerk, de lijnen en de knopen zelf, maar vooral op welke 

wijze dit ingevuld goat worden . Het laten uitgroeien van de knoop tot een schakel vraagt om een 

nieuwe benadering in de aanpak van het knooppunt zelf alsook de daaruit voortvloeiende 
ontwikkelingen De overheid zou zich niet alleen moeten gaan richten op volumes , maar ook in 

toenemende mate op het soort functies - of een combinat ie van funct ies - die zich op een knoop 

kan vestigen Elke knoop in het netwerk heeft door zijn specifieke kwaliteiten de kans om zich op 

een ander gebruikerssegment le richten en hiermee zijn eigen identiteit le verwerven of te versterken . 

Wot z11n de kwontito/Jeve en kwolitotieve potent/es van Stotionsgebied Acht? 

Foto's von Eisenman in Eindhoven 

Foto's von EisenMon in Eindhoven 

Foto's van Eisenman in Ti Iburg 

Eio,en biidrage in de varm van een studiemoquelte 



E+ 
Een zoektocht onder leiding van Peter Eisenman naar nieuwe stationsconcepten 
heeft als katalysator voor het afstudeerproject gefungeerd. 

'De saaiste stad van Nederland', zo bestempelde Friis Born Eindhoven enkele joren geleden in zijn 

programma 'de Vakantieman ' . Ondanks de beperkte onderbouwing van deze uitspraak, hebben 

veel mensen in Eindhoven en bezoekers van de stad het gevoel dot er zeker nog wot te verbeteren 

volt De millenniumwisseling en het Europees voetbalkampioenschap zijn aanleiding geweest om 

de gebouwde omgeving en de openbore ruimte in de stad op le waorderen . Dit leidde onder 

andere tot het project 'Eindhoven 2000+ ', waarvan de werknaam later tot 'E+' gereduceerd is . 

Het project richtte zich op drie gebieden in Eindhoven , waor nieuwe concepten richting geven aan 

nieuwe ontwikkelingen Alessandro Mendini heeft zich bezig gehouden met de ringweg , Peter 

Eisenman heeft een nieuw concept ontwikkeld voor de spoorzone en Andrea Branzi heeft een 

strakke stedebouwkundige onderlegger ontworpen voor aand ienende veranderingen in Strijp S. 

De workshop van Eisenman is uitgemond in een nieuw concept voor het Centraal Station waorbij 

gebru ik is gemaakt van de orientering op de omgeving en de kwalite iten van de Dommel Het 

concept overbrugt de borrierewerking van het spoor en biedt hiermee de mogeli jkheid om de TU bij 

het stadscentrum le betrekken Dit concept werkte dermate inspirerend dot Eisenman een 

vervolgopdracht heeft ontvangen om met studenten van de TU het concept verder uit te werken 

In een project van 16 studenten dot begeleid werd door Eisenman , enkele van zijn medewerkers en 
stedebouwkundigen van de gemeente Eindhoven, is gezocht naor nieuwe concepten voor het 

Stationsgebied va n het Centraa l Station . Niet het verder uitontwikkelen van recente ontwikkelingen , 

moor zoeken naor de vraag achier de vraag , was de eigenlijke opgave W at is de invloed van 

een toekomstig station op een stad , en omgekeerd, welke invloed de stad heeft op het station. 

Getracht is een antwoord le vinden op de vraag welke plaats dit verkeers- en vervoersknooppunt in 

de toekomstige samenleving in goat nemen . 

De vervolgopdracht heeft mij de mogelijkheid geboden om een kijkje te nemen in de keuken van 

een van de meest toonaangevende orchitecten van deze tijd en inspiratie op le doen voor mijn 

eigen afstudeerwerk. Het heeft mij inzicht gegeven in mogelijkheden, moor vooral ook 

onmogelijkheden, d ie zijn orchitectuurv isie biedt Het zoeken naor handvaten in zowel de 

specifieke locatie, alsook in de gehele stad om een projectspecifiek kader le scheppen , is door mij 
in het afstudeertraject overgenomen 

Stadsidentiteit 
Stadsidentiteit is een begrip waarmee de idee wordt aangegeven van continu·1leit 
en van het collectief binnen een kader van tijd, plaats in een groter geheel en 
wederzijdse erkenning van elkaars stadsidentiteit. Collectiviteit en bewust besef 
van stadsidentiteit hebben veel met elkaar gemeen zonder echter hetzelfde te 
zijn. Terwijl collectiviteit duidt op datgene waarin het een van het ander verschilt, 
geeft stadsidentiteit de constante aan van gedrag van sociale en culturele 
structuren. 

Eindhoven is een stad vol verschillen , soms schijnbore tegenstrijdigheden, die rechtstreeks het 

gevolg zijn van Eindhovens ongewone ontstaansgeschiedenis . Ongewoon omdat de ontwikkeling 
van Eindhoven van 1232 tot 1900 veel minder snel is gegaan don die van de andere Brabantse 

steden , en daarna veel onsluimiger. De firma Philips & Co groeit tussen 1900 en 1908 tot circa 

400 werknemers . Na de introductie van de metaaldraad gloeilamp in 1907 is de expansie van 

Philips enorm, zodat de werknemers per spoor en tram uit het Peelland worden aangereisd . In de 

daorop volgende jaren worden door Philips steeds grotere hoeveelheden fabrieken en 

orbeiderswoningen gebouwd, waordoor de druk op Eindhoven en de omliggende vijf dorpen 
groeit. Om tot een gezamenlijke aanpak te komen word! het inter-gemeentelijk overleg opgericht 

dot in 1920 resulteert in de annexatie van de omliggende dorpen door Eindhoven . In de daorop 

volgende joren stort Philips zich op de massafabricage van de radio waarvoor veel mensen nodig 

zijn Opnieuw worden grote hoeveelheden fabrieksgebouwen en woningen gebouwd voor 

werknemers die uit heel Nederland naor het zuiden gehaald worden , waarvan de sporen nog in 

verschillende benamingen , bijvoorbeeld het Drents dorp en het Gelderlandplein , terug le vinden 
zijn . 

Het huidige stadsbeeld wordt bepaald door enerzijds een sfeer van gemoedelijkheid en 

ontspanning d ie misschien het beste als typisch Brabants omschreven kan worden en anderzijds 

een sfeer van zakelijkheid , prestaties leveren en concurrentie d ie kenmerkend is voor een stad met 

veel bedrijvigheid . De orchitectonische vertaling van de twee hiervoor genoemde ingredienten , is 

het samengaan van op tech nolog ie gebaseerde stedelijkheid en het Brabants landschap. 

Technologie 
Eindhoven is de stad in Nederland die bekend stoat om zijn technologische vernieuwingen , 

hetgeen door de aanwezigheid van vooral Philips niet vreemd is. Zo beheert het octrooibureau van 

Phi lips 65 .000 octrooirechten en is Eindhoven de stad waor in 1946 de eerste experimentele TV
uitzending plaats vond , in 1950 gevolgd door de eerste TV-uitzending van een voetbalwedstrijd 

Daorna volgde een serie apporaten die bij een massa publ iek over de hele wereld hun weg vonden 

en vinden zoals de transistorradio, de cassetterecorder, de Compact-Disk en de CD-Rom Ook de 

voriomatic van Daf is een Eindhovense uitvinding d ie bekend is bij grote publ ieksgroepen . 

'Technologie moet /e kunnen zien In deze stad' prof B. Dirrlx 

Het gewenste technologische profiel van Eindhoven moet verder uitgebouwd worden en bovenal 

zichtbaor gemaakt worden Achter de gevels van technologiebedrijven en -instellingen worden veel 
vernieuwende prestaties geleverd die in het stadsbeeld niet terug le vinden zi jn , zoals een haven of 

een oude binnenstad met grachten dot in andere steden wel zijn . Op welke wijze kan technologie 

ingezet worden om het leven le veraangenamen en daormee het collectieve bewustzijn le 



versterken2 Het busstation met de moderne informatieschermen is hier een goed - en inmiddels 

veelvuldig gecopieerd - voorbeeld van , net als de nieuwe HOV-lijn en het lichtplan voor het 

centrum 

Brabants landschap 
De provincie Noord-Brabant bestaat voor het overgrote deel uit zandgrond dot daarmee dus de 

onderligger is voor de verscheidenheid van dit zandlandschap, dot overigens ook in enkele andere 

delen van Nederland te vinden is. Beeldbepalende landschappen van 'Het Zand ' woren lange tijd 

heide, vennnen , zandverstuivingen en ouderwets cultuurland in de beekdalen De laatste eeuw zijn 

ze grotendeels vervangen door (productie-)bossen en jonge ontginningen Deze van oudsher 

beeldbepalende ingredienten vormen in potentie de bestanddelen voor een nieuw verstedelijkt 

landschap 

Nog moor 200 jaar geleden maakte heide ongeveer 33% uit van de oppervlakte van Noord

Brabant Door begrazing, plaggen , branden en kappen bleef de heide in stand en verjongde zij 
zich Schapen , in kudden geleid door een herder met hond , deden zich le goed aan jonge 

heidescheuten , gras en jonge boompjes . Zelfs voor schapen was de heide een schrale wereld , 
zodat grote oppervlakken heidegrond nodig woren om een kudde le voeden Het gehucht Acht lag 

lange tijd als een groene enclave tussen zeven uitgestrekte heidevelden de Oirschotse, de Bestse, 

de Hoevense, de Aanschotse, de Woenselse, de Strijpse en de Zeelste hei De heidegebieden zijn 

door toenemend landbouwgebruik en verwaarlozing gereduceerd tot 3% van het Brabantse 

oppervlak Van de hiervoor opgesomde heidegebieden is a lleen de Oirschotse hei nog grotendeels 

in tact gebleven 

Vennen - plassen in heide of bos - werden op verschillende manieren benut als was- of 

drenkplaats voor schapen , voor het roten van vlas, het winnen van zand , de jacht of de visserij 

Vennen zijn of aan het einde van de ijstijd ontstaan door het uitblazen van de wind of door 

(natuurlijke) afsnoering van beekmeanders De meeste vennen kennen een zandbodem en worden 

uitsluitend gevoed door hemelwater In het zure water treedt hoogveenvorming op door de 

veenmossen, waarmee ze dichtgroeien Zonder ingrijpen van de mens, die het veen voor eigen 

gebru ik uilveende, veranderden vennen langzaam in hoogvennen Het aantal vennen in Noord

Brabant is de laatste 200 jaar gedaald van circa 2000 tot 850 stuks In Acht waren een groot 
aantal beken aanwezig, waarvan de namen 'De Grote Beek' en 'Ekkersrijt' in Eindhoven nog terug 

te vinden zijn Ook de naam Acht komt hiervandaan 'Acht' is hoogst waorschijn lijk een 
verbastering van het Latijnse 'aqua ', waarbij de 'q' veranderd is in een 'ch ' zoals bij Duitse 

riviernamen veelvu ldig voorkomt De '-t' in de naam Acht is een plaatsbepalende uitgang , zodat de 

naam Acht 'een plaats waar veel water (bekenl voorkomt' betekent 

Op de droogste delen kon intensieve beweiding en beplagging van de heide leiden tot erosie Zo 

ontstonden de zandverstuivingen waarvan er rond 1850 in Brabant naor schatting 185 km2 

voorkwam Door winderosie bleven ze in stand en breidden ze zich zelfs uit. Om deze reden 

werden de zandverstuivingen bebost zodat er tegenwoordig slechts 5km2 overgebleven is. In 
gebieden waar zandverstuivingen plaats hebben gevonden zijn soms nog restanten in de vorm van 

boven het zand uitstekende boomkruinen terug te vinden Ten noorden van Acht ligt de Midden
Brabantse dekzandrug , waar plaatselijk nog stuifzanden voorkomen Hier worden hoogtes tot 21 

meter boven NAP gemeten op stuifzandduinen 

De oudste, oorspronkelijk ogende Brabantse bossen staan binnen bereik van beken Het zijn 

vochtige loofbossen d ie zich kenmerken door een zeer rijke kruidenlaag In Brabant, en vooral in 

Midden-Brabant, werden veel natte bossen vanaf 1 850 begreppeld waarbi j de vrijgekomen aarde 

op 'rabatten ' werden gegooid die voornamelijk met populieren werden beplant Door deze 

begreppeling verdroogden de bossen en ging de rijke flora in deze bossen achteruit. In een 

uitgiftebrief van de Heer van Woensel in 1307 wordt gesproken over een 'bosch , dot men heel 

Achte'. Dit oeverbos heeft zich waarschijnlijk in een strook uitgestrekt van de Grote Beek tot 

Ekkersrijt. In dit gebied bevonden zich de nederzettingen Acht, Hurk en Tegenbosch, en het is zeer 

aannemelijk dot deze nederzettingen de ondergang van het bos betekend hebben, omdat het 
omliggende heidegebied geen eerste keus geweest zal zijn. 

