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Inleiding 
Het feit dat u dit verslag in uw handen heeft, betekend dat ik eindelijk de 
lange periode van mijn afstudeerproject heb afgerond. Het was een intense 
periode die in het teken stond van pleinen, Utrecht, ondergronds bouwen, koffie en 
computers. Het resultaat van dit proces is een ontwerp, waarvan ik oprecht denk dat 
het kan werken. De gedachtes en aannames die daartoe hebben geleid, zal ik 
proberen in dit verslag onder woorden te brengen. Daar mijn eigen voorkeur 
en vaak ook gedachtengang in beelden is, doe ik dit met zoveel mogelijk 
illustraties. Zo kan ik mij beter uitdrukken en mijn gedachten overbrengen. 

Veel leesplezier, 

Dom in ie Tegelbeekers 
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Samenvatting 
Dit verslag behandeld mijn ontwerpvoor
stel voor het Jaarbeursplein te Utrecht. 
Dit plein functioneert niet goed in zijn 
huidige hoedanigheid. Drie redenen 
hiervoor zijn: 

Het plein heeft geen aansprekende 
identiteit 
De invulling van het plein is rom
melig en versnipperd. 
Het plein is niet goed door zijn wan
den gedefinieerd en wordt niet als 
plein ervaren. 

De gemeente heeft een masterplan 
ontwikkeld waarin het hele stationsge
bied van Utrecht inclusief het Jaarbeurs
plein wordt aangepakt. De uitvoering van 
dit plan moettegen 2015 zijn afgerond. 

Ik kom met een alternatief plan voor het 
Jaarbeursplein dat inhaakt op de situatie 
van Utrecht nadat het masterplan is uit
gevoerd. De kenmerken en eigenschap
pen van het Jaarbeursplein en de locatie 
er om heen in het nieuwe masterplan 
zijn: 

In het stedenbouwkundig plan voor 
het stationsgebied is een over-
vol programma voorzien rondom 
het Jaarbeursplein. Er zullen veel 

Afbeelding 0.1 
Zicht op huidig Jaarbeurplein vanaf Beatfix theater 
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nieuwe kantoren en appartementen 
bijkomen. 
Het Jaarbeursplein ligt centraal 
t.o.v. ingrepen ten westen van het 
spoor die in het masterplan zijn 
opgenomen. Het speelt een centrale 
rol. 
De bevolking wil een prettige buiten
ruimte, de gemeente een zakencen
trum met een sterke identiteit 
Dwars over het plein loopt de 
centrum boulevard die uitmondt in 
een Leisure omgeving ter hoogte 
van de jaarbeurs. 
Er is behoefte aan een plein met 
duidelijk afgebakende randen. De 
omgeving van ditplein zal in de 
toekomst opgevuld worden met 
imposante gebouwen. 
Het Jaarbeursplein dient als sta
tionsplein. 
Er dient een sneltram over het plein 
heen te lopen zodat die kan aanslui
ten op de nieuwe OV-terminal. 
Het stadskantoor zal in de toekomst 
aan het plein gaan grenzen 
Vanaf de Croeselaan tot aan de sta
tionsstraat is er een hoogte verschil 
van ongeveer 8 meter. 

Afbeelding 0.2 
Mijn Jaarbeurspleinontwerp in situatie van het 
Masterplan geplaatst 



Het ontwerp in het kort: 

Een plein met een sterke identiteit. 
Een plein dat presteert als stations
plein, bedrijfsplein en verblijfsplein. 
Ordening van alle verkeerstromen in 
en naar het plein. 
De verkeersstromen bepalen de 
vorm van het plein. 
Pleingebied dat geen verkeersruimte 
is, wordt een groene verblijfsruimte. 
In het ontwerp zijn o.a. een stads
kantoor, een conferentiecentrum, 
winkels en 900 parkeerplaatsen 
opgenomen. 
Het plein loopt langzaam op van 
0 naar +8 meter hoogte om aan 
te sluiten op de OV-terminal op de 
stationsstraat. 
Doordat het plein langzaam oploopt 
wordt er veel extra ruimte onder het 
maaiveld gecreëerd. 
In deze extra ruimte worden 
functies geplaatst om het pleinge
bruik te intensiveren. 
Onder het plein is een tussenlaag 
aangebracht, die alle omliggende 
bebouwing, het plein en de par
keerkelder met elkaar verbindt. 
Tussen de verschillende lagen zijn 
insnedes gemaakt ten behoeve van 
de lichtinval en zichtlijnen. 
De Croeselaan wordt ter hoogte 
van het Jaarbeursplein verdiept en 
overdekt. Vervolgens wordt hij over 
de parkeerlaag geleid. 
Op het Jaarbeursplein komt een 
noodzakelijke trambaan te lopen die 
langzaam verdwijnt onder het maai
veld niveau van het oplopende plein. 

Afbeelding 0.3 
Perspectief van het Jaarbeursplein 

Afbeelding 0.4 
Perspectief van de lagen onder het plein 

Afbeelding 0.5 
Doorsnede van het Jaarbeursplein 
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Leeswijzer 

De opbouw van het verslag loopt analoog 
aan de informatiestromen die tot het 
ontwerp hebben geleid . 

De ontwerpopgave voor het jaarbeurs
plein is erg complex. Er zijn vele factoren 
die een bepalende invloed hebben op 
het eindontwerp, uiteenlopend van kritiek 
op de huidige situatie, tot de eisen het 
toekomstige programma van het stations
gebied en mijn eigen veronderstellingen . 

Deze verschillende stromen en fases zijn 
onderverdeeld in de hoofdstukken in dit 
verslag . Op de pagina hiernaast heb ik dit 
grafisch uitgebeeld . 

Mocht u alleen geïnteresseerd zijn in 
het ontwerp of beschikt u over niet 
zoveel tijd , dan raad ik u aan slechts de 
hoofdstukken 5 en 6 door te nemen. In 
hoofdstuk 5 wordt de werking van de 
verschillende delen van het ontwerp 
nader toegelicht en de ruimtes verklaard . 
In hoofdstuk 6 zijn de tekeningen en 
visualisaties te vinden . 

Achterin het verslag bevind een map met 
daarin een CD-rom en 2 kaarten. Op de 
CD-rom staan animaties en grote digitale 
afbeeldingen te vinden. 
Op de kaarten staat de plattegronden en 
situatie. Deze kunt uitnemen en gebrui
ken tijdens het lezen van het verslag. 
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Hoofdstuk 1 
AANLEIDING OPDRACHT 
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1 Aanleiding opdracht 

1.0 Essay 

Aan de start van het afstuderen werd mij 
gevraagd een essay te schrijven die de 
basis kon vormen voor de eindopdracht 
Het onderwerp moest iets zijn dat je 
bezig hield, verwonderde of ergerde. Het 
resultaat hiervan was een essay waar-
in ik mijn verontwaardiging uitte over 
de grote hoeveelheid monolome grijze 
massa in de binnenstad . 

Rond de tijd van het essay kwam er ook 
in de media steeds meer aandacht voor 
deze grijze architectuur. In de kranten 
verschenen columns, artikelen en zelfs 
een verkiezing van het " lelijkste gebouw 
van Nederland". Het leek of Nederland er 
genoeg van had. 

Hoe kon het dat er op deze manier werd 
ontworpen en hoe groot was de invloed 
van de gebouwen op hun directe stede
lijke omgeving? Het idee kwam in me op 
om een dergelijk gebouw aan te pakken 
en aan de hand van dat voorbeeld te 
illustreren hoe we deze objecten kunnen 
transformeren naar iets dat maatschap
pelijk meer gewenst is als alternatief 
voor slopen: transformatie in plaats van 
vervanging. 

Ik kwam er al snel achter dat de soms 
deprimerende beleving van onze bin
nensteden niet alleen te wijten is aan een 
enkel monotoom blok. Het is de combi
natie van enkele van deze gebouwen, 
plus een slecht ingevulde buitenruimte. 
Ruimte met daarin weinig aandacht voor 
onderlinge optimalisatie van de proces-
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sen die er plaatsvinden, die niet altijd 
het efficiëntste verkeersplan hebben en 
waar geen aandacht of geld was voor 
schoonheid. De beleving en kwaliteit 
van de buitenruimte heeft geen functio
nele omschrijving, noch een programma 
van eisen. Het resultaat is vaak grauwe 
buitenruimte in een slechte staat van 
onderhoud. 

Afbeelding 1. 1 
Klein verzet tegen de stedelijke grauwheid te Eindhoven 

1.1 Locatiekeuze 

Ik was me in het begin nog aan het 
oriënteren op het ontwikkelen van een 
strategie om de (in mijn ogen) slechte 
gebouwen op te waarderen, uiteindelijk 
koos ik ervoor om het probleem bij de 
kern aan te pakken. 



De afstudeeropdracht zou bestaan uit het 
transformeren van een stukje binnenstad 
met in essentie heel veel potentieel. Een 
plek in de samenleving die als erg on
vriendelijk en grauw wordt ervaren. Deze 
locaties bevinden zich in nogal intense 
stedelijke knooppunten. Dit omdat daar 
de pijn van de gemiste kans het grootst 
is, er de meeste gebruikers zijn en het 
effect van de ingreep maximaal is. Met 
name in de verbetering van de ervaring 
van de buitenruimte. 

Vanwege het idee dat het een drukke 
plek moest zijn, een complex stedelijk 
knooppunt, kreeg ik 3 locaties op het 
oog met een aantal overeenkomsten. 
Ze bevonden zich alle drie in grote 
steden, in de nabijheid van het station 
met in ieder geval één andere grote 
verkeersstructuur. De architectuur stamt 
uit de jaren 70 met de nadruk eerder op 
sobere functionaliteit dan op architecto
nische schoonheid. Bovendien verraad 
de invulling van de directe omgeving een 
verwaarlozing van de openbare ruimte. 
De locaties waren de volgende: 

1.1.1 lsis Hotel, Amsterdam 

Dit gebouw ligt op de alternatieve route 
van de zij-ingang van het Centraal sta
tion naar de grachten gordel. Het hotel 
is een grijs blok dat zich tussen het 
spoor en het fietsenstallingeiland wringt. 
Uitgevoerd in beton heeft het een beetje 
weg van een oud, in zichzelf gekeerd 
fabrieksgebouw. Het trottoir voelt erg 
benauwend. Dit komt door de de breedte 
van de weg, de hoogte van de bebou
wing en de vele fietsen en taxi's op de 
locatie. 

Afbeelding 1. 2 
Ibis Hotel te Amsterdam Centraal 

Afbeelding 1.3 
Holiday tnn te Rotterdam 
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1.1.2 Holiday lnn, Rotterdam 
Dit is een gebouw dat zich bevindt in 
een hoek op de as van het station naar 
het centrum van de stad. Het lijkt zich 
eerder van de stad te willen af zonderen 
ondanks zijn publieke functie als hotel. 

1.1.3 Jaarbeursplein, Utrecht 

Deze locatie fungeert als het westeli
jke stationsplein van Utrecht centraal, al 
lijkt het niet echt alsof het plein voor deze 
functie is vormgegeven. Het is een som
ber plein, een plek waar mensen niet 
graag 's avonds rondlopen, een plek die 
tot weinig vrolijkheid stemt. Kortom, een 
echte achterdeur van het station. 

Afbeelding 1.4 
Jaarbeursplein, Utrecht. Zicht op Beatfixtheater 
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Volgens mij was er op deze locatie de 
meeste winst te behalen, maar tegelij
kertijd kon dit wel eens de meest pro
blematische locatie blijken. Het is niet ver
wonderlijk dat voor alle drie de locaties er 
inmiddels plannen in een ver gevorderd 
stadium zijn om de locaties op te waar
deren. 