Gemeentelijke toekomstvisies 
De gemeente Eindhoven heeft met de rijksoverheid afgesproken om een stadsplan op le stellen voor 

het komende decennium Deze afspraak heeft geresulteerd in de 'Stadsvisie Eindhoven 2010 in het 

licht van de toekomst' waarin de gemeente een beeld schetst op welke wijze zij zich verder wi l 

ontwikkelen De meest in het oog springende ambitie in de stadsvisie is de wens positie a ls 's tad 

die bekend stoat als innovatief kenniscentrum, met het accent op technolog ie' te behouden en 

verder u it te bouwen. 

De vernieuwing van technologie is een essentieel element van de samenleving Niel a lleen in 

economische zin , moor ook in soc iaa l en cultureel opzicht Technologie is geen heer en meester 
van de samenleving , moor wel een middel dot het dagelijks leven vergemakkelijkt en in teressanter 
kan maken Het busstation is hier een aansprekend voorbeeld van . De techniek die voor de mens 

klaar stoat in plaats van de mens die voor de techniek klaar stoat. Helaas is het busstation een van 

de weinige voorbeelden in de stad waor de techniek het gemak dient 

Daarom streeft de gemeente Eindhoven ernaor dot de burgers innovatie en technologie goon zien 

als kwaliteiten die eigen zijn aan Eindhoven en waormee de stad zich onderscheidt van andere 

steden en regio's in Nederland Hier ligt volgens de gemeente de concurrentiekracht. Het is ze er 

don ook veel aan gelegen om op het terrein van de technologie binnen enkele jaren enkele 

projecten te realiseren die technolog ie zichtbaar maken 

De stadsvisie 2010 heeft aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van een Groenbeleidsplan waarin 

een samenhangend gemeentelijk groenbeleid word beschreven . Het no te streven imago van 

Eindhoven is hierbij gerelateerd aan het gewenste ambitieniveau van groen in de stad 

Hoewel het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid zich richt op zowel de bebouwde als de niet

bebouwde ruimte, concludeert het groenbeleidsplan dot de beleidsvelden 'stedelijke ontwikkeling ' 

('rood' ) en 'ontwikkeling groenstructuur' ('groen' l tot nu toe te veel gescheiden benaderd zijn 

Gevolg hiervan is dot niet zelden de niet-bebouwde omgeving als restruimte beschouwd wordt, of 

als potentieel te bebouwen gebied . Bij deze benadering blijven de functies van de groenstructuur 

veelal onderbelicht, terwijl zij voor de leefkwaliteit van de bewoners een essentiele bijdrage vormen . 

De gemeente beschrij ft zichzelf als 'een stad die zich ervoor leent groen hoog in het vaandel te 

hebben', omdat Eindhoven de grootste stad van Nederland met een groen korakter is. Deze 
ambities sluiten naadloos aan bij de reeds beschreven ambitie van Eindhoven als Technologiestad, 

zoals bij de Philips High Tech Campus en het TU-terrein in beeld gebracht wordt Het 

ambitieniveau is don ook omschreven als 'een stad die door bewoners , bedrijven en bezoekers 

wordt ervoren als een 'Complete Stad ' met een hoogwaardig groen woon- en werkklimaat' De 



realisatie hiervan is gebaseerd op twee kwaliteitskaders (ontwerpstrategieen en groen typologieen) 
die tot doe! hebben 

• Richting te geven aan de versterking van het groene imago van Eindhoven 

• De eigenheid van iedere plek beter le benutten 

Op het schaalniveau van het structuurplan - dit is het schaalniveau dot bij het gehele 

groenbeleidsplan gehanteerd wordt - is het onmogelijk om een eenduidige scheiding aan te 

brengen tussen 'rode' gebieden en 'groene' gebieden . lmmers ook binnen de stad komen gebieden 

voor met groene functies en accenten , terwijl er buiten de stad ook woningen , bedrijven en 

afgeleide stedelijke functies aanwezig zijn . Dot de scheiding tussen 'rood' en 'groen' niet al te 

zwart-wit gezien moet worden , blijkt wel uit het feit dot er als mogelijke ontwerpopgave gesproken 

wordt over 'een volledig ge1ntegreerde ontwikkeling van stad en natuur, zoals in nieuw op te zetten 

woon-werklocaties of nieuwe buitenplaatsen' Om een samenhangende en functionele 

groenstructuur te kunnen waarborgen is het echter noodzakelijk om de differentiaties in de 

groenstructuur vast te leggen De gemeente maakt in hoar plan onderscheid in de volgende zes 

d ifferentiaties • 

• Stad , rood bepalend 

• Stad , groen bepalend 
• lntegrale ontwikkeling groen-rood 

• Structureel stadsgroen 

• Multifunctioneel groen 

• Natuur 

Groenstructuur en locatie 
De kru ising van de Anthony Fokkerweg met de spoorlijn is gelegen in een gebied dot volgens de 
kaart Ruimtelijke Strategieen multifunctioneel groen is. Dit zijn doorgaans aan de rand van de stad 

gelegen groengebieden met een scala aan functies die gericht zijn op een relatief intensieve 

benutting van het landschap Voor de stadsbewoners heeft deze categorie een bijzondere 

betekenis omdat zij voor hun recreatiebehoefte hierop aangewezen zijn Het beleid is er don ook 

op gericht om in deze gebieden het contact tussen de stedelingen en het landschap te versterken 

Hierin schuilt echter het gevaar dot de kwaliteit van landschap en natuur door een te intensief 

gebruik achteru it goat Om dit te ondervangen is in het beleidsplan opgenomen dot de natuur- en 

landschapskwaliteiten ten minste behouden dienen te blijven en waar mogelijk verder ontwikkeld 
worden 

In het beleidsplan goat de gemeente uit van een verbeter ing van de stadsidentiteit. 'Het groen 

dient een grotere bijdrage te leveren aan de versterking van de identiteit en het imago van 
Eindhoven .' Op structuurniveau betekent dit het beter beleefbaar maken van de groenstructuur. De 

ambities reiken echter verder don het structuurniveau en om (inter-)nationaal een woordje mee te 

spreken, bestaat de wens om enig 'spraakmakend ' groen te realiseren op belangrijke locaties . 'Het 

dynamische imago van een technologiestad vraagt daarbij om een voorlopersrol in de openbare 
ruimte (inclusief groen)' 

lntegratie 
Het toekomstige stationsgebied Acht heeft momenteel een beperkte ruimtelijke kwal iteit, zodat de 

richting waaraan de ruimtelijke kwaliteit moet gaan voldoen van buiten de locatie gehaald moet 

worden Er dient aangesloten te worden bij het door de gemeente gewenste beeld van 

laboratoriumstad waar technologische vooruitgang en landschappelijke kwaliteiten hand in hand 

gaan Het eigene van het gebied is een voortzetting van de historische ontwikkeling van Eindhoven 
als stad 

Bij het ordeningsbeleid tot nu toe is veelal een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 'rode' en 

'groene' functies Dit resulteerde in duidelijk afgebakende gebieden waar of het 'rood' of het 
'groen ' dominant was. De ruimtelijk meest interessante gebieden zijn de grenzen waar de twee 

verschillende gebieden elkaar ontmoeten De meerwaarde ligt in de combinatie van twee kwalitatief 
verschillende entite iten . 

lnlegra tie op stedebouwkundig niveau 

Tegenwoordig ligt het accent steeds meer op de integrale ontwikkeling van 'rood' en 'groen ' tot een 

samenhangend stedebouwkundig concept De kwaliteit van deze plannen wordt gezocht in het 

behoud en de ontwikkeling van zowel groene functies als van de stedelijke functies wonen en 

werken . De twee entiteiten hebben door de vergaande mate van verwevenheid een groot aantal 

ontmoetingspunten die een ru imtelijk interessant gebied garanderen . De 'rode' ontwikkeling krijgt 

hierdoor een hoogwaardige uitstraling en draagt daarom de kosten van de 'groene' ontwikkeling 





Conceptmodel 
De identiteit van de stad Eindhoven - technologische vooruitgang en de ligging in 
het Brabantse landschap - kan vormgegeven worden door gebruikmaking van 
architectuur als intermediair, architectuur als bindmiddel van de twee 
ingredienten. 

Ben van Berke! en Caroline Bos gaan in het driedelige boekwerk 'Move' in op de organisatie van 

het ontwerpproces waarbij engineering , stedebouw en infrastructuur als belangri jke 'parameters van 

architectuur' beschouwd worden Het ontwerpproces is geen gefragmenteerd proces waarbij de 

verschillende disciplines hun blik binnen hun eigen gezichtsveld moeten houden . De uitdaging ligt 

ju ist in het samenbrengen van deze verschillende disciplines om een integraal ontwerp te krijgen . 
Deze gedachtengang wordt in het boek 'inclus iviteit' genoemd . 

Voor de realisa tie van 'een volledig geYntegreerde ontwikkeling van stad en natuur' is een integrale 

benadering gewenst Stedebouw, a rchitectuu r, landschapsarchitectuur, constructie en bouwtechniek 

zijn gereedschappen die ingezet kunnen worden om het gewenste beeld te scheppen . 

De basisorganisatie - hier verbeeld als een draadmodel - is de drager van de twee componenten 

en vormt tevens de schakel tussen beide componenten Het organiseert , structureert en verbindt de 

verschi llende programma-onderdelen met elkaar en is hiermee het meest essentiele onderdeel in de 

compositie De basisorganisatie herbergt de verschi llende componenten in zich en bij een 

verandering van een van de componenten verandert het model mee zodat de organisatie 

gewaarborgd blijft 

Schemotische weergove van de bosisorgonisotie 

De groenstructuur maakt een integraal onderdeel uit van het ontwerpproces en heeft een belang rijk 

aandeel in de uiteindelijke belevingswaarde van het model. Gezocht wordt naar een wisselwerking 

van het groen met de gebouwde omgeving De bestaande groenstructuur wordt hierbij niet als een 

onaantastbare randvoorwaarde gezien , maar als een element dot door manipulatie en 

transformatie een meerwaarde levert aan het geheel. Anderzijds levert groen een dusdanige 

bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit dot het ook invloed uitoefent op de gebouwde omgeving Het 

groenbeleidsplan van de gemeente geeft hiervoor de gewenste richting aan . 

Schemor,sche weergove vor de groenstrucrcur 

De tech nologische vooruitgang za l in de gebouwde omgeving zichtbaar gemaakt worden Niel 

alleen het uiteindelijke resu ltaat zal hierbij een rol spelen, maar vooral de manier waarop dit 

resu ltaat bereikt wordt. De techniek en creativiteit d ie nu nog verscholen goat achier de gevels 

worden op een subtiele manier getoond aan de bezoekers en bewoners van het gebied Het 
technologische heden en toekomst vormen zowel de economische bestaansredenen a ls het 'decor' 

van het stedelijk leven 

Sd1emoti sche weergove van de rechnologische vooruitgong 





Analyse omgeving 
De potentie - zowel kwalitatief als kwantitatief - is gebaseerd op een 
topologische·, infrastructurele· en gebruiksanalyse van het knooppunt in relatie 
met de bestaande en toekomstige structuur van de stad. 