Na alle locaties twee keer te hebben 
bezocht en iets praktischer te hebben 
gekeken naar wat de opdracht voor mij 
zou kunnen inhouden, kwam ik weer uit 
bij het Jaarbeursplein. 
Bij mijn laatste bezoek aan Utrecht heb 
ik geïnformeerd of het aangrenzende 
Beatrix theater geschikt was om daar 



mijn ingrepen op het plein te starten. 

Het Beatrix theater bleek zo vol asbest 
te zitten dat grote ingrepen hier niet 
realistisch waren. Bovendien bleek er 
bij navraag net een infocentrum in Hoog 
Catharijne te worden geopend om de 
gemeentelijke planning voor het stations
gebied te illustreren. 

Naar aanleiding van de nieuwe plannen , 
de uitdaging van de locatie en de am
bitie van de gemeente voor het gehele 
stationsgebied , heb ik besloten voor de 
locatie van het Jaarbeursplein te Utrecht 
te kiezen . 

1.1.4 Potentie van de locatie 

Vanwege de ligging biedt de jaarbeurs
locatie onzettend veel potentieel. Het 
plein ligt langs het drukste station van 
Nederland . Elke verbetering hier in de 
buitenruimte zou op veel mensen effect 
hebben. En bovendien staat het gehele 
stationsgebied van Utrecht op de agenda 
om grondig te worden aangepakt. Het 
Jaarbeursplein is één van de deelgebie
den die nog uitgewerkt dient te worden . 
Het project is maatschappelijk relevant 

Afbeelding 1.5 
Hotel Beton, Ohrid Macedonie 

en misschien is er een kleine kans 
dat mijn ontwerp indirect invloed zou 
kunnen hebben op de uiteindelijk 
vorm die het Jaarbeursplein gaat 
krijgen. 

1.2 Opdracht in relatie tot 003 

Ik maak deel uit van het afstudeer
atelier Dutch Dressing 3 (het derde 
atelier in de Dutch Dressing reeks) . 
Dit atelier staat onder begeleiding 
van Jan Westra en Maarten Willems. 
Het thema van dit atelier is Neder
landse woningbouw. 

In de vorm van een essay over een 
vrij onderwerp werd de mogelijkheid 
geboden om zelf te ontdekken waar 
je op wilde afstuderen. Het ontwerp 
en onderwerp stonden dus vrij en de 
motivatie was erg hoog. 

Door de specifieke locatie die ik 
koos en het feit dat ik de problema
tiek van deze wilde oplossen , ben 
ik afgestapt van het thema woning
bouw. Gelukkig waren de andere 
onderwerpen binnen het atelier erg 
divers en soms grootschalig. Hier
door was er nog steeds sprake van 
een "atelier". 
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Hoofdstuk 2 
Locatie Jaarbeursplein 





2 Locatie jaarbeursplein 

2.1 Korte beschrijving van Jaar
beursplein 

Het Jaarbeursplein bevindt zich in het 
centrum van Utrecht, aan de westkant 
van het Centraal Station. Aan de andere 
kant van het station ligt de Oude Stad 
met de Domtoren . Het plein is omgeven 
door grote kantoorgebouwen, een par
keergarage, het Beatrix Theater en de 
Jaarbeurs. Het is rechthoekig van opzet 
en wordt uiteindelijk door de Croeselaan 
aan de westzijde afgebakend (afb 2.2). 

2.1.1 Invulling van het plein 

Het plein bestaat uit 2 delen. Het ene 
deel is bedoeld voor gemotoriseerd ver
keer in de vorm van bus- en taxi standp
laatsen. Hier vertrekken de vakantiebus
sen naar landen als Spanje. De andere 
helft van het plein is voor voetgangers en 
fietsenrekken . De indeling wordt gedo
mineerd door de busstroken. De andere 
pleinelementen hebben zich hiernaar 
gevoegd , elk met een eigen stukje grond 
op het plein . 

2.1.2 Wanden van het plein 

Aan de zuidzijde ligt het Beatrixtheater. 
De gevel hiervan is erg dwingend voor 
de beleving van het plein . Het is een grij
ze gevel die aan de stationskant weinig 
transparantie biedt. Richting de jaarbeurs 
past de gevel zich aan en wordt opener 
door het gebruik van meer glas. Vanwe
ge zijn functie hebben mensen een posi
tieve associatie met het Beatrix Theater. 
Door de entree en grote reclame borden 
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waarin de shows worden aangekondigd 
draagt het gebouw deze associatie uit 
naar het plein. 

Aan de westkant bevindt zich de Croe
selaan. Dit is een drukke weg die veella
waai produceert. Door zijn breedte werkt 
de Croeselaan als een barrière voor de 
kantoren en de Jaarbeurs aan de andere 
kant. In het midden staan bomen om de 
weg te verfraaien. Desondanks blijft de 
Croeselaan een lawaaierige grijze muur. 

Het volgende object op het plein is de 
parkeergarage. Die is behoorlijk breed 
en bedekt bijna volledig èén van de vier 
pleinwanden. De gevel van de parkeer
garage is open , maar door de kleur en 
schaduw wordt dit effect teniet gedaan. 
Hij is niet interessant en wordt ervaren 
als een massief en troosteloos object. 

Aan de stationszijde wordt het plein afge
bakend door het oude belastingkantoor 
en de stationsentree . Deze entree stamt 
uit de jaren 70 toen Hoog Catharijne is 
aangelegd . Boven de ingang bevindt zich 
een oude sporthal. De ingang is erg smal 
en bestaat uit een trap en een roltrap . De 
ingang is georiënteerd op de as die vanaf 
Hoog Catharijne naar de Jaarbeurs loopt. 
In de ingang zijn nog een paar winkeltjes 
en een café gevestigd . 

Door de Croeselaan en het station heeft 
het plein een sterke assenoriëntatie. Het 
mentale beeld van de omgeving wordt 
gemanipuleerd door deze assen. Je hebt 
een idee van een begin en een eind . Dit 
zou kunnen worden gebruikt om het ge
voel van bestemmingen binnen het plein 



Afbeelding 2. 1 
Betaande situatie met in kleur het stationsgebied 
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te creëren en daarmee het verkeers
patronen te sturen. 

Afbeelding 2.2 

In bijlage 8.2 is een omschrijving te 
vinden van elk gebouw dat aan het Jaar
beursplein grenst. Paragraaf 2.1.5 bevat 
foto's van de wanden . 

Zicht op Jaarbeursplein vanaf het aangrenzende Bealrix theater 
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2.1.3 Geveltransparantie rondom het 
station 

Op het Jaarbeursplein zijn de gevels 
op voetgangers-niveau erg gesloten. 
In afbeelding 2.3 is een verfijning in de 
mate van geveltransparantie te zien. Hoe 
donkerder, hoe geslotener. Ze verlenen 
het plein geen postitieve identiteit. 

Dit heeft vooral een negatief effect op de 
poging het oostelijke en westelijk deel 
van Utrecht over het spoor met elkaar te 
verbinden. Doordat op veel plekken deze 
spoorovergang verstopt zit achter gevels 
die aanvoelen als "achtergevels" wordt 
de barrièrefunctie van het spoor ver-

...... ..--=.., 

Afbeelding 2.3 
Geveltransparantie 
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sterkt. Het is moeilijk om aan te voelen 
wat er zich achter deze gevels afspeelt, 
het zichtveld ketst af op de muren van 
glas en beton. 

2.1.4 Elementen in het Jaarbeursplein 

In afbeelding 2.4 staan de elementen 
geïndexeerd die zich in de openbare 
ruimte van het huidige Jaarbeursplern 
bevinden. 
Zo valt af te lezen wat de huidige struc
tuur van het plein is. De busindeling is 
bepalend voor de indeling van het plein . 
De situering van alle structurele elemen
ten zijn ondergeschikt gemaakt aan de 
dominerende busindeling. 



Groene cirkel : 
Oranje cirkel : 
Rode cirkel : 

Paarse lijn: 
Rode lijn : 

boom 
"land mark" 
plein object (telefoon, 
fietsrek etc .. ) 
voetgangersverkeer 
autoverkeer 

Duidelijk is te zien hoe groot het gedeelte 
van het plein is dat door de Croese-
laan van het Jaarbeursplein wordt 
afgenomen. De hele westkant is van het 
plein afgesneden. Hierdoor kan het plein 
nooit als volwaardig plein functioneren. 

Een groot deel van het plein wordt 
gebruikt voor stoppende bussen en ge
parkeerde fietsen . Deze tijdelijke stalling 

Afbeelding 2.4 
Elementen op hel Jaarbeursplein 

heeft grote stukken plein een perman
ente invulling gegeven. Deze zijn erg 
groot. Bovendien is er al een bewaakte 
fietsenstalling onder de stationsentree te 
vinden. 

Momenteel is het gebied een opstapeling 
van functies waarbij elke gebruiks
functie een deel van de pleinoppervlakte 
in beslag neemt. Ze overlappen noch 
versterken elkaar. Ze liggen langs elkaar 
en ondanks de schaal van het plein oogt 
het redelijk vol en rommelig . Voor plein 
recreanten is weinig plaats. Mensen 
moeten zich wenden tot de schaarse 
restruimte die niet door andere functies 
wordt geclaimed. 

Beatrtxtheater t N 
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Zicht vanaf de stationsentree 
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2.1.5 Functie van het plein 

Het Jaarbeursplein is ooit 
aangelegd om de verbinding 
mogelijk te maken naar het 
Jaarbeurscomplex, toen deze 
naar de westzijde van het spoor 
werd verplaatst. 

Tegelijkertijd was het de opstap 
naar het station en daaruit vol
gend zou het ook een stations
plein moeten zijn. Het plein is 
duidelijk dus ontstaan vanuit 
een functie : de overslag van 
verkeersstromen naar het sta
tion en naar de Jaarbeurs met 
een minimum aan obstakels en 
oponthoud. 

Het hele plein is echter vol 
geslibt met functies die ergens 
anders geen plaats konden 
vinden. Het Jaarbeursplein is 
een vergaarbak geworden die 
aan de oorspronkelijke functie 
afbreuk heeft gedaan. 

Een stationsplein dient een 
zekere uitstraling te hebben. 
Een gebaar van welkom naar de 
reiziger, een centrale plek om te 
verzamelen, met rustige interes
sante plaatsen om met mensen 
af te spreken of te wachten. Nu 
is dit plein daar totaal niet ge
schikt voor. De wanden van het 
plein zijn grijs en gesloten. De 
omliggende bebouwing keert de 
rug naar het plein toe. Het Jaar
beursplein lijkt op een achterin
gang, een bevoorradingsdeur 
in plaats van een volwaardige 
entree. 



Bovendien wordt het potentieel 
van het totale plein verstoord 
door de aanwezigheid van de 
Croeselaan. Deze brede weg 
ontneemt het westelijke deel 
langs de Jaarbeurshallen de 
mogelijk aan te sluiten bij de 
rest van het plein. 

2.1.6 Veiligheid 

Het stationsgebied zelf wordt 
als onveilig ervaren. Dit komt 
door de slecht gedefinieerde 
voetgangersgebieden, een 
slechte programmatische 
invulling die er voor zorgt dat 
de kantoren en winkelcentra 
gebieden s'nachts leeg zijn, 
en de sobere uitstraling van de 
jaren 70 architectuur. 