Het nieuw le ontwikkelen stationsgebied is strategisch gelegen door de kruising van het spoor met 

een van de weinige invalswegen van Eindhoven die direct op de Randweg aansluit de Anthony 

Fokkerweg De Fokkerweg verbindt Woensel , het grootste stadsdeel van Eindhoven , met de A2 en 

goat vervolgens door naar Eindhoven Airport en de Vinex-wijk Meerhoven In Woensel kruist de 

Fokkerweg een van de twee belangrijke noordelijke invalswegen de Boschdijk, waarna hij verder 

goat als de Marathonloop 

Grove wegensrructuur 

De Anthony Fokkerweg kruist de spoorlijn door middel van de in 1998 voltooide Anthony 

Fokkertunnel. Door de aanleg van deze tunnel is de weg recht getrokken , waardoor de voormalige 

ligging als een litteken in het bos achtergebleven is . De tunnelbak wordt overklu isd door een drietal 

spoordekken waarvan het aan de Woenselse zi jde gelegen dek een spoorlijn en een eco-pad 
draagt, het tweede dek draagt drie spoorlijnen Het laatste dek heeft op dit moment geen functie, 

moor is gepland voor een toekomstige hoogwaardige fietsroute die het noordelijke deel van 

Woensel goat verbinden met station Beukenlaan en het stadscentrum 

De spoorlijn verbindt Eindhoven met Boxtel van waaruit de treinen verder gaan in de richting van 

Tilburg en 's·Hertogenbosch. Op het nieuwe station kan de reiziger kiezen uit de drie 

bovengenoemde steden als eindbestemming . Ter hoogte van de tunnel bestaat het spoor uit vier 

sporen , maar direct aan de noordzijde ligt een spoorwegemplacement ten behoeve van het 

goederend istributiecentru m Acht . 

De meer gedetailleerde kaart loot de wegenstructuur van het stadsdeel Woensel zien , die onder 
andere door de Anthony Fokkerweg verbonden wordt met de Randweg Daarnaast zijn minder 

fijnmazige structuren le herkennen die duiden op industrie of groen en daarmee als gebruikers van 

het stations van ondergeschikt belong zijn . 

Fijnmoz·ge wegensrructuur 

De trein en de bus, respectievelijk in rood en oranje aangegeven , zijn de twee vervoerssystemen 
die station Acht aan zullen doen . De woonwijk Acht is op dit moment verbonden met het Centraal 

Station door buslijn 8, die in de helft van de ritten doorrijdt naar Eindhoven A irport 

Bestoonde openboor·vervoersverbindingen 

Om twee verschillende redenen komt deze buslijn onder druk le staan . De eerste en fictieve reden is 
de komst van de spoorverbinding nabij de woonwijk die de mensen sneller en comfortabeler naar 

het stadscentrum zal brengen De tweede reden is de herstructurering van het huidige busnetwerk 

Deze herstructurering is noodzakelijk vanwege de komst van zeer moderne HOV·lijnen waarvan de 

eerste lijn tussen het Centraal Station en Veldhoven / Meerhoven in aanbouw is. Deze lijn vervangt 

de huidige buslijnen die het vliegveld aandoen, zodat het aantal busritten naar Acht in ieder geval 

gehalveerd zal worden en mogelijkerwijs nog verder zal worden gereduceerd De herstructurering 



van het busnetwerk hangt ook samen met de wens om busstation Neckerspoel bij het Centraal 
Station te ontlasten. Daarom heeft de gemeente de wens uitgesproken om een tweede busstation 

op te zetten bij winkelcentrum Woensel. 

Door de mogelijke verdwijning van de huidige buslijn en het ontstaan van een nieuw busstation in 

het 'tweede centrumgebied' ontstaan er nieuwe kansen voor het station Het nieuwe station zal een 

verbinding moeten hebben met de nieuwe wijk Meerhoven en in geringe mate met het vliegveld De 

enige logische verbinding tussen deze twee punten is de Anthony Fokkerweg , zodat het station 

door zijn strategische ligging verzekerd blijft van een busverbinding Bovendien bedient deze 

buslijn twee nieuwe eindstations en verhoogt het hiermee de potentie van de locatie 

Toekomstige openboor-vervoersverbi ndi ngen 

Het in ontwikkeling le brengen gebied wordt door de aanwezige infrastructuur in vier kwadranten 

verdeeld met een drietal verschillende functies De kwadranten ten zuiden van de Fokkerweg 

bestaan uit groengebieden die een belangrijke schakel binnen de Eindhovense groenstructuur 

vormen. In dit bosrijke gebied zijn een aantal sportparken, een psychiatrisch ziekenhuis , een 

kazerne en het landgoed van Friis Philips gevestigd Deze groene long wordt door deze functies 

niet versnipperd Dit in tegenstelling tot de spoorbaan die de kwaliteit van het groen verlaagd door 

het over de volledige lengte in tweeen le snijden 

Versch illende kwodronten rondom her station 

De 'rode' gebieden zijn met dezelfde kleur op de kaart aangegeven en zijn drie wijken van het 
stadsdeel Woensel, te weten Acht, Achtste Barrier en Prinsejagt De wijk Acht zal van invloed zijn 

op de uitwerking van het stedebouwkundig plan omdat deze wijk tegen de kruising van weg en 

spoor aanligt. De wijk is een zee van luxe tot zeer luxe woningen met grote tuinen, waarvan de 
meeste woningen uitgevoerd zijn in een Amerikaans aandoende stijl. Verder van het station 

verwijderd liggen de meer traditioneel ogende wijken met een beperkter grondoppervlak 

Het laatste kwadrant is het ruimtevretende goederendistributiecentrum Acht Dit is een gebied dot 
momenteel volop in ontwikkeling is , moor waarvan het deel bij het station reeds ingevuld is met de 

voor de functie kenmerkende 'grote dozenarchitectuur' Naast de grote opslag- en distributiehallen 

maakt het rangeerterrein onderdeel uit van het distributiecentrum Een spoorlijn uit de richting van 

Boxtel buigt longs de Fokkerweg of naar de westzijde van het centrum. 

De kruising van weg en spoor biedt de mogelijkheid om een transferium te plaatsen op dot 
knooppunt om zo de forens uit de auto le lokken en de trein in. De gemeente Eindhoven is in 

navolging van andere Nederlandse steden aan het onderzoeken of zo'n transferium gewenst is , 

of er een centrale of meerdere gedecentraliseerde transferia gewenst zijn en op welke plek deze 

gesitueerd moeten worden De keuze voor het wel of niet opzetten van een transferium hangt 

meestal samen met andere ontwikkelingen in een gebied die leiden tot een efficient gebruik van 

een transferium In Amsterdam is het transferium opgezet als een integraal geheel met de 

Amsterdam Arena, waarbij het transferium niet alleen als transferium gebruikt wordt, moor ook als 

parkeerplaats voor evenementen in het stadion 

Het station in Acht met de gewenste bijkomende ontwikkelingen is een schoolvoorbeeld van een 

ontwikkeling die aangegrepen kan worden voor de realisatie van een transferium Door de 

noordelijke ligging van het centrum zijn forensen die met de A2 uit de richting van 's

Hertogenbosch of met de A58 uit de richting van Tilburg komen, de voornaamste doelgroep Een 

lnvolswegen voor het tronsferium 



extra overstap ligt op de route en voorkomt dat de drempel om van het transferium gebruik te 

maken te hoog wordt Forensen afkomstig van de A58 kunnen vanaf de Randweg direct de 

Anthony Fokkerweg bereiken, terwijl hun collega's van de A2 in Best de snelweg dienen te verlaten 

om via de Boschdijk het transferium te bereiken 

Het gebruik van het station in Acht door de huidige inwoners van Eindhoven zal in belangrijke 

mate afhangen van de afstand die afgelegd moet worden van de woning tot het station . Deze 

factor is vooral bij een voorstophalte van belong omdat de potentiele gebruikers bij de keuze 

tussen een voorstophalte en een centraal station eerder voor de laatste zullen kiezen omdat hier ook 

gekozen kan worden voor lntercity's en een centraal station meer stationsgebonden faciliteiten 

herbergt Desondanks kan een groot deel van het noordelijke stadsdeel aangemerkt worden als 

gebruikerspotentieel waarbij de potentie sterk afhankelijk is van de af le leggen afstand 

Gebruikerspotentie in Woensel 



Program ma 
Mobiliteit is in het plangebied opgevat als een regulerend element, naast de reeds 
bestaande initierende rol, voor de verschillende te plaatsen functies. De aan de 
programma-onderdelen gerelateerde verkeersbewegingen warden 
uitgebalanceerd tot een efficiente programmamix van hoeveelheid, tijd en plaats. 

De concipiering van de voorstophalte creeert de mogelijkheid om het omringende gebied een 

impuls le geven De door deze impuls ontstane nieuwe programma-onderdelen dragen weer bij 

aan een betere inbedding van het station in het gebied lntegralie van oorzaak en gevolg verbetert 

de kwaliteil van beide aspeclen en daormee van het gehele stedebouwkundige ensemble. 

De relatie tussen het mobiliteitsknooppunt en de daoruit voortvloeiende spin-off hoelt niet alleen op 

kwalitatief niveau te gelden , moor kan ook als handvat gezien warden om de kwantiteit van de 

onderdelen te bepalen . De hoeveelheid mobiliteit dot de programma-onderdelen met zich 

meebrengen kunnen geanalyseerd en ge1ntegreerd worden tot een gemeenschappelijke basis voor 

het gehele plangebied . 

De basis bestaal uit een hoeveelheid porkeergelegenheden die afgeslemd is op een vrij constante 

bezettingsgraad Deze constanle bezettingsgraad vloeit voorl uit de afstemming van het 

voertuigengebruik van de programma-onderdelen De wet van de communicerende vaten loot zich 

hier gelden de vermindering van het aanta l voertuigen overdag door het wonen is gelijk gesteld 

aan het aantal voertuigen van werken en het transferium De totale bezettingsgraad van de 

porkeergelegenheid is hierdoor nagenoeg constant en heeft naast een besporing van het 
benodigde aantal parkeergelegenheden tot gevolg dot de levendigheid van het leefkl imaat in zowel 

de porkeergelegenheid als in het verblij fsgeb ied zoveel mogelijk constant blijft. 

Winkelen 
Het totale winkeloppervlak is afhankelijk van de hoeveelheid woningen dot in het plangebied is 

opgenomen . Het aanta l m2 benodigd brulo winkeloppervlak is volgens het handboek 

planologische kengetallen 6 - 7 m2 per gebruikmakende woning . Bij het aantal van 680 woningen 

(de berekening van het aanta l woningen stoat d rie poragrafen verderop) is het aantal benod igde 

m2 winkeloppervlak 

680 woningen x 6 .5 m2 winkeloppervlak / woning = 4500 m2 winkeloppervlak 

Volgens hetzelfde handboek is er per 40 m2 w inkeloppervlak l porkeergelegenheid voor gebruikers 

en personeel vereist. 