Desondanks valt het op het 
Jaarbeursplein nog mee ten 
opzichte van de rest van het 
stationsgebied . 
De ligging direct naast het 
station heeft een positieve ef
fect, er moeten daarom vaak 
mensen over het plein en de 
afstanden die men er moet 
afleggen blijven relatief klein. 
Niettemin kan er nog veel ver
beterd worden. Met name in de 
hoeveelheid sociaal toezicht. 

2.1.7 Conclusie 

Het plein heeft geen 
aansprekende identiteit. 

De invulling van het plein is 
rommelig en versnipperd . 

Het plein is niet goed door 
zijn wanden gedefinieerd . 
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2.2 Geschiedenis Jaarbeursgebied 

Ik zal hier in vogelvlucht de geschiedenis 
van het Jaarbeursplein gebied behan
delen. Voor een uitgebreide omschrijving 
verwijs ik u door naar bijlage 8.1. 

Oe stad Utrecht heeft zich altijd naar het 
oosten uitgebreid. Hierdoor is het gebied 
van het huidige Jaarbeursplein, dat ten 
westen van de stad lag, pas in de 19e 
eeuw echt ontwikkeld. 
Tot die tijd was het gebied boerenland. 
In de 19e eeuw werd de spoorwerg 
aangelegd en ontstond aan de westzijde 
industrie en kleine woningen 

In 1874 werd er langs het spooremplace
ment door het Ministerie van Defensie 
een aantal kazernes gebouwd. Op het 
huidige Jaarbeursplein werd een artil
leriekazerne gebouwd. Het Hojel hotel 
op de Croeselaan draagt nog steeds de 
naam van de Hojel kazerne. 

In afbeelding 2.13 heb ik de kaart van de 
kazerne over een kaart van de huidige 
situatie gelegd om te kijken of er nog 
structuren te herkennen zijn. Hier is te 
zien dat er geen overlap is en niets van 

tot 1870 
Boerenland 
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de oude structuur is overgenomen 

Toen in de jaren zestig werd besloten om 
het Hoog Catharijne complex aan te leg
gen, zou de Koninklijke Jaarbeurs van 
de oostzijde naar de westzijde van het 
spoor worden verplaatst. Deze zou naast 
de vroegere vleesmarkt komen. De Jaar
beurs zou via de stationsstraat aan Hoog 
Catharijne worden gekoppeld. 

Oe jaarbeurs werd uitgebreid met het 
Beatrix theater dat direct geschakeld 
was aan de stationsstraat. De feitelijke 
jaarbeurs en stationsstraat waren echter 
nog fysiek gescheiden door het jaar
beursplein wat tevens zou dienen als 
toegang tot het station. 

Het Jaarbeursplein werd functioneel nog 
uitgebreid met een busstation. Het was 
een belangrijke halte voor vakantiebus
sen voordat de budgetvliegreizen de 
markt veroverden. 

Momenteel is het een beetje van alles 
wat: een stationsentree met een te 
smalle ingang, entree van het Beatrix 
theater, een taxistandplaats, busstation 
en verbindingsstuk naar de Jaarbeurs. 

tot 1970 
Kazerne 



Afbeelding 2. 11 
kaart van Utrecht uit 1572 

tot 2010 vanaf 2015 
Jaarbeursplein Stationsplein? 
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Afbeelding 2. 12 
De open en heldere structuur van het kazernes staal in schril contrast met de huidige verrommeling van het 
Jaarbeursplein 
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Afbeelding 2. 13 

D 
D~U 

Hier is de plattergrond van de kazerzemes over de plannen van het nieuwe masterplan gelegd. Er is nergens 
overlap van structuren 
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2.2.1. Hoog Catharijne, commercieel 
succes, stedenbouwkundige flop 

In de jaren zestig besloot de stad Utrecht 
tot de ontwikkeling van de plannen voor 
Hoog Catharijne. Het was een nogal 
ingrijpend plan met het doel de economie 
van de stad te stimuleren. Het plan om
vatte een groot overdekt winkelcentrum , 
appartementencomplexen, kantoren en 
een nieuw trein- en busstation. Boven
dien werd de hele infrastructuur aange
past, complete wijken die teruggingen tot 
de middeleeuwen moesten hiervoor het 
veld ruimen. 

Dit winkelcentrum was gebaseerd op de 
Amerikaanse "mails": grote overdekte 
winkelruimtes. Dit idee was nog relatief 
nieuw in Nederland. Hoog Catharijne zou 
bestaan uit een "opgetilde" winkelstructu
ur (skyways, +6 m) en met de infrastruc
tuur voor het gemotoriseerde verkeer op 
straatniveau. 

Ondanks de ambitie van het plan kreeg 
het al snel kritiek van de bewoners. Nog 
voordat Hoog Catharijne daadwerkelijk 
werd geopend werd het al als star, 
gedateerd en ronduit lelijk ervaren. Vanaf 
1970 kwamen er vele demonstraties 
tegen de plannen. De plannen werden 
door hun ontwerp en schaal gezien als 
het symbool van kapitalisme in de he
dendaagse samenleving. Een krant kopt 
op de dag voor de opening: "Een nieuw 
en recentelijk fenomeen is de weerstand 
die zich ontwikkeld tegen Hoog Catharij
ne als symbool van een samenleving die 
zich richt op consumeren en productie". 

Er is inderdaad een groeiend besef dat 
onze continue drang naar meer, groter, 
beter en mooier ons naar de ondergang 
zal brengen (zoals wordt beschreven in 
het verslag van "de Club van Rome"). 
Bovendien ontbrak het Hoog Catharijne 
aan de ruimte voor sociale ontmoetings
plaatsen die een binnenstad zou moeten 
hebben. 

IN 1970 VAN DIT STATION RECH~EEKS NAAR 
----- . 

Afbeelding 2.14 
Reclame affiche voorde nieuwe "jaarbeurs" 
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Afbeelding 2. 15 
Bouw van het Jaarbeursplein Oe constructie van het aangrenzende Beatfixtheater is ook al te zien. 
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Het nieuwe gebouw was zeer func
tionalistisch vormgegeven en praktisch 
iedereen was het er over eens dat het 
geen architectonische schoonheid was. 
Bij oplevering zagen velen het al als een 
gebouw van een tijd die voorbij was. 
Bovendien bood het inflexibele ontwerp 
weinig ruimte voor toekomstige aanpas
singen. Wanneer ideeën over de 
binnenstad van Utrecht met de tijd 
zouden veranderden, kon Hoog Ca
tharijne niet mee veranderen. De irritatie 
en weerstand onder de bevolking bleef 
groeien. Bovendien was er door de 

Afbeelding 2. 16 
Maquette van de Jaarbeurspleinplannen un 1967 
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schaal van Hoog Catharijne geen ruimte 
meer over voor alternatieve projecten 
in dit deel van de stad. Verschillende 
benamingen verschenen rond 1973 in de 
kranten over Hoog Catharijne: 
lomp, star, een dode moloch, inflexibel, 
groot betonnen blok en betonnen tumor. 

De slechte uitstraling van Hoog Catha
rijne komt vooral door het materiaal
gebruik. Desondanks claimden de ar
chitecten dat de kritiek niet op het beton 
maar op de schaalgrootte was. Immers, 
andere betonnen gebouwen in de stad 



kregen geen kritiek, ondanks hetzelfde 
materiaalgebruik. Ik denk dat het juist het 
betongebruik op deze schaal is geweest 
die de weerstand heeft opgeroepen. Als 
er sprake was geweest van een enkel 
gebouw zouden de naast gelegen pan
den voldoende afleiding en kleur aan het 
straatbeeld bieden. zodat het beton er 
juist goed uit zou zijn gekomen. Maar als 
een groot stedelijk veld in beton wordt 
uitgevoerd is er geen compensatie en 
slechts een overheersing van het grijs. 

Ondertussen waren de nadelen van de 

Afbeelding 2. 17 
Ul/ustratie Beatfixtheater met een stukje Jaarbeursplein 

grote overdekte winkelcentra in Neder
land en Amerika ook duidelijker gewor
den: hoge energiekosten, herhaling van 
architectuur, hoge standaardisatie die 
lokale identiteit negeert en de vernietiging 
van bestaande stedelijke structuren. 

Tot de jaren 70 zagen de Utrechtenaren 
geen andere optie dan het plan maar 
gewoon te accepten. Echter rond 1975 
werden enkele gebreken zo prominent 
dat het stadsbestuur genoodzaakt was 
het plan op te waarderen. Dit initiatief 
werd het Utrecht City Project genoemd. 
In alle plannen om het gehele stationsge
bied aan te pakken is Hoog Catha-
rijne binnen het totaal altijd een belang
rijke factor geweest binnen het totaal. 
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3 Toekomstplannen voor het stationsgebied 
In dit hoofdstuk zal ik het masterplan 
voor het huidige stationsgebied toe
lichten. Daarna zal ik uitleggen wat de 
consequenties hiervan zijn voor het 
Jaarbeursplein. 

De gemeente Utrecht heeft een master
plan opgesteld om de vele problemen die 
het stationsgebied heeft aan te pakken. 
Dit masterplan moet binnen ongeveer 
tien jaar gerealiseerd zijn. 

Omdat het zinloos is een plan te maken 
voor een plein op een locatie dat binnen 
tien jaar achterhaald is, wil ik 
ontwerpen voor de stedelijke omgeving 
zoals die na de verbouwing zal zijn. 

Afbeelding 3. 1 
Het Jaarbeursplein voorstel uit het UCP 
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Om te begrijpen wat de ingrepen van 
het huidige masterplan zijn en waar ze 
vandaan komen, zal ik beginnen met 
kort een reactie te geven op de plannen 
die het uitgangspunt van het masterplan 
waren. 

Ik start met het Utrecht City Project 
(UCP) en vervolgens de Visies 1 en A 
die uitgangspunt waren voor het huidige 
masterplan. 

3.1 Utrecht City Project (UCP) 

Niet lang na de oplevering van Hoog 
Catharijne kwamen er signalen dat 
het nieuwe stationsgebied een aantal 



problemen had. Sinds de jaren 80 is er 
al gekeken naar verschillende oplos
singen voor het gebied die uitmonden 
in verschillende plannen. Tegen het jaar 
2000 was de noodzaak zo evident dat 
het Utrecht City Project werd bedacht . 

Hier werd voorgesteld om een lange 
smalle as vanaf het station richting 
jaarbeursterrein te maken. Deze zou 
een aantal meters boven het maaiveld 
uisteken zodat de nieuwe as de Croese
laan kon overbruggen. 

Het Jaarbeursplein werd in het plan 
meer gezien als een hele brede 
grootstedelijke boulevard dan als 
een daadwerkelijk plein. Het plein ein
digde in een smalle brug en een 
trappen partij bij de Croeselaan. 

Op de volgende pagina volgt een ana
lyse van de plannen. 
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3.1.1 Analyse van de Utrecht City 
Project strategie. 

Deze paragraaf is gebaseerd op de ana
lyse uit Archis 1999 11, geschreven door 
Marc van Broekhuijsen 

"De meest nobele doelstelling die een 
stedenbouwkundige kan motiveren bij 
de aanpak van een stationsgebied is het 
transformeren van het ontoegankelijke 
domein, het spooremplacement, tot de 
meest toegankelijke. " 
Marc van Broekhuijsen 1999. 

Problemen: 
1 Logistiek (spoor en reizigers, winkel
gangers Hoog Catharijne). 
2 Muur (scheiding van de stadhelften). 
3 Stedenbouwkundige ambitie Uaar
beursgebeid als nieuwe "downtown" van 
utrecht. 

De start van het UCP begon als klein 
project om de zichtbaarheid en bereik
baarheid te vergroten. Maar het is 
uitgebreid tot een plan om het complete 
stationsgebied te transformeren. De inzet 
van het UCP is een stationsgebied dat 
gekarakteriseerd wordt als een bruisend 
knooppunt van vervoer, handel , vermaak 
en woningen. 

"Spoorwegstations zijn vulkanen van 
leven" (Kasimir Malevitsj). 
Praktisch elke grote stad is ontstaan 
rond een knooppunt van vervoer van 
goederen en mensen (zoals een markt, 
handelsposten of een haven). Van deze 
transportsystemen is alleen het spoor
wegknooppunt in het centrum van de 
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stad gebleven. Door de opkomst van de 
auto en het vliegtuig werd de rol van het 
spoorwegknooppunt sterk verkleind. 
Dit had natuurlijk zijn effect op de sta
tions. Stations werden barrières in de 
ontwikkeling van de stad, een muur 
in plaats van een bloeiend brandpunt. 
Hierdoor kreeg een station een voorkant 
naar de stad toe en een achterkant naar, 
ja, naar wat eigenlijk? In veel gevallen 
naar een plek die voor de stad niet echt 
scheen te bestaan. "Verloedering rond 
de stationsbarrières bleek een natuurver
schijnsel" (Marc van Broekhuijsen). De 
grandeur van de oude centrale stations 
verdween en de overkapte ruimtes waren 
erg aantrekkelijk voor de sociale onder
kant van de samenleving. Het stationsge
bied werd een probleemgebied . 

Echter doordat de autowegen dichtslib
ben en de hoge snelheidstreinen in 
opkomst zijn , biedt het station weer veel 
mogelijkheden om zijn oude, belangrijke 
rol in het stadshart te gaan spelen. 
In Utrecht is geprobeerd dit te realiseren 
door het Hoog Catharijne winkelcomplex 
aan het station te verbinden en daarmee 
letterlijk station en centrum aan elkaar te 
koppelen . 

Ondanks de hoge ambitie is Hoog Ca
tharijne niet echt een succes te noemen. 
In plaats van te verbinden is Utrecht nog 
steeds ter hoogte van het spoor doormid
den gesneden. Het maaiveldniveau was 
lange tijd het domein van daklozen en 
junks en de bruisende stedelijkheid stopt 
snel zodra de winkels hun deuren sluiten. 
Een nare, fel verlichte spookstad is wat 
overblijft. 



Ondanks de goede bedoelingen sluit 
het complex niet aan op de oude (mid
deleeuwse) binnenstad . De sobere ar
chitectuur contrasteert met het baksteen. 
De voormalige parkachtige stadsrand 
is vervangen door vierbaanswegen. De 
totale verkeerssituatie is chaotisch en 
niet efficiënt. De openbare ruimte mist 
grootstedelijke kwaliteit. 

Om de stad te verbinden en een nieuw 
stedelijk brandpunt te creëren is een 
herinrichting van het stationsgebied 
nodig. Het ontoegankelijke terrein moet 
maximaal openbaar worden. In de vorm 
van een stadspark dat in individuele 
ontspanning, collectieve voorzieningen 
en een soepel verkeersplan voorziet. 
Het moet gaan bruisen zodat de andere 
programmadelen van het stationsgebied 
(woningen en kantoren) beter tot hun 
recht komen 

Hier volgen vier vragen die men zich 
moet stellen bij toekomstige ingrepen in 
het stationsgebied. 

1. Worden de vervoerssystemen 
zodanig geherstructureerd dat een hel
der en ruimtelijk interessant knooppunt 
ontstaat dat zich schikt in de bestaande 
stedelijke structuur? 

2. Is het nieuwe netwerk van 
routes een verbetering voor de continuï
teit van de openbare ruimte, de stedelijke 
leegte? 

3. Zorgt de herstructurering van 
het bestaande en de toevoeging van 
nieuwe functies voor betere continuïteit 
van het stedelijke programma, stedelijke 
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massa? 

4. Worden er in het nieuwe plan 
architectonische ingrepen voorgesteld 
die het gebrek aan identiteit van het sta
tion opheffen? 

Toevoeging punt 4 
Op dit moment heeft Utrecht überhaupt 
geen stationsgezicht In het nieuwe plan 
moet aan beide zijden van het station 
een plein het gezicht aan het station 
geven. Het algemene imago dient eve
neens te worden verbeterd. City branding 
kan hierbij een belangrijke rol spelen. 

Beschrijving van een aantal ingrepen: 

In de nieuwe plannen voor het 
stationsgebied is in het bijzonder 
geprobeerd om de barrière tussen 
het centrum en het stationsgebied 
op te heffen. Een aantal methoden 
die daar voor worden ingezet zijn 
het creëren van een stationsplein 
en het herintroduceren van de 
gracht op de plek waar zich nu de 
autoweg bevind. Hiervoor moet wel 
de weg verwijderd worden en moet 
een groot stuk van Hoog Catharijne 
tegen de vlakte om ruimte te maken 
voor het plein. 

Om Oost en West te verbinden 
wordt de Leidsche Vaart door het 
huidige Westplein heen getrokken 
en wordt er langs de Leidsche Varrt 
een nieuwe verkeersas geïntro
duceerd; "de Stadscorridor". Een 
weg langs de gracht met een 
bomenrij. 
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De Westkant van het station dient 
te fungeren als de economische 
ontwikkelingsmotor van Utrecht. 

De kop van Lombok wordt ge
herstructureerd met een klein cen
trum en moskee. 

De ingrepen zijn een gefragmenteerde 
oplossing waarin de verschillende delen 
niet in elkaar overvloeien en met elkaar 
verstrengeld worden tot ze een geheel 
zijn . Misschien komt dit ook door de 
versnipperde eigendomskaart van het 
gebied . Met name op maaiveld niveau 
dient er veel te gebeuren om dit gebied 
aantrekkelijker te maken. Een prettige 
doorstroom voor in het bijzonder het 
voetgangersverkeer verdient meer aan
dacht en alle obstakels dienen te worden 
verwijderd. 

Er ontbrak een strategie om de stad 
goed over te laten lopen over de spoor
zone, om daarna weer over te gaan in 
het jaarbeurs gebied. Met de nieuwe 
stationsterminal wordt getracht deze 
verbinding wel tot stand te brengen . 

Identiteit: 
Het station is ingekapseld aan de ene 
kant tussen Hoog Catharijne en aan 
de ander kant tussen kantoren en het 
Beatrix theater. Het heeft een dringend 
identiteitsprobleem. 

Het stationsplein moet bovendien een 
voorbode van de stad erachter zijn . 
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Reactie op de criteria van UCP: 

1 Er is geen sprake van een zodanige 
herstructurering van de verveerssyste
men dat de barrière van het spoor wordt 
opgeheven . Evenmin ontstaat er een lev
endig stedelijk brandpunt (de vulkaan). 

2 De routestructuur rondom het station 
blijft verstoord . Weliswaar is er een 2e 
tunnel gepland die de doorstroom van 
verkeer iets verbeterd, maar dit zorgt niet 
voor een verbetering in de belevings
kwaliteit. 

3 Er is geen organische verstrengeling 
van de programmatische gebieden. 
Eerder een versterking van het al be
staande. Hierdoor wordt er dus niet een 
oplossing geboden om het bruisende 
startshart te realiseren en is men eerder 
doorgegaan met wat er al was. 

4 Helaas is het niet gelukt om met 
een ontwerp te komen dat het gebied 
de broodnodige identiteit geeft. In het 
ontwerp beperken de opstellers zich tot 
oplappen in plaats van met een doortas
tend ontwerp te komen dat gezicht aan 
het gebied geeft. 

Conclusie: het UCP is geen verslechte
ring maar het maakt niet de potentie 
waar die in het UCP project verborgen 
lag. 

Wat Utrecht nodig heeft is een nieuw 
centraal stedelijk brandpunt aan de west
kant van het spoor_ 



De hoofdreden voor bezoek aan het stationsgebied (in procenten) 

Afbeelding 3. 2 

In afbeelding 3. 2 is de hoofdreden voor 
bezoek aan het stationsgebied te zien. 
Hier is te zien dat de meeste bezoekers 
reizigers zijn. 

re12.en 
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3.2 Plan A of Plan 1 

Nadat het UCP was mislukt, zijn er een 
aantal studies geweest naar toekomstige 
mogelijkheden om het stationsgebied 
aan te pakken. Er werden uiteindelijk 
twee visies ontwikkeld en deze werden 
aan de Utrechte bevolking voorgelegd. 

Op 15-5-2002 hield Utrecht een refe
rendum om de bevolking te laten kiezen 
uit de 2 plannen welke de aanleiding 
zou vormen voor het masterplan van het 
gebied. Dit waren "Plan A" en "Plan 1"' 

Het verschil zit er in principe in dat Plan 
1 een compacter hoogstedelijker voorstel 
is dan Plan A. Een Utrechtse variant van 
het Berlijnse Sony Centrum of het Parijse 
La Défense. Plan A ging uit van een 
opener en groenere aanpak. 

In de volgende schema's en tabellen 
staan de verschillen tussen de plannen. 

Voor een omschrijving van de gebieden 
zoals ze in Visie A stonden, verwijs ik u 
door naar bijlage 8.3. 

CUitUlH etc 
8% 

Leisure 

8% 

Winkels 
10% 

Plan 1 
Kantoren 

51% 

Plan A 
Afwisseling 
Groep 
Kleine stad 
Heden 
Romantisch 
Organisch 
Wonen 
Maastricht 
Terugblik 
Visionair 
Leven 
Dromer 
Toegankelijk 
Ontspannen 

Afbeeldmg 3.4 
Kopie gemeenteliijke omschrijving 

Cultuur etc 

8"1.. 

37% 

Plan 1 
Samenhang 
Individu 
Grote stad 
Toekomst 
Realistisch 
Logisch 
Werken 
Rotterdam 
Vooruitblik 
Realist 
Verdienen 
Doener 
Allure 
Bedrijvig 

Verhouding van het nieuwe programma in het voorstel van Plan 1 en Plan A 
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Pion 1 

• Win1nlls met daM'boY9n kartlarltnlwormn 
• Winke l$ met daaiJOYoön 

~wonentbntoren 

~ ..... 
• v.bn.n 
. ..... 1 

tcnc.oom t'lgOI"IIc.ongreucn en 
9Joot::Khölllitt pub11ftuaWîteit~ 

- Wontn (spec:m..ko doetg1Qtp}. bij.to_nckr• 
doehtn {Of'ldlrwijs), k Î'llchir-9) k"moor

of p!at.t~lmkrrten 

BD""hMk (.r-tMr~} 

"""'• MuJ:illkCOilln.Wn 
C..no 
810$CCf)t.'ftCO~ 

1Musc.~)thot«,(y/KI'louwb ut.g 

Foodcow"t 
Er.tefUirvnont 

~eelding 3.5 
1n 1 en Plan A grafisch uitgebeeld. 
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3.3 Wat staat er volgens het huidige 
masterplan te gebeuren 

De uitkomst van het referendum tussen 
de 2 visies op 15 mei 2002 was: 

Opkomst: 
Visie A: 
Visie 1: 
Blanco: 

65,3% 
59,8% 
24,8% 
15,4% 

Het masterplan is dus ontwikkeld op 
basis van Visie A, de openere en groe
nere aanpak. In de volgende paragrafen 
volgt een korte beschrijving van de 
doelstellingen van de aanpak van het 
stationsgebied volgens het Gemeentelijk 
Masterplan. 