4500 m2 winkeloppervlak / 40 m2 winkeloppervlak / porkeerplaats = l l 5 porkeerplaatsen 

De huidige maatschappij groeit steeds meer richting een 24-uurs economie waorbij d it effect vooral 

in winkels tot uitdrukking gebracht wordt door toenemende openingstijden De algemene 

verwachting is dot deze trend zich in de nabije loekomsl verder voorl zal zetten . In het 

berekeningsmodel is uitgegaan van een vo lled ige 24-uurs economie met een continue gebruik van 

de daarvoor berekende porkeergelegenheid 

~iidsflux w inkelen 

Transferium 
De Anthony Fokkerweg verbindt de randweg A2 ten westen van het spoor met de Boschdijk en nog 

iels verder met de Huizingalaan aan de oostzijde. Hiermee behoorl het tot een van de 

voornaamste invalswegen van Eindhoven en van de noordelijke wijk Woensel in het bijzonder 

Deze strategische verbinding schept de mogelijkheid om een deel van de gebruikers le verleiden 

om het station als overslapplaats le gebruiken om de langzaam dichtslippende stad le bereiken 

De bepa ling van het aanta l aulomobilislen , voornamelijk forensen , die bereid is om het laatste deel 

van de reis met het openbaor vervoer of le leggen, is zeer complex door de grole hoeveelheid 

randvoorwaorden die hieraan verbonden is . Als indicatie voor het te verwachten aantal gebruikers 

van het transferium is volgens dhr Van der Wearden een potentie van l % van het aantal 

motorvoertuigen reeel . De verkeersintensileit van de Anthony Fokkerweg zal volgens de gemeente 

Eindhoven in 20 l 0 circa 24 000 motorvoerluigen per etmaal bedragen 

24 .000 motorvoertuigen x 0 0 l = 240 parkeerplaatsen 

Tijdsflux trocsferium 

Werken 
Het Nederlandse reger ingsbeleid is erop gericht om kantoorgebouwen meer bij knooppunten van 

openbaor vervoer te si tueren . Hierdoor hoopt men om het autogebruik terug le dringen ten bate 

van het openbaor vervoer. In de eerste plaats goat het hierbij om Centraal Stations die meestal 

centraal liggen in het busnet en onderdeel uitmaken van het intercity-netwerk De voorstopha ltes 
komen op de tweede plaats , moor kunnen voor bepaalde bedrijven interessanter zijn . De koppeling 
van trein en auto is voor de ontwikkeling van deze locaties vaak van doorslaggevend belong 

Eindhoven heeft naast Eindhoven CS een voorstophalte ler hoogte van de Beukenlaan , waar het 

zijn naam aan ontleent De gemeente heeft de potentie van deze locatie onlangs onderzocht voor 

de herontwikkel ing van het aangrenzende industrieterrein Strijp S Het onderzoek toonl aan dot de 

realisatie van 6 kantooreenheden van elk ci rca 5 .000 m2 bruto kantooroppervlak haalbaar is . Bij 

voorkeur zijn deze kantooreenheden dermale flexibel dot deze ook verhuurd kunnen worden aan 

twee bedrijven waorbij de receptie gemeenschappelijk blijft. 

Dhr Peppelenbos van de gemeente Eindhoven schat de economische potenties van het nieuwe 

station in Acht even hoog in als die van station Beukenlaan Dit is gebaseerd op de ligging van de 
twee stations aan dezelfde spoorl i jn met een daardoor gelijke lreinintensileit en de kruising van het 

spoor met twee ongeveer gelijkwaardige ontsluitingswegen . 

6 kantooreenheden x 5 000m2 / kantooreenheid = 30 000 m2 kantooroppervlak 



De gemeente stelt als parkeereis dot er per 120 m2 bruto kantooroppervlak een parkeerplaats 
gerealiseerd moet worden Deze eis is gebaseerd op praktijkervaring , zodat ieder bedrijf zorg 

draagt voor zijn eigen parkeerproblematiek 

30 .000 m2 kantooroppervlak / 1 parkeerplaats/ 120 m2 kantoor = 250 parkeerplaatsen 

Tijdsflux werken 

Wonen 
De berekening van het woonprogramma vloeit voort uit de hoeveelheid voertuigen van het 

transferium en van het werken die geabsorbeerd worden door de leegte in het woonprogramma 

Overdag za l een deel van de bewoners met de auto naar het werk gaan en deze hoeveelheid 

wordt afgestemd op de hoeveelheid auto's die er in hetzelfde tijdsbestek door andere functies 

benodigd zijn 

In ons land goat volgens het CBS 60% van de bevolking met de auto naar en van het werk De 

overige 40% wordt, in volgorde van importantie, afgelegd per fiets , met het openbaar vervoer en te 
voet Voor de integratie van het parkeergebruik worden de motorvoertuigen gel ijk gesteld aan het 

totaal van het werken en het transferium 

60% = 240 + 250 = 490 parkeerplaatsen 

1 00% = 8 1 7 parkeerplaatsen 

De hoeveelheid woningen is gerelateerd aan het aantal nu bekende parkeerplaatsen . De verbinding 

tussen deze twee eenheden is het aanta l auto's per huishouden C ij fers va n het CBS geven aan 

dot er afgelopen jaar in ons land 7 640 887 auto's en 6 387 000 huishoudens gereg istreerd 
stonden Hieruit kan het aanta l auto's per huishouden en vervolgens het aantal huishoudens 

berekend worden 

7 640 887 auto's/ 6 .387.000 hu ishoudens = 1 196:::: 1 2 auto's/hu ishouden 

817 auto's / 1 2 auto's/huishouden = 680 huishoudens 

i ijdsflux wonen 

De gemiddelde Nederlandse woning heeft een grootte van gemiddeld 100 m2 Uit onderzoek is 
echter gebleken dot veel mensen de voorkeur geven aan een grotere woning met minder luxe boven 

de huidige woningen . Daarnaast zal het gemis van een tuin gecompenseerd moeten worden in de 

woning Voor de woningen in het stationsgebied is daarom uitgegaan van een compensatie van 

25% zodat de gemiddelde woning op een netto oppervlak van 125 m2 uitkomt 

Naast de afmetingen van de woningen is er nog een bijtelling nodig voor liften , trappen , galerijen , 

leidingkokers, bergingen enz. Deze bijtelling is vastgesteld op 20% van het netto oppervlak De 
bruto oppervlakte bedraagt hiermee 150 m2 

680 woningen x 150 m2 bruto vloeroppervlak / woning = 102 000 m2 totale woonoppervlak 

Parkeren 
De totale vraag naar parkeergelegenheid in het plangebied beslaat de vraag van de winkels en de 

totale hoeveelheid auto's voor het wonen . 

1 15 auto's + 817 auto's = 932 auto's 

De afmetingen van een standaardparkeerplaats zijn 2 5m x 5m Een stramienafstand van 8 25m 

biedt ruimte aan 3 voertuigen naast elkaar met aan weerszijden de draagconstructie De rui mte 

tussen twee parkeervakken in de lengterichting bedraagt 6 5m, waarvan de afstand over twee 

parkeerplaatsen wordt verdeeld 

Breedte 

8 25m / 3 parkeerplaatsen = 275 meter 

Lengle 

5 Om+ (6 5m / 2 parkeerplaatsen) = 8 25 meter 

Benodigde oppervlakte per parkeerplaats 

275m x 8 25m = 22 69 m2 / parkeerplaats 

932 parkeerplaatsen x 22 69 m2 / parkeerplaats = 21 100 m2 

Station 
Station Acht is een voorstopha lte die a lleen door regionale treinen aangedaan za l worden 

Regionale treinen hebben volgens Planologische Kengetallen een lengte van tussen de 30 en 100 
meter en zijn daarmee aanzienlijk korter don intercity's die een lengte tot maximaal 500 meter 

kunnen bereiken Het perron vangt de fluctuaties van het afremtraject op, zodat deze longer moet 

zijn don de 100 meter van de bedienende treinstellen Daarnaast moet de mogelijkheid om 

incidenteel langere treinstellen in le kunnen zetten open blijven Gekozen is voor een perronlengte 

van 150 meter Dit is de lengte van het nieuwe ondergrondse station in Best en is hiermee de 

maatgevende factor op het treintraject Eindhoven CS - Boxtel 

Onderscheid kan gemaakt worden in zij- en eilandperrons Ei landperrons liggen tussen de sporen in 
en vergroten de flex ibi liteit , maar hebben als nadeel dot re izigers meer hinder ondervinden van niet

halterende treinen Voor de locatie van station Acht geldt dot de sporen onlangs zijn aangelegd 

zonder dot er reken ing is gehouden met de plaatsing van een nieuw station. Het uit elkaar halen 

van de reeds bestaande sporen zal dus afgewogen moeten worden tegen de te behalen 
voordelen 

Het gebruik van de perrons hangt af van de frequentie waarmee het station aangedaan zal 

worden . Momenteel gaan er per uur twee stoptreinen van Eindhoven naar Tilburg en twee 
stoptreinen van Eindhoven naar 's-Hertogenbosch, zodat er vanaf het nieuwe station 4 treinen per 



uur naar Eindhoven vertrekken . Hoewel de2e lrequentie hoog genoeg is om het station goed te 
laten functioneren , kan er volstaan worden met de aanleg van twee 2ijperrons Dit sluit naadloos 

aan bij het huidige systeem van vier spoorlijnen waarbij de buitenste twee sporen gebruikt worden 

voor stoptreinen en de binnenste twee voor intercity's 

Zijperrons dienen een breedte te hebben van minimaal 3 meter. Bij voorkeur wordt een breedte van 

4 of 5 meter aangehouden in gevallen waarbij aanmerkelijke aantallen rei2igers op de perrons 

aanwe2ig 2i jn , doorrijdende treinen passeren of straatmeubilair op het perron aanwe2ig is . Van 

aanmerkelijke aantallen rei2igers 2a l bij de nieuwe voorstophalte geen sprake 2i jn . 

150m x 5m = 750 m2 

7 50 m2 x 2 perrons = l 500 m2 

Cultuurlandschap 
Het bestaande gebied waar de voorstophalte gepro jecteerd is, wordt gekenmerkt door een 

overdadige hoeveelheid groen aan weers2ijden van het spoor Het station met het bijbehorende 

programma 2al afgestemd worden op de bestaande groene structuren in het gebied om een 20 

goed mogelijke integratie tussen 'groen' en ' rood ' te bewerkstell igen N ieuwe volumes 2ullen 

daartoe niet al leen aangepast worden aan de omgeving , de omgeving 2al op haar beurt 

ge1htegreerd worden in het station . 

De wij2e waarop de integratie tussen ener2ijds de groene omgeving en ander2i jds de bebouwde 

omgeving vorm gegeven wordt, is op de eerste plaats een pragmatische 2aak waarbij vooraf niet 

exact valt te bepalen hoe groot dit gebied moet worden Randvoorwaarden bepalen uiteindel ijk de 
grootte van de 'natuu r' in het gebied en niet een vooraf vastgesteld quotum Daarnaast speelt het 

probleem mee hoe de grootte van het cultuurlandschap gemeten moet worden bij een overgang 

naar bestaand groen en integratie van reeds bestaande groenstructuren . 

Overzichr prog·orrmo 

Programmatische tweedeling 
Het uiteindelijke programma van eisen voor het gebied is een bonte ver2ameling van functies 

geworden waartussen een scala aan connecties gelegd kunnen worden Dit programma bestaat uit 

2even verschillende componenten het station , inlrastructuur, winkels , transferium/parkeren , werken , 

wonen en een park Om de2e complexiteit te bedwingen in 2owel de ontwerp- als de gebruiksfase 

is het nood2akelijk om een regulerend mechanisme te introduceren . Dit mechanisme 2al 20 

eenvoudig mogelijk moeten 2ijn om de van2elfsprekendheid van de oplossing le waarborgen . 