Leefbaar en veilig 

Utrecht noemt deze als een van de be
langrijkste kernpunten wil een nieuw cen
trum binnen Utrecht slagen. De eigen
lijke veiligheid en leefbaarheid moeten 
worden vergroot, en in het bijzonder de 
beleving hiervan. Dit wil de gemeente 
bereiken door de creatie van gebieden 
met een eigen identiteit en intensief 
ruimtegebruik, door middel van functie
menging en het introduceren van vele 
voorzieningen. Dit bovenop voldoende 
beheer en toezicht van die gebieden 
(voor meer informatie verwijs ik u door 
naar bijlage 8.4). 

2 Centrumfunctie 

De beleving van het centrum wordt 
geïntensiveerd door de creatie van ge
bieden met een sterke sfeer en kwaliteit. 
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Dit door de inzet van hoogwaardige 
architectuurobjecten. Daarnaast dient de 
economie te worden versterkt door een 
verbetering in het vestigingsklimaat. Er 
dienen winkels, kantoren, hoogwaardige 
woningen en diverse voorzieningen te 
worden gerealiseerd . Het centrum zou 
met de stad mee moeten groeien en de 
druk van de oude stad gedeeltelijk ver
leggen naar het nieuwe centrum west. 

3 Toegankelijkheid en bereikbaar 

Een goede mobiliteit moet reizigers 
uitnodigen langer in Utrecht te verblijven. 
Bovendien moeten de verschillende ver
voersystemen soepellangs elkaar kun
nen werken en de burger keuze bieden. 
Voor de autoreiziger dienen er voldoen
de en goedgeplaatste parkeeraccom
modaties te zijn . Dit alles zorgt voor een 
betere bereikbaarheid van het centrum. 

4 Railport van Nederland 

Utrecht is op dit moment de "Railport" 
van Nederland. Om deze positie nog 
verder uit te bouwen is een nieuwe OV
terminal nodig die Utrecht belangrijker 
maakt op nationaal en Europees niveau. 
Deze nieuwe terminal met duidelijke 
zichtlijnen naar de stad zal de kwaliteit 
van de vervoerssystemen binnen Utrecht 
stimuleren. 

Referendum en Participatie: 

De ontwikkelingspartners (de gemeente 
Utrecht, Corus, de NS en de Jaarbeurs) 
hebben na het referendum in 2002 de 
volgende uitgangspunten geformuleerd 



die van belang zijn voor het Jaarbeurs
plein: 

De barrièrewerking van het 
spoor tussen de oostelijke en 
westelijke stad wordt aange
pakt. 
De westkant van het station 
krijgt een volwaardige entree. 
Het stationsgebied krijgt een 
aansprekende architectuur. 
Het stationsgebied wordt so
ciaal veilig. 
Het stationsgebied wordt 
goed bereikbaar en biedt 
voldoende parkeerplaatsen en 
openbaar vervoer. 

Afbeelding 3.6 

In bijlage 8.5 staat een samenvatting van 
de hoogbouwvisie en in bijlage 
8. 6 staat een samenvatting van de 
beleidsvisies van Utrecht in 2015 als stad 
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3.4 Mijn reactie op de plannen en het 
referendum 

Het masterplan is gebaseerd op de 
uitkomst van het referendum. Maar mag 
men die uitkomst zo direct interpreteren? 
De gemeente bood een keuze tussen 
twee alternatieven. Kort door de bocht 
een alternatief dat hoogstedelijk was en 
een ander iets kleinschaliger en opener 
voorstel. De Utrechtse burgers kozen 
voor een bepaalde aanpak en niet voor 
een ontwerp. 

Dat Visie A veel meer steun kreeg kwam 
in het bijzonder door de belofte de 
Leidsche Veer weer door te trekken tot 
waar hij vroeger stroomde. Dat de steun 
voor deze plannen maar relatief was 
blijkt wel uit het feit dat maar liefst 16% 
van de burgers blanco heeft gestemd, 
wat ongekend hoog is. Met andere woor
den; de steun van de burgers voor deze 
plannen lijkt eerder een keuze tussen de 
minst erge variant dan een daadwerke
lijke voorkeur. Ze kozen vooral voor het 
idee van kleinschaligheid . 

De sfeeromschrijvingen in het nieuwe 
masterplan zijn nog steeds erg zakelijk 
van karakter. Ze lijken nog steeds eerder 
te gaan over een toekomstig zakencen
trum dan over het fysieke stadscentrum. 
De plannen voor het stationsgebied 
worden gedragen door de ontwikkelaars 
en investeerders. Voor hen is een zakeli
jker centrum interessanter. Een gebruikt 
referentie plaatje is van de Grand Arche 
in het gebied La Défense te Parijs. Erg 
ambitieus is het zeker, maar de vraag 
is of het hier zo kan werken. Het sta-
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tiensgebied ligt midden in het centrum, 
naast de oude stad van Utrecht. Er is 
niet genoeg ruimte in Utrecht om een 
dergelijk plan door te voeren, en het zal 
waarschijnlijk iets bescheidener moeten 
worden uitgevoerd. 

Maar is een dergelijk zakelijk centrum 
wel gewenst? Wil het gebied karakter, 
identiteit en levendigheid verkrijgen dan 
moet het juist kunnen dienen als een 
verblijfsplek. Het moet een zakencentrum 
zijn, en een wijkcentrum, en een station
splein, enz. 

De plannen laten potentieelliggen met 
een eenzijdige benadering. De voorstel
len zijn vaak een uiterste geweest: of 
heel zakelijk, of juist niet zakelijk, groen 
en open . Een mengvorm zou waarchijn
lijk grotere winst opleveren, omdat het 
een het ander niet hoeft uit te sluiten. 

3 Gemeentelijke ambities: 

Verbinden 
Herstellen 
Betekenis geven 

Dit zijn de 3 speerpunten van het mas
terplan. Wat bedoelde de gemeente met 
deze steekwoorden in relatie tot het sta
tionsgebied. En wat betekenen ze voor 
mijn ontwerp? 

1 Verbinden 

Het spoorwegennet, Westplein en Catha
rij nebaan zijn een duidelijke barrière 
tussen het oosten en het westelijk deel 
van Utrecht. Ze wordt ervaren als een 



scheidingslijn die loopt door het hart van 
Utrecht. Het centrum is vanaf de West
kant van het spoor een stuk moeilijker 
bereikbaar en hierop volgt naast de 
fysieke ook een psychische barrière . De 
afstand wordt veel groter ervaren dan dat 
die daadwerkelijk is. 

Het is de gemeentelijke ambitie om de 
huidige straten en routes beter op elkaar 
aan te laten sluiten, zodat er minder 
onderbrekingen zijn en de open ruim
tes beter ingevuld worden . De berm en 
restruimte wordt ingevuld en opgewaar
deerd, met als doel dat de bestaande 
routes aantrekkelijker te maken. Het 
gevolg hiervan is meteen dat de afstan
den korter en de af te leggen routes 
opener lijken. De gemeente wil naast de 
barrière van Oost en West ook de over
gangen van deelgebieden binnen het 
station verbeteren. Punten van bijzon
dere aandacht die genoemd worden 
(en relevant zijn voor mijn ontwerp) zijn 
de aansluiting van Lombok op het sta
tionsgebied en het Jaarbeursplein op het 
station. 

2 Herstellen 

Met de bouw van Hoog Catharijne is de 
oude stadsstructuur in het stationsge
bied behoorlijk aangepast. Straten die 
teruggingen tot aan de middeleeuwen 
werden gesloopt, de oude kazernes in 
West werden vervangen door moderne 
complexen en de Leidsche Vaart werd 
gedempt om ruimte te maken voor een 
brede weg. Kortom de verandering in het 
toenmalige Utrecht was nogal ingrijpend. 
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Inmiddels is gebleken dat deze ingreep 
niet zonder problemen was. Met het idee 
van herstellen wil de gemeente stukken 
van de oude structuren terugbrengen. 
Verder dient ze om de kwaliteit van de 
omgeving te verbeteren, de sociale 
veiligheid te verhogen en de menselijke 
maat terug te brengen. 
Een voorbeeld van deze werkwijze is het 
opnieuw doortrekken van het water naar 
de Catharijnesingel. 

Op het gebied van openbare ruimte wil 
de gemeente meer duidelijkheid re
aliseren. De scheiding tussen publiek en 
privaat moet duidelijker worden en de 
overgangen beter zichtbaar. De gebou
wen rondom het station zijn naar bin
nengekeerd met vaak een blinde gevel 
op straatniveau. Dit geeft een onveilige 
en ontoegankelijke uitstraling. Ze zouden 
meer een gezicht moeten krijgen . 

Het stationsgebied is een samenkomst 
van meerdere verkeersvormen. Om dit 
infrastructureel mogelijk te maken zijn 
er veel restruimtes rondom de ver
keerszones, zoals stukjes ongebruikte 
en soms verwaarloosde berm. In feite 
is dit verloren ruimte want ze is onge
schikt voor bebouwing en verblijf. Met de 
ingreep " herstellen" moet de versnippe
ring tegengegaan worden en de pub
lieke ruimte een betere kwaliteit worden 
gegeven. 

3 Betekenis geven 

Betekenis geven gaat over het iden
titeit geven aan de verschillende plek
ken binnen het stationsgebied . Wijken, 
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gebieden, functies en ruimtes vloeien 
in elkaar over zodat de gebruiker niet 
beseft waar die zich bevindt. Er is sprake 
van onduidelijke afbakening, bijvoorbeeld 
in het geval van de overgang van Hoog 
Catharijne en het station . 

Met name het stationsplein aan de 
Jaarbeurs kant heeft een gebrek aan 
identiteit. Een intensief programma 
en sprekende architectuur moeten dit 
deelgebied betekenis geven. De verschil
lende plekken dienen met sprekende 
markeringen aan elkaar geschakeld te 

Afbeelding 3. 7 

worden zodat er een zonering en routing 
kan ontstaan die het gebied helder maakt 
voor de gebruiker. 

MaqueNe van een ouder voorstel van het Jaarbeursplein binnen het masterplan. 
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Afbeelding 3. 8 
Artist's impression van het Jaarbeursplein als nieuw zakencentrum 
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3.5 Wat wordt er nu bijgebouwd? 

Wat wordt er nu allemaal concreet bijge
bouwd dat relevant is voor het nieuwe 
ontwerp van het Jaarbeursplein? 

Om te beginnen heel veel nieuwe 
gebouwen. Dit maakt het erg moeilijk 
om in te spelen op een groot deel van 
de pleinomgeving. De nieuwbouw heeft 
allemaal een sprekende architectuur. Het 
plein kan daardoor niet achterblijven. 

Nieuwe gebouwen in de directe omge
ving: 

Stadskantoor 
Kantoren en appartementencomplex 
Holiday lnn 
Amrath Hotel 
Holland Casino 
Megabioscoop 
Stationsterminal 

In bijlage 8.7 zijn bovendien nog extra 
afbeeldingen te zien van het verschil tus
sen de nieuwe en oude situatie aan de 
Oostzijde van het spoor. 
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Afbeelding 3. 15 
Westzijde van het masterplan stationsgebied 
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Afbeelding 3. 17 
Toekomstige Westplein met herstelde singel . Rechts is de Holiday lnn en de rand van het Jaarbeursplein te zien 
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3.6 Het Jaarbeursplein binnen het 
masterplan 

In het masterplan ligt een voorstel voor 
het Jaarbeursplein, maar dit heeft nog 
niet erg veel aandacht gekregen. 
De ontwikkeling van het stationsgebied 
gebeurd gefaseerd en op projectbasis. 
De bouwprojecten grenzend aan het 
jaarbeursplein hebben prioriteit gekre
gen. Voor het Jaarbeursplein is geen 
directe investeerder. 

Het voorstel dat er ligt maakt niet 
de potentie van de locatie waar. Het 
Jaarbeursplein is het knooppunt van de 
ontwikkelingen aan de westzijde van het 
station. Het is één van de twee stations
entrees en verdient daarom speciale 
aandacht. 

In het huidige voorstel wordt er een plan 
voorgesteld van een leeg vlak ter grootte 
van het plein met daarin een grote trap 
en de sneltram. 
De trap is nodig om reizigers de 8 meter 
hoogte naar de stationsstraat te over
bruggen. De sneltram is noodzakelijk 
omdat dit de enige route is waarmee hij 
op de terminal kan aansluiten. 

Dit plein reageert niet op zijn omgeving. 
Het is een leeg vlak met een trambaan 
en een trap. Het zal erg moeilijk zijn om 
alle ambities door middel van dit plein te 
realiseren. Het geeft noch de westzijde 
een uitstraling van een zakelijk centrum 
noch geeft het Utrecht een prettige plek 
om te verblijven. 

Het vrije vlak staat wel een hoop soorten 
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gebruik toe (door het ontbreken van 
objecten is er genoeg ruimte voor vele 
activiteiten), maar is het niet te vrij? Kan 
er niet teveel, is het vlak niet te leeg en te 
groot? Ontstaat er niet slechts een groot 
plein waar reizigers zich ongemakkelijk 
voelen. 

De plaatsing van de tram komt gefor
ceerd over en snijdt het plein tweeën. Het 
voelt hier niet als een aanvulling van het 
plein maar juist als een hindernis. 



Sneltram Trap Beatrix theater 

Afbeelding 3.19 
Toekomstige Jaarbeursplein, zoals nu in het masterplan wordt voorgesteld 
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3.7 Samenvatting 

Er zijn nu een hoop intenties en doelstel
lingen de revue gepasseerd, maar wat 
zijn in het kort de verwachtte verande
ringen in het stationsgebied: 

Het idee van een verbindende 
Centrum Boulevard wordt uitgevoerd 
om de spoor barrière tussen Oost en 
West Utrecht te beslechten. 

Op het jaarbeursterrein komt een 
Leisure boulevard met daarin o.a. 
een megabioscoop, casino en hotel. 

De Leidsche Vaart wordt weer in 
de oude structuur hersteld en de 
aangrenzende weg wordt getrans
formeerd tot "Stadscorridor" tussen 
Oost en West. Het verkeer van het 
te verdwijnen Westplein zal via tun
nels naar de stad worden geleid. 

De wijk Leidsche Rijn zal in het zuid
westen worden gebouwd waardoor 
er 1 00.000 Utrechtenaren aan de 
westkant bijkomen. 

Een flinke hoeveelheid kantoorge
bouwen en appartementen worden 
in het stationsgebied bijgebouwd. 

Er komt een nieuwe Openbaar 
Vervoer's terminal die de verwachte 
gebruikers van Utrecht Centraal in 
2030 aan moet kunnen. 
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De vier vragen voor het nieuwe plan 

Vier korte vragen die gesteld moet wor
den wanneer je naar de voorstellen voor 
het nieuwe Jaarbeursplein kijkt: 

Aan welke eisen op stedenbouwkundig 
niveau moet het nieuwe jaarbeurpslein 
voldoen: 

1 Worden de vervoerspunten zodanig 
geherstructureerd zodat een helder en 
ruimtelijk interessant knooppunt ontstaat, 
dat zich soepel schikt naar de bestaande 
stedelijke structuur? 

2 Is het nieuwe netwerk van routes een 
verbetering voor de continuïteit van de 
openbare ruimte? 

3 Zorgt de herstructurering van de be
staande en de toevoeging van de nieuwe 
functies voor een betere continuïteit van 
het stedelijke programma, stedelijke 
massa? 

4 Worden er architectonische ingrepen 
voorgesteld die het gebrek aan identiteit 
van het station opheffen? 



3.8 Tijdlijn masterplan 

In het onderstaande schema is de 
tijdsplanning te zien . Het jaarbeursplein 
staat er niet tussen, maar hoogst
waarschijnlijk komen de eerste plannen 
tegen het einde van 2007. 

~-- I I I I I 

Afbeelding 3.20 
Tijdsplanning ontwikkeling stationsgebied 
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Hoofdstuk 4 
Thema's en strategie 
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4 Thema's en strategie 
In dit hoofdstuk behandel ik de thema's 
van mijn ontwerp en de strategie die ik 
voor mijn ontwerp heb gebruikt. 

Op basis van hoofdstuk 1 tot en met 
3 kan ik de volgende uitgangspunten 
formuleren : 

Er ligt een stedenbouwkundig plan 
voor het stationsgebied met een 
overvol programma. 

Het Jaarbeursplein ligt centraal t.o.v. 
van alle ingrepen volgens het mas
terplan ten westen van het spoor. 
Het speelt een centrale rol. 

De bevolking wil een prettige buiten
ruimte. de gemeente een zakencen
trum met een sterke identiteit. 

Dwars over het plein loopt de cen
trum boulevard die uitmond in een 
Leisure omgeving ter hoogte van de 
Jaarbeurs. 

Er is behoefte aan een plein met 
duidelijk afgebakende randen. Dit 
plein dient in de toekomst ook nog 
eens opgevuld te worden met im
posante gebouwen. 

Het Jaarbeursplein dient als sta
tionsplein. 

Er dient een sneltram over het plein 
heen te lopen om die te kunnen 
laten aansluiten op de nieuwe OV
terminal. 

Utrecht in de Knoop 62 

Het stadskantoor zal in de toekomst 
aan het plein gaan grenzen. 

Vanaf de Croeselaan tot aan de 
stationsstraat is een hoogte verschil 
van ongeveer 8 meter. 

Eind 2007 zullen de eerste plannen 
voor het Jaarbeursplein worden 
doorontwikkeld. 



4.0 Afbakenen van het plein 

Om het nieuwe plein goed te laten 
functioneren, moeten we er eerst een 
plein van maken. 

De eerste stap is om het plein van wand 
tot wand door te trekken. Hierdoor ont
staat er een daadwerkelijk afgebakende 
leegte binnen een hoog stedelijke massa 
die als plein kan werken. 

Dit betekent dat het plein vanaf de 
stationsentree helemaal doorloopt tot 
de kantoren die zich nu aan de andere 
zijde van de Croeselaan bevinden . De 
Croeselaan kan niet over het maaiveld 
worden doorgetrokken. Dan zal het altijd 
een barrière blijven in het Jaarbeurs
plein. De andere wanden bestaan uit 
het Beatrix theater en het Holiday-lnn 
complex. 

Afbeelding 4.0 
De afbakening van hel plein van wand lol wand (blauw) 
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4.1 Hoofdopzet voor programma 
op het plein. 

Het Jaarbeursplein is aan alle zijden 
omsloten door gebouwen. De ge
meente heeft een flinke hoeveelheid 
kantoorruimte in het gebied gepland, en 
hoogstwaarschijnlijk zal dit in een groot 
kantorencomplex richting de Croeselaan 
worden gesitueerd. 

De afbakening van het plein is de uiterste 
maat om te bouwen; het maximaal 
te gebruiken oppervlak. Door deze 
benadering wordt het optimale aantal 
vierkante meters gebruikt en blijft er geen 
restruimte over. 

Ik ben gaan onderzoeken op welke 
manier ik het gebied kon gaan 
benaderen met betrekking tot de 
ruimtewerking van het plein, de 
verkeersroutes die er doorheen lopen 
en de situering van het te bouwen 
programma. 

Dat er programma in het plein moest 
komen was voor mij een uitgangspunt. 
Aan de hand van een schematische 
plattegrond en een referentieproject 
heb ik getest of de sfeer en de ontstane 
buitenruimte aansloot bij mijn beeld voor 
het Jaarbeursplein . 
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Variant 1 

In dit voorstel wordt het programma 
geconcentreerd in hoge torens die 
verspreid over het plein liggen. Deze 
toren zijn onderling verbonden met 
luchtbruggen 

Voordelen: 

Mits de torens goed zijn verspreid, 
ontstaat er geen muurvorming. 
Bovendien is het mogelijk allemaal 
verschillende zones in de openbare 
ruimte te creëren waarbij de torens 
op strategische plekken het geheel 
ordenen. 
Middels de luchtbruggen is het 
mogelijk een voetgangers gebied 
te creëren op een aanzienlijke 
hoogte bevind . Deze kunnen weer 
aan aanliggende gebouwen worden 
geschakeld . 

Nadelen: 

De torens blokkeren zichtlijnen in het 
plein en frustreren een vrije routing. 
Het heel moeilijk het plein als één 
gebaar te voelen. 
De torens eisen de kijkrichting op, 
wat de aandacht van de rest afleidt. 

Afbeelding 4.2 
Sleven Hol/, ontwerp voor een wijk in Beijjing 

Afbeelding 4.3 
Variant1 
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Variant 2 

Hier betreft het een aflopend landschap 
met de bebouwing telkens onder het 
straatniveau. Het dak is dus de openbare 
ruimte. Het verloop van de bebouwing 
kan trapsgewijs of egaal verlopen . Er 
ontstaat een trappiramide of een glooiing 
in de richting van de stationsentree. 

Voordelen 

Met deze methode is het mogelijk 
op te klimmen naar de stationsstraat 
die op + 8 meter ligt en bovendien 
een glooien aan te brengen die het 
plein richting geeft. 

Nadelen 

Het plein heeft 1 duidelijke richt
ing en keert de rug naar de andere 
richtingen. 
Als er gebouwen aan het pleinvlak 
grenzen zullen die de schuine lijn 
over hun gevel hebben lopen wat de 
aansluiting erop bemoeilijkt. 
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Afbeelding 4.4 
Referentieproject variant 2 
UN Studio, Ponte Parodi 

Afbeelding 4.5 
Variant2 



Variant 3 

De aanpak is hier om alle bebouwing 
naar de rand te plaatsen, waardoor het 
centrum van het plein vrij blijft. Dit 
gaat ten koste van de oppervlakte van 
het plein, maar door deze bouwwijze kan 
eventueel aangehaakt worden aan al 
bestaande bebouwing zodat dit verlies 
meevalt 
De wandmassa kan dan nog open of 
dicht worden uitgevoerd . 

Voordelen 

Het centrale deel van het plein blijft 
gegarandeerd open. 
De wanden bakenen het plein helder 
af. 

Nadelen 

De ommuring maakt dat het plein 
zich weinig opent naar de omgeving 
en wel heel erg op zichzelf staat. 

Afbeelding 4.6 
Referentieproject variant 3 
Ken yeang, uilbreiding universiteit van Amsterdam 

Afbeelding 4. 7 
Varian/3 
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Variant 4 

Dit is een uiterst complexe structuur 
waar de bouwmassa op meerdere lagen 
in elkaar grijpt. De dichtheid is extreem 
hoog. Deze methode wordt aangedragen 
als een oplossing voor de toekomstige 
metropolen waar ruimte erg schaars is. 

In deze aanpak zal daglicht toetreding 
voor een groot probleem zorgen. Net 
zoals de verschillende verkeerstructuren 
die het geheel zowel horizontaal als verti
caal moeten ontsluiten. 

Voordelen 

Deze bouwwijze creëert een enorm 
hoge dichtheid . 
Maakt het mogelijk heel veel ruimtes 
aan elkaar te schakelen wat een 
intensief ruimtegebruik stimuleert. 