Analyse van het programma loon! aan dat het organiserende principe uit de gebruikerseisen van 

het programma 2elf gehaald kan worden Het gebruik van het verschil in randvoorwaarden van de 

verschillende functies 2orgt ervoor dat de oplossing 20 dicht mogelijk bij het probleem gehouden 

word! De programma-onderdelen 2ijn eenvoudig uiteen te rafelen in functies waaraan eisen gesteld 

worden ten aan2ien van daglichttoetreding en functies waaraan de2e eisen niet gesteld worden . 
Wonen , werken en het park stellen eisen aan de hoeveelheid daglicht dat benodigd is en vormen 

samen een programmacluster Het andere programmacluster word! gevormd door het station, 

inlrastructuur, winkels en parkeren , waarbij de daglichteisen nihil of geheel afwe2ig 2ijn 

De hiervoor beschreven splitsing is niet a lleen een splitsing in de daglichtbehoefte, maar is ook een 

gevoelsmatige scheiding tussen een vluchtige, donkere 'onderwereld' en de meer rustige, lichte 

' bovenwereld'. Een scheid ing met een filosofische betekenis. Een scheiding die nader bestudeerd 

dient te worden 



Onder- & bovenwereld 
In het concept van de onderwereld en de bovenwereld suggereert het voorvoegsel 
'onder' een vorm van onderdrukking, terwijl het voorvoegsel 'boven' het 
verhevene suggereert. Dit dualisme is door de gevoelsmatige betekenis te lez:en 
als een vervlechting van een topografische, emotionele en filosofische wereld 
waarbij gevoel en plaats onlosmakelijk met elkaar verbonden z:ijn. 

Arch itectuur wordt ook wel de 'moeder van alle ku nsten' genoemd en zou best door een vrouw 
uitgevonden kunnen zijn . Haar geschiedenis loopt van de zeer vroege grot - de architectonische 

vertaling van de baarmoeder- tot de hedendaagse wolkenkrabber - de architectonische vertal ing 
van de erectie - parallel aan de relatie tussen vrouwen en mannen en zodoende ook de daaraan 

gekoppelde emotionele en mythologische beleving 

Ontstaansgeschiedenis 
In de vroege oudheid heeft de onderwereld reeds twee eigenschappen - beide met een vrouwelijke 

bijbetekenis - die het in de verschillende culturen en tijdsperiodes steeds weer opnieuw toegekend 
krijgt, namelijk die van de Oorsprong en die van de Dood De onderwereld heeft in deze tijd een 

nauwkeurig omschreven ruimtelijk karakter hol, grot, afgrond , kuil , groeve, schacht, graf, etc Dit 
karakter is terug te vinden in de door de mens vervaardigde reproducties kist, mand , doodskist, 

urn etc Embryonale gevoelens van veiligheid , welzijn , verlangen en identiteit worden tot uitdrukking 
gebracht in cultusplaatsen die een rela tie aangaan met de aarde Voorbeelden hiervan zijn 'de 

grot in het midden van de aarde' en 'het zwarte meer waarvan de bedd ing tot het hart van het 
dodenrijk reikt' 

De onderwereld in de Griekse mythologie is een voortzetting en uitbreiding van d ie van de vroege 

oudheid waarbij de betekenis van de onder- en bovenwereld gelijk blijft De tempels van de 
Grieken waren gebaseerd op een gelaagd model van de ruimte waarin de verdiepte onderwereld 

het vrouwelijke symboliseerde en het mannelijke deel verbeeld werd door koepels van licht Voor de 
bouw van tempels werden de locaties gekozen die een natuurl ij ke verbinding vormden tussen onder 

en boven, zoa ls bronnen , spleten, bergtoppen , grotten en gewijde bomen De ondergrondse 
wereld van de Orakelgronden werd in de tempels gereconstrueerd met godsdienstige afbeeldingen , 

een offerplaats, bronnen omgeven door wanden en kunstmatige spleten De Griekse tempel is in 
topolog ische zin te beschouwen als een verbinding tussen enerzijds het onderbewuste, het diepere 

en anderzijds het bewustzijn en het vernuft 

In de middeleeuwen ontstaat binnen de kerk de overtuiging dot de hel in het midden van de aarde 
gesitueerd is met daaromheen het vagevuur Door in de aarde af te dalen naar het vagevuur 

konden mensen boete doen voor de zonden die ze op aarde begaan hadden en voorkwamen 

daarmee een grotere straf in het hiernamaals Het bekendste voorbeeld is een grot op een lers 

eiland Het vagevuur van St Patrick trok in het begin van de middeleeuwen pelgrims aan omdat zij 
meenden dot het eiland in twee delen gesplitst was; de kerk was de woonplaats van engelen en 

hei ligen, terw ijl het overige deel bewoond werd door demonen Het geloof dot de hel en het 
vagevuur een exacte geogralische locatie zouden hebben, verdwijnt gedurende de relormatie 

Sinds de renaissance zijn we ook bekend met geseculariseerde grotten Francesco Petracha , een 

bekend persoon in die tijd, beklom niet alleen de Mont Ventoux om eerst een overzicht van het 

aardoppervlak te verkrijgen , maar daa lde ook af in de grotten van Magdalene waar hij drie dagen 



en nachten in de heilige, maar huiveringwekkende grot verbleef Hij kwam hier om zijn ziel te 
bestuderen en zijn fantasie te ontdekken . De heilige kelders van de oudheid werden meer 

getransformeerd naar een ruimte waar men filosofische gedachten en poetische inspiratie kon 

opdoen , terwijl natuurlijke grotten werden opgevat als de geestelijke bakermat voor alle menselijke 

gevoelens en gedachten . 

In de - inmiddels - vorige eeuw zijn verschillende autonome ondergrondse steden gebouwd zoals 
de Maginot-linie, het onvoorstelbaar grote netvverk van Cu-Chi in Zuid-Vietnam, Fort Knox en het 
Pentagon in de Verenigde Staten en de enige jaren geleden bekend geworden schuilstad voor 
120.000 mensen bij Moskou . Al deze steden hebben hun reden van bestaan gemeen angst De 

Duitse taal heeft voor deze bouwwerken de passende naam 'Angstbauten ' De angst om 
vernietigd te worden brengt het onderbewuste weer boven dat men zich in de aarde veiliger voelt 

dan erboven . Dicht bij de aarde betekent zoveel als veilig Maar le dicht bij de aarde slaat weer 
om in het tegendeel. Zo wordt een kuil in de aarde als veil ig ervaren, maar is het afdalen in een 

grot weer griezelig . 

Twee werelden in de hedendaagse architectuur 
In het recente verleden zijn door het toepassen van het 'verplichte' motto ' lich t, lucht en ruimte' van 

de modernisten alle onderbewuste gevoelens als een bezwaarli jke achteruitgang gestigmatiseerd 
Desondanks zijn er de afgelopen ja ren verschillende arch itecten en kunstenaars geweest d ie zich 

met dit thema bezig hebben gehouden en waarbij ook enkele projecten zijn gerealiseerd . Juist 
door bewustwording van de onoplosbare tegenstrijdigheid tussen onder en boven ontstaat de 

mogelijkheid om een nieuwe invalshoek voor het onlvverpproces le ontvvikkelen 

Born into the Landscape. To touch it, to smell if, to let the eyes graze over it, to let the eyes dig 
into if, to scratch signs into the earth, to bury the entire body in the earth, to excavate cavities, to 
pile up mounds, to measure with groping steps , to fee l space, to draw scales and to engrave them 
eternally into Stone .. 

Binnen de verdichtende maatschappij moeten bepaalde programma-onderdelen in toenemende 

mate onder het maaiveld gesitueerd worden om boven het maaiveld ruimte over le houden voor 

overige programma-onderdelen . Hierbij volt te denken aan parkeergelegenheden , opslagruimten, 

archieven , vermaak en in mindere mate kantoren en woningen . Als deze tendens zich voortzet, don 
zal de ruimte onder de grond meer gebruikt worden voor de minder geapprecieerde onderdelen en 

zullen de overige onderdelen boven het maaiveld geplaatst worden Het oeroude idee van 'onder' 
en 'boven ' blijft behouden . 

De constatering dot het programma uiteen getrokken wordt, leidt tot de vraag of deze ontvvikkeling 

gewenst is en wot de potenties - in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin - hiervan zijn . Hoe is 
het leven onder en boven het maaiveld? Hoe stoat het met claustrofobische gevoelens2 Op welke 

wijze orienteert en gedraagt men zich in deze ruimtes2 Kortom hoe is het om een moderne mol le 
zijn2 

Rudy van de Windt is een van de bekendste Nederlandse kunstenaars die zich met deze vragen 

bezig houdt. Hij heeft in Den Helder Zuid naast een stat ion het voormalig militair terrein 'De 
Nollen ' in handen gekregen die hij samen met nog enkele mensen heeft omgebouwd tot een 

landschappelijk kunslvverk . Duitse bunkers en latere militaire toevoegingen zijn in het plan 
gehandhaafd en aangevuld met nieuwe kunstobjecten Het zwaartepunt in het Nollenproject ligt in 
het versch il tussen 'binnen ' en 'buiten' en tussen 'onder' en 'boven'. Dit them□ is in de verschillende 

objecten steeds weer op een andere manier belicht Zo zijn er projecten waar het onder het 
maaiveld verblijven wordt versterkt door inktzwarte muren met op slechts enkele plaatsen een kleine 

doorkijk naar buiten die voor een spaarzame hoeveelheid licht in de ruimte zorgt Bij andere 

objecten wordt de gebruiker door een nauwe hoge spleet heen gevoerd waar hij terecht komt in 
een grote, met heldere kleuren beschilderde ruimte waar het daglicht door een grote open ing in het 

dak door naar binnen stroomt. 



De basismodule 
Een op automobiliteit gebaseerde basismodule is de organiserende factor voor de 
ruimtelijke opbouw van het stationsgebied. 

M obil iteit, in het bijzonder het gebruik van de auto , heeft een centrale ro l gespeeld in het ontstaan 

van de potenties van het gebied en in de latere berekening van die potenties De nadrukkelijke 
aanwezigheid van de mobil iteit en de relat ie met de mobiliteit vormt de bas is om deze factor in te 

zetten bij de ru imtelijke ui!werking van het gebied ln frastructuur is hiermee niet lo nger een 

bijkomende factor, moor is in verregaande mate ge1ntegreerd in het stedebouwkundig plan 

Uitga ngspunt voor de basismodule is een zo eenvoud ig mogelijke opzet die dermate flexibel is dot 

het weerstand kan bieden aa n de verschillende omstand igheden waarvoor het ingezet kan warden 

A/stemming van mogelijke verkeersroutes , constructie en parkeergelegenheden heeft geleid tot een 

eenvoudige opzet waarbij zes tegenover elkaar gelegen parkeerplaatsen samen met een 
bedienende ontsluitingsroute de basismodule vormt 

De ui t kolommen en balken opgebouwde constructie voegt z ich tussen de parkeervakken in met een 

hart op hart a/stand van 8 .25 meter tussen de kolommen Deze a/stand biedt ru imte aan drie 

parkeerplaatsen van elk 2 .5 meter breed en !wee keer de ha lve kolomd ikte De d ikte va n de 

kolommen komt niet a lleen voort uit de belasting van de bovenliggende parkeerlagen en het 

landschap, moor ook van kantoren en woningen die boven het maa iveld gesitueerd zijn . Bepalend 

voor de d imensionering van de draagstructuur zijn de zwaarste kolommen , dus degenen onder 

gebouwen De keuze voor kolommen van 075 meter is hierop gebaseerd en in het gehele 

modulesysteem voortgezet Bij een loge belasting zijn de kolommen van een kleinere diameter 

zodat er tussen de kolom en de parkeerplaats een restru imte overblijft 

Ontsluitingsprincipe 
De parkeergarage w ordt primair ontsloten door een ontsluitingsroute met een breedte van 7 5 meter 

d ie gecreeerd is door drie naast elkaar gelegen parkeerplaatsen te laten verva llen. De prima ire 

ontsluitingswegen kun nen zodoende op elke gewenste locatie ges itueerd w orden , zonder dot er 

rekening gehouden hoeft le w arden met onder of boven gelegen parkeergelegenheden De primai re 

onts luiting is een doorbreking van de basismodule 

De secundaire ontslu itingen zijn onderdeel va n de basismodule en hebben een breedte va n 6 .5 

meter. Aon weerszijden va n de ontsluiting liggen in de breedterichting de parkeerplaatsen 