Nadelen 

Er onstaan ernstige problemen door 
verminderde daglicht toetreding . 
Deze opzet vernietigt het hele plein 
concept. Het plein wordt geredu
ceerd tot een route die zich door de 
bebouwing wringt. 
Ingewikkelde ontsluiting . 
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Afbeelding 4.8 
Referentieproject variant 4 
Beijing Boom Tower 

Afbeelding 4.9 
Variant4 



Ik heb gekozen voor variant 2, met name 
vanwege het effect dat deze oplossing 
heeft voor de buitenruimte of "het plein". 

Deze ingreep biedt de gelegenheid pro
gramma in te voegen terwijl de buitenrui
mte vrij van obstakels blijft. 

Daarnaast garandeert de zachte helling 
in het maaiveld een soepele aansluiting 
op de stationsstraat die op +8 meter ten 
opzichte van het plein ligt. 

Bovendien creëert het feit dat het plein 
het "dak" van de bebouwing is, moge
lijkheden om met doorsteken te experi
menteren, zodat de onderliggende lagen 
relaties met het plein en de gebruikers 
kunnen aangaan. 
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4.2 Opbouw van het plein 

+Sm 

+Om 

Afbeelding 4. 10 
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1 Situatie 

Dit is de situatie van het Jaarbeursplein 
in doorsnede geschematiseerd . Links 
de stationstraat op + 8 meter boven 
maaiveld en rechts is de Croeselaan op 
maaiveld niveau. 

2 Verbinden 

Door het maaiveld langzaam te laten 
oplopen overbrug ik het hoogte verschil 
van 8 meter. 
Hiermee wordt ruimte onder het maai
veld gecreëerd dat met programma 
opgevuld kan worden. 
Ongeveer halverwege de helling is er 
genoeg hoogte tussen maaiveld en dak 
om een tussenvloer in te voegen . 

3 Uitsnedes 

Door in het schuine vlak uitsnedes te 
maken creëer je accenten in het maai
veld. Het genereert paden en rustpunten. 
De ruimtebeleving van het plein is op 
deze wijze manipuleerbaar. 
De uitsnedes zijn een gereedschap om 
het plein in te delen. 



De methode toegepast op het jaarbeurs
plein. 

1. Er wordt eerst 4 meter uit gegra
ven zodat er nog een extra laag 
ontstaat onder het maaiveld. 

2. In deze laag wordt de constructie 
geplaatst die de tussenlaag er bo
ven moet gaan dragen. 

3. De tussenlaag wordt ingevoegd 
zodra er voldoende hoogte is door 
de helling van het geprojecteerde 
dakvlak. 

4. Een hellend dak wordt op de 
lagen geplaatst dat tegelijkertijd 
als plein fungeert. Dit dak loopt 
van 0 naar +8 meter hoogte. 
Hierin kunnen nog in-en uitsnedes 
worden gemaakt. 

2 

3 

4 

Afbeelding 4. 11 
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4.3 Ordening van verkeersstromen 

De komende 20 jaar zal de verkeersin
tensiteit rondom station Utrecht Centraal 
ftink toenemen. De verwachting is dat in 
2025 dagelijks zo'n 350.000 passagiers 
er gebruik van zullen maken . 
Utrecht CS is nu al met 55 miljoen 
reizigers per jaar het drukste verveers
knooppunt in Nederland. Tussen 2015 
en 2020 is de verwachting dat jaarlijks 
zo'n 100 miljoen reizigers van het station 
gebruik zullen maken. Om dit te kunnen 
opvangen wordt er dan ook een nieuwe 
stationsterminal gebouwd. 

Op de drukste uren bewegen zich dan 
zo'n 45.000 mensen door de stationshal 
en de perrons. De niet-overstappers zul
len het station via de verveerssystemen 
moeten bereiken (auto, bus, tram. fiets 
of te voet). Een groot gedeelte van deze 
stromen zal via het Jaarbeursplein gaan 
verlopen. Met name doordat het over
grote deel van de Utrechtse bevolking na 
2015 aan de Westzijde van het spoor en 
Centraal Station woont, als de uitbrei
dingsplannen van de Utrecht Leidsche 
Rijn zullen zijn voltooid. De gemeente 
rekent er bovendien op dat de Leisure 
boulevard op het huidige Jaarbeurs
gebied een aanzienlijke hoeveelheid 
bezoekers gaat trekken. 

Al deze stromen dienen op een vloei
ende manier geordend te worden. Voor 
reizigers dient te af te leggen afstand 
richting station zo kort mogelijk te zijn 
met zo weinig mogelijk obstakels. Boven
dien moeten de stromen langs elkaar 
kunnen functioneren zonder elkaar te 
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hinderen. 

In het hiernaast afgebeelde schema (afb 
4.12) laat ik de optimale situatie zien: de 
meest directe route tot de bestemming. 

In dit schema zijn alle toekomstige ver
keerstromen weergegeven. De bussen 
met bestemming OV-terminal zullen niet 
over het plein gaan en zijn daarom niet in 
de tekening opgenomen. 

De oranje lijn staat voor voetgangers. 
Hier zijn 3 stromen te zien die over het 
plein gaan. De eerste is de rechterlijn die 
van het station naar het jaarbeursterrein 
gaat. Deze stroom bestaat voornamelijk 
uit voetgangers die gebruik maken van 
de nieuwe "centrum boulevard". De 
verkeersstroom wordt aangevuld met 
reizigers die worden afgezet voor het 
station ergens ter hoogte van het Beatrix 
theater op de Croeselaan.ln totaliteit 
gezien zal de nadruk bij deze stroom 
echter liggen op mensen die tussen het 
station en de jaarbeurs op en neer lopen. 

De tweede voetgangersstroom is van het 
station naar de hoek links-onder in het 
plein. Dit zal voor de meeste mensen de 
plek zijn waar ze vanuit het westen van 
Utrecht naar het station gaan. Ze worden 
dan bij een kiss & ride plek afgezet. 

De derde voetgangersstroom bevindt 
zich bovenin horizontaal van links tot het 
midden. Dit is de voetgangersaansluiting 
op het wijkcentrum van Lombok. Deze 
route vormt is de meeste directe verbind
ing met de wijk en het station. 



Afbeelding 4. 12 

1 e t s 
ram 

Voet ga 
Autove 

Optimale verl<eersrouiing over hel Jaarbeursplein gespecificeerd naar soort verkeer. 
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De azuur-blauwe lijn symboliseert het 
autoverkeer. Momenteel loopt er een be
langrijke autoverbinding over de Croese
laan. Deze verbinding zal in de toekomst 
ook belangrijk blijven. Maar om het plein 
te kunnen laten functioneren, zal de weg 
onder de grond moeten gaan lopen. 

In de toekomst zal het Westplein links 
van de Holiday lnn verdwijnen ten gunste 
van de herstelde Leidsche Vaart. Vanaf 
dit drukke verkeersplein wordt het ver
keer langs de Croeselaan en Graad! van 
Roggenweg richting centrum geleid. 

Omdat deze verbinding in de toekomst 
belangrijk blijft, heeft de gemeente 
besloten het verkeer van het Westplein 
ondergronds te geleiden met behulp van 
tunnels. 

Nu wordt het idee om de Croeselaan ter 
hoogte van het Jaarbeursplein onder
gronds te laten lopen een stuk eenvoudi
ger. Een ondergrondse Croeselaan kan 
gemakkelijker worden aangesloten op de 
Westplein tunnels. Omdat het verkeer al 
vanaf de Croeselaan onder de grond is 
het eenvoudiger om de aansluitingen te 
realiseren. 

Nu is er nog één auto-ontsluiting niet 
opgelost. In het gebied komen diverse 
kantoren en leisure functies . Deze heb
ben allemaal een parkeervoorziening 
die waarschijnlijk ondergronds zal zijn . 
Wil het gebied geen chaos worden, dan 
moeten deze parkeerruimtes aan elkaar 
geschakeld worden met gezamenlijke 
in- en uitgangen. Bovendien zou dit voor 
een aanzienlijke winst in ruimte zorgen 
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die kan worden gebruikt voor meer drin
gende zaken of meer parkeerplaatsen. 

In het geel zijn fietsers aangegeven. 
Er zullen Hink wat mensen zijn die met 
de fiets naar het station gaan. Daarom 
voorziet het masterplan ook in een 
grote bewaakte fietsenstalling onder de 
stations terminal. Om daar te komen 
kunnen fietsers via het Jaarbeursplein of 
via de achterkant van het Beatrix theater 
fietsen . 

Omdat veel mensen zullen kiezen voor 
het jaarbeursplein moet er een fietsroute 
over het plein lopen. 

Tot slot de donkerblauwe lijn . Omdat in 
de toekomst de sneltram halte aan de 
westzijde van de stationsterminal wordt 
gesitueerd, moet er een tramverbinding 
worden aangelegd . Helaas bevind het 
meest voor de hand liggende traject zich 
op het Jaarbeursplein. 

De sneltram komt van de Graad! van 
Roggenweg en moet op de Mineurslaan 
uitkomen. De enige manier om dit te 
doen is door een flauwe bocht te maken 
op het Jaarbeursplein. 

Dit is erg vervelend omdat we hier een 
bewegende blokkade introduceren op 
een plein dat we vrij willen houden van 
gemotoriseerd verkeer. De tram onder 
het plein laten tunnelen is geen optie 
omdat er niet genoeg ruimte is voor de 
stijg- en daalpunten. 



Verkeer Fiets 

Verkeer Voetgangers 

Afbeelding 4_13 
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4.4 Wat voor soort plein? 

Het nieuwe jaarbeursplein wordt een 
plein met een divers karakter. Het moet 
in optimale vorm namelijk fungeren als 
drie verschillende soorten pleinen. 

1 Stationsplein 
Het plein is de West-entree tot de sta
tionsterminal en het moet als zodanig 
ook presteren. 
Voor dit presteren zijn onder andere 
snelle toegangs-routes. een sterke 
uitstraling en plekken om reizigers op te 
pikken en af te zetten nodig. 
In bijlage 8.8 worden twee stationsplein
en als referentie behandeld. 

2 Bedrijfsplein 
De gemeente heeft de ambitie om het 
westelijk stationsgebied te ontwikkelin
gen tot de "economische motor" van het 
stationsgebied. Dit vertaalt zich in een 
forse hoeveelheid bedrijfspanden aan het 
Jaarbeursplein . Het plein moet daarom 
een representatieve waarde hebben. 
Dit kan worden bereikt door het plein 
open en ordelijk te houden. Een rom
melige structuur en te veel elementen 
trekken de aandacht van de pleinwanden 
(de bedrijven) weg. Een ruime pleinopzet 
is nodig om deze gebouwen uit te lichten. 
Daarbij moet het plein een zekere 
identiteit of karakter hebben die het kan 
uitstralen op zijn omliggende gebouwen. 

3 Verblijfsplein 
Het plein moet werken als een centrum 
van het omliggende gebied. Een open
bare ruimte waar mensen uit het om
liggende gebied naartoe trekken omdat 
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ze het prettig vinden om er te verblijven. 

Dit is de moeilijkste identiteit om te be
vatten. Wanneer is een plein een 
geschikt plek om te verblijven .? Waar 
moet het aan voldoen? Dit zal ik in het 
volgende stukje verder toelichten. 