Prlmo ire onts!uiting Secundoire ont.s!uiti::g Ter tioire o:-irsiuiii 'lg 

Transformatie-exercitie 
De compositie van het nieuw le ontwikkelen stedelijk gebied is afhankelijk van de randvoorwaarden 

die aangere ikt warden door de omgeving . Hier ontstaat een d iscrepantie tussen de omgeving met 

een veelhe id aan richtingen enerzijds en de orthogonale basisgrid anderzi jds Om de gewenste 

integratie tussen deze !wee elementen le realiseren is een afstemming nodig , een a/stemming van 

het nieuwe op het bestaande 

Deze a fstemming betekent dot de orthogonale structuur van het parkeergedeelte getransformeerd 

word t in een structuur die zich in de omgeving voegt Een transformatie van de bas ismodu le kent 

zi jn g renzen door de functie die het herbergt Een te grate transformatie leidt ertoe dot de module 

onbruikbaar is geworden voor z i jn oorspronkeli jke doel Om te onderzoeken in welke mate de 

module vervormd kan warden , is de module op een aantal versch illende principes vervormd Deze 

vervormingsprincipes zijn in een tabel gezet waarna de transformaties gecombineerd worden en 
een scala aan mogeli jkheden ontstaat 
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Tronsformcrie exerc itie 



Parkeergevel 
Door het grote aantal mogel i jkheden van vervormen en het ontbreken van funct ionele richtlijnen is 

het een ondoenlijke opgave om precies vast te stellen in welke mate de module vervormd kan 

worden zonder de functie le verliezen De exerc itie geeft wel de richting aan tot hoever de module 

vervormd kan worden Deze richting is gebru ikt om als onderlegger voor de inrichting van het 
stationsgebied te dienen 

De gevel van het parkeerprogramma is een afgeleide van de plattegrond In de rijrichting van de 

voertuigen wordt plaats geboden aan zes voertu igen . Dit wordt weerspiegeld in een gevelverdel ing 
van zes gelijke de/en . In de andere richting wordt het g rid in vieren gedeeld door de constructie en 

wordt de gevel in evenveel delen gesplitst De gevels in beide rich tingen hebben een verschillende 
gevel indeling Door beide gevels in twaalf gelijke stroken op te delen worden de twee richtingen 

echter weer met elkaar verbonden Het uiteindelijke gevelbeeld is verkregen door een spel te spelen 
met het gezamenlijke raster en de indeling die rechtstreeks voortkomt uit het programma In het 

resultaat is zowel de oorspong van de specifieke richting te ontdekken als de gemeenschappelijke 
onderlegger die ervoor zorgt dot de gevels in de twee richtingen een relatie met elkaar aangaan 

I I 

DOD DOD' 
I 

I I I I I I 

11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 

111 I 1 1 1 1 I 

Oarsprang porkee·gevel 

Stedebouwkundig ontwerp 
Onderlegger 
Centraal in het ontwerp stoat de transformatie van het parkeergedeelte aan de omgeving en de 

aanpass ing van de omgeving aan het parkeren . De parkeergarage bestaat uit een 
aaneenschakeling van vierkante basismodules die in de teken ingen geschematiseerd zijn tot de 

vierkante contouren . De translormatie van elk vierkant is beperkt gehouden om de bruikbaarheid 
van het grid te waarborgen Ter plaatse van het spoor w ijkt het parkeerprogramma voor de 
spoorlijn en de perrons Het constructieve systeem w ij kt hier - overeenkomstig de alwijking in het 
programma - al van de basisopzet Het grid laat zich bij dit programma-onderdeel in het dakvlak 
echter w eer zien . 

Onderwereld O cderwereld & bosisgrid Parke-en Gebogen C1ooiveld 

Het parkeerprogramma is verdeeld over twee lagen die elk afzonderli jk ontsloten zijn De ontsluiting 

vindt plaats door wegen van steen waar gras tussendoor kan groeien . De wegen maken deel uit 

van het landschap in plaats van deze te doorsn ijden en door de ruwheid va n het wegdek zal de 

snelheid uit de voertuigen gehaald worden, zodat de leefomgeving niet door het verkeer aangetast 
word t. 

Besloonde wegenslructuur Toegongswegen begone grand Taegongswegen verdieping Cambi no tie laegangswegen 

looppader t:egone grono Looppoden geJOgen maaiveld Combinorie loappoder Veree·woudigde weergove 



Orie kwadranten 
Van de vier kwadranten die door de kruising van weg en spoor ontstaan zijn , is de kwadrant van 

het goederend istributiecentrum ongeschikt om gebru ikt te worden voor wonen of werken Er is 

wein ig grond besch ikbaar waarop nieuwe activiteiten ontplooid kunnen worden en de grond die er 

wel is , wordt door een goederenspoorlijn doorsneden . Daornaast ontbreekt het oan een goede 
ontsluiting in dit kwadrant De overige drie kwadronten kennen deze problemen niet of in een 

geringere mote, zodat de nieuwe ontwikkelingen door gesitueerd zullen worden 

Op het kwadrant bij woonwijk Acht zijn een viertol stroken geprojecteerd die bij het spoor 
aansluiten op het porkeergrid De bebouwde volumes hebben de breedte van zes voertuigen 

oftewel de breedte van het basisgrid . De niet bebouwde ruimte heeft een iets grotere breedte van 
ocht voertuigen zodot de verdeling van de porkeerloag wordt drie porkeerplootsen, constructie , de 

twee extra porkeerplootsen, constructie en de laatste drie porkeerplaatsen . Deze verbreding brengt 
licht en ruimte tussen de gebouwen 

Deze stroken w orden oongepost oan de hoeveelheid nog beschikbare grond door twee stroken in 

te korten en de ondere twee licht te tronsformeren volgens het bestoande wegenpotroon . Door het 
gebied loopt een hoogsponningsmost die een streep van l l 8 meter breed door het plongebied 

trekt, woorbinnen niet gebouwd mag worden . Deze zone, woorvon de eis bij de bouw van de 
bestoonde woonwijk nog niet van krocht was , is een bescherming tegen de kwolijke invloeden van 

elektromognetische stroling De hoogspo nningsmosten doorsnijden de vier stroken en loot er een 

onbebouwd gebied ochter 

De hoogte van de bebouwing is met behulp van diverse schetsmoquettes vastgesteld op moximool 

vier kontoorlogen of vij f woon lagen Met de beperking van de hoogte is de zichtboorheid van de 
volumes vonu it de woonwijk tot een occeptobel niveou gereduceerd 

llll .... II 

Srrokenbe:x,uwing lnvloed wegensrrucLur lnvloed hoogsponni ngsrnosren Resultoot 

Het tweede kwodront is gelegen in het bos op een geringe a/stand van het psych iatrisch 

ziekenhuis 'De Grote Beek' Het bos vormt momenteel een notuurlijke buffer tussen het spoor en de 

instelling en deze buffer is in het nieuwe pion behouden en scheidt de nieuwe volumes van de 

bestaande bebouwing Het behouden van het bestaande groen betekent een verminderd le 
bebouwen oppervlak. De hoogte ingaan is de enige oplossing om het berekende programma le 

rea liseren Het terugdringen van de bebouwing naor de bosrand beperkt het aantal 
aanknopingspunten voor de integratie van het nieuwe plan met de bestaande omgeving 

Uitgangspunt is om de bebouwing aon te passen aa n de weidsheid van dit bos. Hiertoe is het 
porkeergrid uit elkaor getrokken zodat het grid in het groen steekt en andersom. 'Groen' en ' rood ' 

sleken a ls tandwielen in elkaar 

De torens volgen het constructief systeem van het porkeergrid Bij de transformotie van het grid 
tronsformeert het constructief systeem van de bebouwing daorboven d irect mee. De plottegronden 

van de drie torens zijn geen vierkant meer, moor hebben een lichte ofwijking in het g rondvlak die 
het tronsformatieproces loot zien . 
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Torenbebouwing : 3 verdiepingen Torenbebouwing: 6 verdiepingen Torenbebouwing: 9 verdiepingen 
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Srrokenbebouwing : 3 verdiepingen S-rokenbebouwing: 6 verd'epirgen Strokenbebouwing: 9 verdiepingen 

De keuze voor strokenbebouwing of voor torenbebouwing heeft direct invloed op de kwaliteit van 

de omgeving in de nabijheid van deze bebouwing Dit effect is onder de loep genomen in een 

kleine oefening waorin beide soorten bebouwing met een gelijk bebouwd oppervlak in een open 
gebied geplaatst worden Voor beide soorten bebouwingen zijn drie verschillende 

bebouwingshoogtes 'ingevoerd ' om ook het effect van deze voriabele le kunnen zien Door het 
gelijke bebouwingspercentage komen de torens dichter bij elkaor le stoan don bi j de 

strokenbebouwing het geva l is . Continue torenbebouwing heeft een negatievere invloed op de 
omgeving don de strokenbebouwing , moor door de openheid aa n zowel de boszijde als bij het 

stationsdak zijn deze invloeden bij dit ontwerp niet van toepasssing 
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Torenbebouwing lnvloed van her londschop lnvloed hoogsponni ngsmosren Resultoor 



Het derde kwadrant ligt evenals het voorgaande in het bos, moor kent minder beperkingen don het 
vorige kwadrant. De stroken, die bij het stationspark beginnen, sleken diep het bosrijke gebied in . 
In dit gebied liggen enkele bescheiden wegen die het bos in kleinere delen snijdt en zodoende een 
richting geeft aan het gebied De strokenbebouwing wordt hier uit elkaar getrokken en georienteerd 
op de bestaande wegenstructuur De bebouwing vormt nu een geleidelijke overgang van het 
station met een hoge dichtheid naar de bosrijke omgeving met een loge dichtheid . De overgang 
wordt versterkt door het verloop van de gebouwdiepte van breed bij een hoge dichtheid tot smal 
bij een loge dichtheid . Het verschil in dichtheid en in gebouwdiepte is aangegrepen om 
onderscheid le maken in functies . De kantoorfuncties zijn bij het station gelegen en zitten in de 

bredere volumes terwijl de smallere volumes aan woningen toebedacht zijn. 

Het gebied wordt doorsneden door de Achtseweg Zuid die een verbinding is tussen de Fokkerweg 
en Strijp S. Het is een vrij rustige weg met daarnaast een fietspad die voldoende capaciteit heeft 
voor de nieuwe functies De Achtseweg Zuid scheidt de stroken in twee afzonderlijke delen : de 
stationszijde en de boszijde, moor deze delen goon door de corresponderende volumes weer een 
relatie met elkaor aan . De gebruiker van de weg ervaart een ritmisch spel van bebouwing en 
groenelementen . 

Strokenbel::ouwing ln~oed wegenstrucluur Doorsnijding wegenstrucluur 

Fundieverdeling & gevels 
De parkeerplaatsen worden door de gehanteerde integratie gebruikt door zowel de werknemers van 
kantoren als door de bewoners en moet daordoor voor beide gebruikersgroepen goed le bereiken 
zijn Afstemming van woon- en werkfuncties op het gebruik van de parkeergelegenheden heeft tot 

gevolg dot de twee functies redelijk gelijkmatig over het plangebied verdeeld moeten worden . De 
functiemenging van wonen en werken , die rechtstreeks voortvloeit uit de berekening van de 
potentie, kan gedramatiseerd worden door het verder door le voeren don praktisch noodzakelijk is . 
De dramatisering loot de letterlijke en figuurlijke vervlechting van beide functies zien en is een 
'bovengrondse' verwijzing naor de 'ondergrondse' aanleiding van de functiemenging . 

De eisen die aan een verdiepingshoogte gesteld worden, verschilt tussen wonen en werken Bij 
woningen word! in de regel uitgegaan van een vrije hoogte van 2 .5 meter, zodat een 
verdiepingshoogte van minimaal 2 .8 meter benodigd is . Yoor kantoorruimtes wordt vanwege de 
wens van verlaagde plafonds en hogere ruimtes doorgaans een verdiepingshoogte van 3 .6 meter 
aangehouden . De twee functies zijn door het verschil in verdiepingshoogte niet zonder meer 
uitwisselbaor, al geeft het wel een handreiking voor de oplossing . Vier lagen kantoorruimte van 3 .6 
meter komt overeen met vijf lagen woningen met een verdiepingshoogte van 2 .88 meter Met dit 
'uitwisselingsprincipe' in de hand is het mogelijk om per situatie tot een pragmatische oplossing le 

komen . 

De mate waorin de twee functies in elkaor gevlochten kunnen worden, kent zijn grenzen. Hoe 
verder de vervlechting doorgevoerd wordt, des le groter zullen de problemen worden ten aanzien 
van liften , (nood-)trappenhuizen en leidingkokers. Gezocht wordt naor een balans tussen 
hybridisering en praktische eisen . 

Het spoor en de weg veroorzaken in het gebied geluidshinder die bezwaarlijk is voor bewoners. 
Door op de plaatsen met de hoogste geluidsbelasting kantoren le plannen , wordt het geluid 
opgevangen door de kantoorfuncties en ontstaat daorachter een aangenamer verblijfsklimaat voor 
het meer 'gevoelige' wonen. Bedrijven geven de voorkeur aan vestigingsplaatsen die naast 
infrastructurele werken gelegen zijn , omdat ze zich daormee letterlijk laten zien aan de 

buitenwereld . De mate van functiemenging is een uitgangspunt, moor wel onderhevig aan externe 
invloeden . 

Het verschi l in functies zal niet alleen door het verschil in verdiepingshoogtes in de gevel afleesbaor 

zijn. Door onderscheid te maken in de uitwerking van de gevels kan het verschil tussen wonen en 
werken vergroot worden en de samenhang binnen de afzonderlijke functies versterkt. De gevels van 
de verschillende gebouwen moeten binnen een vast le stellen kader uitgewerkt worden om aan 
deze wens le voldoen Daarnaast dient het kader voldoende ruimte over le laten om de 
verschillende gebouwen een eigen identiteit le verschaffen 

Differentiatie in de gevels wordt bereikt door de wijze waorop de openingen aangebracht worden 
en door het materiaalgebruik Het aanbrengen van openingen met ramen in de wanden zorgt voor 
een individuele benadering van de woonfuncties, terwijl de kantoorgevels strakke doorgaande 
glasstroken krijgen Het onderscheid wordt versterkt door de materiaalkeuze, waorbij voor het 
wonen worme, natuurlijke materialen voorgeschreven worden, terwijl aan zakelijke, horde 
materialen gedacht wordt voor de kantoorfuncties . 

lmpressies 
De wisselende verdiepingshoogtes zijn terug le vinden in de dikte van de 'speklagen' waaruit de 
stedelijke volumes van de presentatiemaquette opgebouwd zijn . Het loon! enkel een mogelijke 
mengvorm van functies binnen het stedebouwkundige ensemble. Het is de onderlegger van waoruit 
de architectonische kwaliteiten nog gedestilleerd moeten worden . 

Met de enthoscoop is de maquette bestudeerd en op film vastgelegd De foto's laten het verschil 
zien lussen de bebouwde en onbebouwde ruimte en bij nadere bestudering volt het verschil in 
verdiepingshoogte op De differentiatie in verdiepingshoogte , en hiermee automatisch de functie , is 
aangeven met twee verschillende kleuren . Kantoren hebben een blauwe kleur toegekend gekregen 
en de woningen een rode kleur. De mate waorin en de wijze waarop de functies binnen de 
volumes gesitueerd zijn , worden hier verduidelijkt 

De verschillende volumes met daorin de functies worden uit de bestaande situatie gehaald en 
krijgen vervolgens een 'smoel' . Afhankelijk van de functie en binnen de hiervoor beschreven grenzen 
hebben de volumes een realistische huid gekregen Door de randvoorwaarden die hieraan gesteld 
zijn , is het mogelijk om de functie van de gevels of le lezen Hierbij is het verschil in uitwerking een 
opvallend element die voor een belangrijk deel de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied 
bepaalt. De laatste stop bestaat uit het 'terug' plaatsen van de volumes in de enthoscoop
omgeving waaruit ze gefileerd zijn . 





'Groen' inrichtingsprincipe 
De landscaping van het gebied is gebaseerd op twee verschillende randvoorwaarden, te weten de 
dichtheid van de bebouwing en de vochtigheid van de ondergrond. Door de keuze hierop le 
baseren ontstaat er een levensvatbare en een op de bebouwde omgeving afgestemde 
groenstructuur 

In het plangebied is er een maal sprake van een natte bodem. Dit is de grote waterpartij die 
midden in het stationspark gelegen is . Onder andere is hier gekozen voor een berkenboom omdat 
deze boom geschikt is voor natte ondergronden en een transparant bladerendek heeft die voor een 
feeeriek licht zorgt Het park wordt verderop in het verslag nog nader toegelicht. 

Het onderscheid tussen loge en hoge dichtheid wordt alleen gemaakt bij een normale vochtige 

bodem. Bij een hoge dichtheid is het belong van licht, lucht en ruimte door de schaarsheid ervan 
belangrijker don bij een loge dichtheid, waar deze kwaliteiten voldoende aanwezig zijn . Er vindt 
een wisselwerking plaats tussen de dichtheid van de bebouwde omgeving en die van het groen . 
Bij een hoge bebouwingsdichtheid wordt door gebruikmaking van berkenbomen een meer open en 
transparante omgeving nagestreefd , terwijl bij een loge dichtheid van de bebouwing de groene 
omgeving hierop reageert door een meer gesloten karakter. De meer gesloten groengebieden tussen 
de 'vingers' in het tweede kwadrant sluiten aan bij de bestaande groenstructuur en geven 
tegelijkertijd de bewoners ervan het gevoel van 'wonen in het bos' 

Centraal in het plan ligt het opgetilde maaiveld dot tot vele meters boven het oorspronkelijke 

maaiveld uitsteekt. Op dit maaiveld komen door gewichtsbeperking van de grondlaag en de grote 
afstand van maaiveld tot grondwater slechts enkele gewassen in aanmerking. Gekozen is voor 
heide als verwijzing naar de verdwenen en nog steeds verdwijnende heidegebieden rondom Acht 
Bij het stationsdak wordt een deel van dit gebied verder uitgewerkt. 

Lage dichtheid 
Hoge dichtheid 

Notte bodem 
Berkenbroekbos 
Berken broekbos 

Vochtige bodem 
Gemengd bos 
Berkenbos 

Droge bodem 
Heidegebied 
Heidegebied 

De overgangen bij de bebouwingsdichtheden en de vochtigheid van de bodem leiden tot een 
landschappelijke tussenvorm. De verandering van een vochtige naar een droge bodem resulteert 
niet in een keiharde bosrand, moor is een meer geleidelijke overgang tussen de twee 
cultuurlandschappen. 

'Rood' inrichtingsprincipe 
Het 'rode' programma bestaat voor het grootste deel uit woningen en voor een klein deel uit 
kantoorfuncties Laatst genoemde functie is geschikt om de 'technologie' in de bebouwde 
omgeving zichtbaar le maken. Op welke wijze moet dit gebeuren? 

In het afstudeerverslag 'ln-filtratie' van R. Jansen wordt nader ingegaan op het tonen van het 
bedrijfseigene in de huid van het gebouw. De 'billboards' die tot op heden de boodschap en 
filosofie van het bedrijf uitdragen, worden vervangen door gebouwen met dezelfde functie. Deze 
driedimensionale 'reclameborden' worden 'billdings' genoemd en vereisen elk een eigen, op de 
bedrijfsvisie gebaseerde, ontwerpfilosofie Het is don ook niet mogelijk om hiervoor algemeen 
geldende regels op te stellen. 

Het door Benthem en Crouwel ontworpen muziekpaleis O 13 is een 'billding'. Muziek is de motor 
waar het gebouw om draait en komt in de gevel tot uitdrukking door een groot aantal CD's die het 
folie van het gebouw op zijn plaats houdt. De gebouwfunctie is vanaf de straat al te 'lezen' en 
vertelt de passant de kern van het gebouw Hoe anders zou het geweest zijn als er weer een 
monotoon blok aan het straatbeeld toegevoegd zou zijn? Aon de toekomstige gebruikers in Acht 
wordt de vraag gesteld op welke wijze zij hun bedrijf willen profileren . Op welke wijze tonen zij 
hun 'smoel'? 
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Kanaalplaatvloer 270mm 
Waterdichte folie 
Grondlaag ±100mm met drainage en

1
· 

heidebegroeing 

Kanaalplaatvloer 270mm 
Afwerkloag 30mm 

Prefab betonnen balu: 

1 

Strekmetac 

2 



Werkvtoer 30mm 
Betonvtoer 170mm 
Afwerklaag 30mm 

Maaiveld 
Luchtspouw 
Houten balklaag 
Houten vtoer 30mm 



Station 
Het eigenlijke station bestaat feitelijk uit niet meer dan twee perrons aan weerszijden van het 
spoor. Door de beperkte omvang van het station zijn er geen typische stationsfuncties als een 
stationshal, loketten en een infobalie Voor stationsgerelateerde activiteiten biedt het station, samen 

met de door hoar ge'initieerde spin-off, voldoende draagvlak. Deze kleinschalige functies voor 
zowel reizigers als bewoners waar het hierbij om gaat, zijn: een snackbar, een boeken· en 
tijdschriftenwinkel, een muziekzaak, een bloemenwinkel, etc. Deze functies zijn als grijze volumes in 
het ontwerp aangegeven, maar niet verder vorm gegeven 

Onderwereld 
De 'wanden' van het perron worden gevormd door de strekmetalen gevels van twee lagen 
parkeergarage, waarachter de geparkeerde en rijdende voertuigen waarneembaar zijn. De 
parkeergarage heeft weliswaar een andere functie als het station , maar heeft een min of meer 
gelijkwaardige ambiance als het station . De semi·transparante gevels scheiden de twee functies, 
maar vormen tegelijkertijd een voortzetting van de 'onderwereld' . 

Het station ligt onder de ecologische verbindingsbrug die hiermee dus tevens het stationsdak 
vormt. Het stationsdak scheidt 'onder' van 'boven'. De onderwereld blijft zodoende altijd onder het 
nieuwe, kunstmatige maaiveld liggen en blijft hierdoor een cluster met een gelijke ambiance. In het 

dak bevinden zich op een regelmatige afstand openingen waardoor daglicht naar binnen stroomt 
en die de wachtende treinreiziger een blik gunt op de hemelkoepel en hiermee op de 
'bovenwereld'. Het ritme van de dakconstructie herhaalt zich door het binnenvallende daglicht dat 
zich als lichte banen op de perrons aftekent 

Onderdoorgang 
Het perron aan de zijde van het stationspark wordt met het park verbonden door een brede 
opening onder de bovenste parkeerlaag door De onderste parkeerlaag wordt in zijn geheel 
verwijderd, zodat alleen de draagconstructie achier blijft. In de onderdoorgang zijn twee volumes 
gereserveerd voor de stationsgerelateerde functies die zorgen voor een scheiding tussen het perron 

en het park Door deze volumes ten opzichte van de bovenste parkeerlaag te verschuiven, wordt de 
parkeerlaag van de volumes ontkoppeld en het effect van de onderdoorgang versterkt. 

Da kconstructie 
De dakconstructie, die zich als autonome obiecten in een kunstmatig landschap 
manifesteert, verbindt gefragmenteerde plan-elementen en scheidt tegeliikertiid 
'onder' van 'boven'. 

Het stationsdak continueert het kunstmatig landschap boven de parkeergarage aan beide zijden 
van het spoor en vormt hiermee een ecologische verbindingszone tussen de twee groene gebieden 
aan weerszijden van het stationsgebied. De natuur· en landschapskwaliteiten die door de komst 
van woon· en werkfuncties in het gebied achteruit dreigen te gaan , worden ruimschoots 
gecompenseerd door deze verbinding . De komst van een stedelijk gebied heeft geleid tot nieuwe 
ecologische kansen voor zowel het gebied als de grote groenstructuur waar dit gebied deel van 
uitmaakt. 

Het spoor en de Anthony Fokkerweg vormen een barriere tussen de verschillende onderdelen van 
het plangebied . Het dak verbindt deze onderdelen weer met elkaar zodat de fragmenten van het 
plan tot een geheel samengesmeed worden. Het maaiveld doorbreekt de barrierewerking van de 
infrastructuur zonder dot deze ontkent word!. Door het aanbrengen van sparingen in het dakvlak 
word! de infrastructuur aan de bezoeker getoond en hiermee wordt het kloppend hart van het plan 
zichtbaar gemaakt. De potenties en de barrierewerking van de infrastructuur komen samen in het 
dakvlak. 

Naast de genoemde verbindende functie heeft het dak ook een scheidende functie. Het 

stationsdak is een voortzetting van de bovenwereld die boven de parkeergedeeltes geplaatst is en 
complementeert de wereld eronder. De bovenwereld is een doorgaand gebied geworden die overal 
boven de 'onderwereldfuncties' gesitueerd is . Wonen, werken en een landschappelijke omgeving 
zijn samengesmolten tot een geheel met dezelfde gevoelskwaliteit Ook de functies in de 
'onderwereld' zijn door het dakvlak op een topografische en gevoelsmatige wijze samengebald tot 
een tegen het voorgaande gestelde kwaliteit. 

Jardin Atlantique 
Het in 1994 gebouwde park Jardin Atlantique, naar ontwerp van Fran<;:ois Brun en Michel Pena ligt 
bovenop de sporen van het Parijse treinstation Montparnasse en metrostation Pasteur. Hiermee 
heeft het park een oppervlakte van 3,5 hectare heroverd op de spoorbanen . Het dek waar het park 
op gesitueerd is , bestaat uit een parkeerlaag voor 700 auto's boven de sparen maar onder het 
park. Het thema 'onder' en 'boven' is ook hier van toepassing door de plaatsing van station en 
parkeren onder het kunstmatige maaiveld en het park met woon· en werkfuncties boven het 
maaiveld . De twee kwaliteiten worden weer met elkaar verbonden door een groot aantal 

openingen die een visuele relatie leggen . Het maaiveld scheidt en verbindt. 



Uitgangspunten 
De bestaande sporen liggen te dicht bij elkaar om er volgens de huidige strenge regelgeving 
constructieve elementen tussen le mogen plaatsen Het is echter onmogelijk om dit alsnog te doen 
omdat de sporen op de dekken van de tunnel geen speling toe laten Het stationsdak zal de 
gehele breedte in een keer moeten overspannen . 

De minimale hoogte is aan de snelheid gerelateerd De middelste sporen worden gebruikt voor 
doorgaande treinen die met een hoge baansnelheid het station zullen passeren . De minimale 
hoogte vanal bovenkant spoor moet daarom 5,65 meter bedragen . De bovenkant van het 
betondak is gel ijk aan de hoogte van de twee parkeerlagen en dus 7 ,2 meter De maximale 
constructiehoogte vanal bovenkant betondak mag dus maximaal 1,55 meter bedragen De overige 
constructiehoogte za l boven het maaiveld gezocht dienen le worden 

Ontwerpberekening 
De organ isatie van het stationsdak is een voortzetting van het basisgrid . De constructieve 
elementen van het dakvlak worden op een alstand van 16 ,5 meter van elkaar gesitueerd en zijn 
naast hun oorspronkelijke lunctie op le va tten als lolies in een kunstmatige omgeving . 

Voor het dakvlak is een constructiel systeem gehanteerd die qua opzet gelijk is aan de 
dakconstructies van Ahoy en Thia lf Uitkragende elementen bij de opleggingen dragen het 
'middendeel' van het dak die door de verkorting van de overspanning een minder groot moment 

kri jgt. Tussen deze elementen die het dak in de breedterichting overspannen worden TT-liggers 
geplaatst die het eigenlijke dak en daarmee het landschap vormen . 

Voor de globale dimensionering van de constructie is uitgegaan van vu istregels en enkele 
constructieve aannames. Hierdoor is het uiteindeli jke resu ltaat niet exact, maar geelt het wel een 
goede indicatie over de krachtswerking in de dakconstructie en de daaruit voortvloeiende 

dimensionering . In een later studium zouden aannames geoptimaliseerd kunnen worden De 
tweede kanttekening is dat de ontwerpberekening zich alleen richt op de sterkte van de constructie . 
De kans dat de doorbuiging bij de gekozen constructie maatgevend is , is reeel , maar volgens de 
heer Hoenderkamp belandt die berekening in het vakgebied van de constructeur Deze berekening 
is daarom niet in dit hoofdstuk opgenomen 

Dimens ionering ligger van TT-ligger 
Hoogte 1/10 x overspanning = 1/ 10 x (16 5 - 2 25) = 1/10 x (14 25)"' 1 4 m 
Breedte 0.7 x 1.4m = 0 .98 "' 1 m 

Alstand liggers in TT-ligger h.o.h. 5m 

Dikte vloer 1 /20 x overspanning = 1 /20 x 4m = 0 2m 

Berekening gewicht 

Betonvloer TT-ligger 0 .20 x 2450 Kg = 4990 kg = 4 ,9 kN/m2 

Betonligger TT-ligger ¼ x 1 x ( l .4 -0 21 x 2450 kg =735 Kg =7,4 kN/m2 

Grond 0 ,35 x 1600 = 560 kg = 5 ,6 kN/m2 

Veranderlijke belasting 4 kN/m2 

Belastinglactor UGT permanent l .2 
Belastinglactor UGT veranderlijk l 5 

Berekening totale belasting vloer 
1.2 (4 9 + 7 4 + 5 6 ) + 1.5 x (4 ,0) = 21 5 + 6 = 27 5kN/m2 

Belasting per m op het constuctie-element 
27.5 kN/ m2x 16.5 m= 454 kN/ m 

Puntbelasting 1 8m x 454 kN/m =3632 kN 
Puntbelasting 2 1 Om x 454 kN/m =4540 kN 

De geschematiseerde constructie is in PC-frame ingevoerd waarna het programma het krachtenspel 
in de verschillende staven berekend heelt. De uitkomsten van de druk- en trekkrachten zijn in de 
onderstaande tabellen opgenomen . De elementen die op druk belast worden zullen in 
hogesterktebeton uitgevoerd worden en de op trek belaste staven in staal Het krachtenspel wordt 
door de materiaalkeuze inzichtelijk gemaakt. Rem Koolhaas heelt dit principe bij vakwerken in het 
Educatorium toegepast . 

In het model voor het computerprogramma is het 3D vakwerk vereenvoudigd tot een 2D schema 
Voor de berekening per staal wordt het vereenvoudigde model weer vertaald naar uiteindelijke 
ontwerp. Op plaatsen waar twee staven naast elkaar liggen wordt de kracht over deze twee 
verdeeld en de belasting per staal geha lveerd . Dit resulteert in een geringere d imensionering van het 
construct ie-eleme nt. 

El ement N-kra cht kwal i teit aantal Yi erkante d oor sn . 

Staal l 34879 B 95 2 428 
Staal 2 34879 B 95 2 428 
Staal 3 26814 B 95 2 375 

Staal 4 7 529 B 95 2 199 

Staal 5 36571 B 95 l 620 

Staal 6 24274 B 95 2 357 
Staal 7 -19 254 S235 2 202 
Staal 8 10668 B95 2 237 

Staal 9 -10 145 S235 2 147 
Staafl0 -13 670 S235 1 241 

Element N -krach t kwa l ite i t aantal Yierkante d oo rsn . 

Oplegging -10963 S235 l 340 

Oplegging 2 258 B95 3 

Oplegging 3 23 122 B95 493 





Stations park 
Het stationspark is opgevat als een verdiept park binnen het gemanipuleerde 
landschap, waardoor het vlak een nieuwe onafhankelijke ruimte wordt. De met 
strek-metaal bespannen gevels van de parkeergarage aan de twee smalle zijden, 
de onderdoorgang aan de stationszijde en de daar tegenover liggende uiteinden 
van de commerciele stroken vormen het besloten kader waarbinnen de groene 
massa verzonken ligt. 

Centraal in de planorganisatie van het stationspark ligt een grote waterpartij met daarin 

berkenbomen, zodat random het water een rondgang van enkele meters breed ontstaat dot het 

water inkadert De rondgang verbindt de drie versch illende functies die aan het park liggen met 

elkaar station , parkeren en werken Het loot de bezoeker de totale afmetingen van het park zien , 

zonder dot het park in het geheel overzien kan warden Het park nodigt hierdoor op een subtiele 

manier uit om ontdekt te warden , om te warden bekeken en beleefd 

Het water brengt door de langgerekte vorm een scheiding aan tussen aan de ene kant het station 

en aan de andere kant de kantoorstroken , moor legt door twee bruggen door het berkenbos heen 

ook weer het verband tussen de twee zijden Het verbreken en opnieuw verbinden van de twee 

zijden herhaalt zich weer door afw ijkend materiaalgebruik aan de zijkanten. De gebruikers van de 

ruimte - d ie in veel geval len het park als infrastructuur gebruiken - warden erop gewezen dot ze 

zich aan het bewegen zi jn 

Een omsloten tuin - in dit geval park - heeft het paradoxale in zich dot deze het landschap 

probeert le vatten dot hij buitensluit De ingredienten van de (landschaps-larchitecton ische 

compositie van een tuin o f park komen uit de buitengesloten natuur. Het stat ionspark slui t zich of 
va n het omringende Brabantse landschap, moor va ngt tege li jkertijd de oorspronkelijke, vochtige 

omgeving van Acht in een geabstraheerd berkenbroekbos Een broekbos komt voor op drassige 

plaatsen waar het grondwater gedurende een groot deel van het jam net boven of onder het 

maaiveld stoat. De zachte berk is de dominant in de boomlaag a ls de ondergrond not en zuur is , 

zoals bij hoogveen het geva l is . Ondanks de dominantie in de boomlaag is de groei van de berk 

in een broekbos minder groot. De bomen in het park blijven kort en ij l zodat het zonlicht, dot door 

het transpara nte bos, volt een sacrale sfeer verspreidt 

Programma en betekenis 
Tegenover de drukte en vluchtigheid va n de 'onderwereld' - zoa ls die in de omkadering zichtbaar 
zi jn - stelt het park het rustig verpozen in de ' bovenwereld' Deze twee werelden zijn in het park 

naast elkaar geplaatst en onderl ing verbonden tot een geheel, waarbij geen ontkenning van de 

dualiteit plaats vindt, moor juist een wederzijdse versterking ervan . Tegenover de d iversiteit van het 

prog ramma in de omkadering , stoat de bew uste afwezigheid van een gebruiksfunctie van het park. 

Het park heeft als enig programma-onderdeel de intense ervaring va n een ' theater'. 

Synthese 
De berkenstammen goon een relatie aan met de verticale geleding van de parkeergarage, moor 

proberen er ook aan te ontsnappen Door een suggestie van horizonta le uitgebreidheid en het 

omhoog reiken naar de hemel, komen ze los van de beperkingen van de ruimte. De omkadering 

die de omslotenheid va n het park accentueert, is tegeli jkertijd het verbindende element dot de 

context zic htbaar maakt De route is functioneel, moo r de natuurweergave roept op tot 

verwondering . 
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