4.4.1 Eigenschappen verblijfsplein 

Het concept van het verblijfsplein is 
moeilijk in een direct programma te 
vertalen. Daarom probeer ik het indirect 
door redenen om ergens te verblijven op 
te noemen en eigenschappen aan te du
iden waarom je een bepaalde plek boven 
een andere verkiest. 

1 De locatie als een plek waar gebeurte
nissen plaats vinden. 

Het plein moet een plek zijn waar activi
titeiten plaats vinden die zó interessant 
zijn dat mensen dat willen bekijken of 
ondergaan. 

Voor toeschouwers die het plein passief 
willen ondergaan dient er genoeg te 
gebeuren om naar te kijken. 
Dat kunnen verkeerstromen zijn maar 
ook activiteiten die op de locatie worden 
uitgevoerd. Dit kunnen speciale buiten
activiteiten zijn waar mensen een sport 
of kunst uitoefenen. In het ontwerp moet 
er ruimte op het plein worden geschapen 
die diverse soorten gebruik toestaat en 
eventueel stimuleert. Daardoor zullen 
mensen actief bezig zijn en kunnen weer 
ander mensen hiernaar kijken . 

Zodra het plein als een centrum van een 



bepaald gebied gaat fungeren zal er een 
zuigwerking ontstaan. Dit trekt weer 
andere mensen aan die juist naar het 
plein komen omdat er iets te doen is en 
het er "gezellig druk" is; er worden weer 
meer activiteiten georganiseerd vanwege 
de vele aanwezige mensen en zo gaat 
de cyclus door. 

Het plein kan ook programma omvatten 
waardoor mensen specifiek naar het 
plein komen omdat ze gebruik willen 
maken van die functie. 

Dit actief ondergaan van het plein zou 
kunnen bestaan uit het bezoek van een 
winkel of restaurant in het plein. 
Kort door de bocht: er komen vanzelf 
mensen naar het plein als er op het plein 
iets is waar ze gebruik van willen maken. 
Een interessant programma creëert meer 
pleingebruikers. 

2 De locatie is een mooie omgeving om 
te verblijven. 

De locatie heeft een bepaalde uitstra
ling en identiteit die door gebruikers als 
esthetisch mooi of interessant wordt 
beschouwd. 

Dit kan doordat het plein een bepaalde 
vormgeving heeft die mensen als prettig 
ervaren en er daarom verkiezen om hier 
te verblijven. Ze verruilen een andere 
omgeving ten gunste van het plein om 
hun activiteiten uit te voeren (het begrip 
activiteiten moet heel ruim geïnterpre
teerd worden en omvat ook lezen of met 
mensen afspreken). 
De activiteit is dus niet de prikkel om op 
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Afbeelding 4.14 
Pari< Gue/1 te Barcelona 

Afbeelding 4.15 
Grote marl<1 te Brussel 

het plein te zijn, maar de waardering van 
de pleinomgeving ten gunste van een 
andere omgeving. 

Dit kan bereikt worden door het plein 
op een speciale manier vorm te geven, 
het plein is van zichzelf zodanig dat 
mensen er graag willen verblijven (bijv. 
het plein in Park Guell te Barcelona). Het 
plein biedt voldoende om te ontdekken 
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en geeft het gebied een bepaalde sfeer 
waar de omliggende gebouwen een 
bepaalde status aan onttrekken. Dit komt 
zowel door de vorm als de invulling van 
het plein. 

Het zou ook kunnen door de wanden van 
het plein het gebied interessant maken. 
Door gebouwen met mooie gevels wordt 
het plein zelf ook als mooi en prettig 
ervaren (bijv. de Grote Markt in Brussel). 
Het plein verschaft dan de mogelijkheid 
om deze gebouwen op te nemen en 
neemt zich een identiteit aan van de 
wanden. 

In de meeste gevallen zal het een wissel
werking tussen het plein en de wanden 
die het gebied een bepaalde identiteit. 
geven. Wanneer de combinaties elkaar 
aanvullen zal het effect zal hierdoor ook 
sterker zijn. 
De typerende gevels in combinatie met 
een specifieke vorm en materialisering 
van het plein maken de locatie uniek en 
maakt dat je naar een plek gaat om deze 
te ervaren (bijv. het Piazza del Campo in 
Siena). 

3 De locatie als een ruimte om te ont
spannen 

Deze benadering lijkt op de benadering 
genoemd in punt 2, maar omdat ik me 
hier heel specifiek op het ontspannen 
richt, behandel ik dit als een losstaand 
punt. 

Ik zie het plein als een rustpunt in de 
stedelijke massa. Het is een opening in 
de dichtheid , een gat in de massa. 
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Afbeelding 4.16 
Piazza del Campo, Siena 

Hier wordt de ruimte geschapen om de 
omgeving te kunnen zien en te interpret
eren. Hier kun je afstand nemen en de 
stedelijke structuur lezen. 

Op het plein wordt je zicht niet meteen 
op een wand afgeketst. Hij kan afdwalen. 
Hier heb je de leegte, en hier heb je de 
rust. Het plein is een plek als waar je 
naar toe gaat om na te denken. 

Het plein is ook een plek waar je naar toe 
gaat als je ruimte nodig hebt. Als je wilt 
ontsnappen aan de drukte of juist van 
buitenruimte wilt genieten (bijv. wanneer 
het lekker weer is). 
De ruimte ontstaat wederom door het 
plein goed te ordenen en niet te vol te 
maken. Dit kan door de openbare en 
private plekken goed te scheiden. 

Flexibiliteit 

Tot slot nog een opmerking over het ge
bruik van het plein. Het plein dient flexibel 



genoeg te zijn om vele soorten van 
gebruik toe te staan. Het moet toepas
baar zijn voor situaties waar misschien 
in het begin nog niet over is nagedacht. 
Zo blijft het ook in de toekomst bruikbaar 
en wanneer de tijdsgeest veranderd kan 
het pleingebruik mee veranderen. Zou 
het plein dit niet kunnen, dan bestaat 
het risico dat het plein binnen 15 jaar 
gedateerd is. 

Hierdoor mag een bepaald soort ple
ingebruik niet teveel opdringen. Het mag 
stimuleren, maar niet forceren. en zeker 
niet zonder meer uitsluiten. 

Daar staat tegenover dat de pleininvul
ling ook niet te nietszeggend mag zijn. In 
een leeg plein kan alles, maar omdat er 
zoveel kan is er geen prikkel. Het risico 
bestaat dat er dan niks in het plein zal 
gebeuren. 

4.4.2 Ordening van het plein 

Dat het plein rechttoe rechtaan verbind
ingen met de stationsterminal moet 
leveren, is al duidelijk gemaakt. Doordat 
deze obstakelvrij moeten zijn, wordt een 
deel van het plein puur voor deze banen 
gebruikt. 

Als ik deze banen op een tekening zet, 
ontstaan stille zones in het plein. Zou 
je de verkeerstromen als waterstromen 
zien, dan zijn er plekken waar het water 
stil staat. Deze plekken ga ik gebruiken 
als de rustpunten of verblijfspunten bin
nen mijn plein. Deze zijn afgesloten van 
de verkeersdrukte met met voldoende 
uitzicht op een interessante locatie. 
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Afbeelding 4.17 
De verkeerslijjnen en rustzones 

Afbeelding 4.18 
Impressie van mogelijke r.uslige builenruimte op 
hel Jaarbeursplein 
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4.4.3 Stedelijk groen 

In de omgeving van het Jaarbeursplein 
zijn wel groenstroken aanwezig maar 
geen zones van redelijk groot formaat. 
Aan de oostzijde van het station bevin
den zich wel enkele parken. 

In het referendum van 2002 koos Utrecht 

Afbeelding 4.19 
Toekomstige groenstructuur in hel stationsgebied 
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voor een opener en groener stationsge
bied. Met name het Jaarbeursplein is een 
geschikte plek om dit te realiseren. 

Op het Jaarbeursplein kan groen een 
katalysator zijn om gebruik te intensive
ren. Mensen reageren positief op groen, 
ze zoeken groene buitenruimtes op om te 
verblijven. 



Op hel Jaarbeursplein creëer ik groene 
buitenruimtes in de rustzones. Groen 
heeft een kalmerende werking op 
mensen en versterkt de werking van 
deze zones. Contact met planten ver
minderd de mentale vermoeidheid en 
goed onderhouden groen vergroot de 
sociale veiligheid. 

De groenzones zorgen voor diversiteit 
binnen het plein. Dit kan zonder dat 
het geheel chaotisch te maken. Mits 
strategisch ingezet kan het bijdragen in 
de identiteitsvorming van het Jaarbeurs
plein. Mensen vinden het prettig om 
planten te zien en het zal het plein een 
positieve associatie geven. 

De inzet van groen vermindert boven
dien diverse hinder binnen het gebied. 
De planten creëren behaaglijkheid in 
de vorm van schaduw en warmte- en 
waterbuffer. 
Daarnaast kan het negatieve invloeden 
weren; een wand van bomen kan de 
wind en het autolawaai verminderen. 

4.4.4 Gewenste eigenschappen van 
het plein samengevat: 

Een plein dat activiteiten stimuleert . 

Een plein dat open is en een gevoel 
van ruimte biedt. 

Een ordelijke structuur (een 
makkelijk te begrijpen ruimte). 

Een interessant programma dat 
mensen aantrekt. 
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Verkeerszones (ordelijke, directe en 
cbstake !vrije ve rkee rss tructuren). 

Groene rustzones. 

Sterke identiteit door middel van 
vormgeving. 

Publieke buitenruimte die als 
aantrekkelijk en interesant wordt 
ervaren (mooie buitenruimtes en 
diversiteit). 

Flexibiliteit. 

Afbeelding 4.20 
Hangende tuinen van Babylon. Een archetype van 
een interessante verblijfsruimte in hel groen die ont
spanning tot doel heeft. 

Herontwikkeling Jaarbeursplein Utrecht 



4.5 Pleinwanden 

Het plein moet daadwerkelijk ervaren 
worden als een plein, om als plein goed 
te kunnen functioneren. Dit in tegenstel
ling tot een ruimte die gewoon onbe
bouwd is gebleven, een doodnormale 
open plek. Het plein moet duidelijk afge
bakend zijn met wanden, zodat het plein 
als zodanig gedefinieerd is. 

In verschillende plannen voor de aanpak 
van het stationsgebied zag ik de rooi
lijnen van bebouwing vaak veranderen. 

In een aantal gevallen stonden de 
gevels niet op één lijn. Daarom heb ik 
de omtrek van het plein opnieuw voor 
mezelf vastgesteld . Dit houd concreet in 
dat de geplande positie van het Amrath 
hotel naar voren wordt geschoven, zodat 
de gevel op één lijn zit met die van het 

I 
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Afbeelding 4.21 
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posterij- en bankkantoor. Er ontstaat nu 
één wand die van de SNS toren door
loopt tot het Amrath hotel. Dat zorgt voor 
een helderdere en rustigere omgeving. 

Omdat dit Amrath hotel toch nog ge
bouwd moet worden, kan deze aanpass
ing zonder al te veel problemen worden 
gerealiseerd. 

2 
Afbeelding 4.22 



Helaas kunnen de pleinwanden niet over
al worden bijgesteld. Met name bij het 
Beatrix theater is dit een gemiste kans. 
Omdat het gebouw aan de buitenkant 
niet ingrijpend veranderd gaat worden en 
op zijn minst nog 10 jaar mee zal gaan 
kan dit gebouw niet wijken. 

Dat is erg jammer omdat het grandioos 
in de weg zit voor de gewenste soepele 
aansluiting van het station naar de Lei
sure boulevard bij het voormalig Jaar
beurs terrein. Niet alleen frustreert het de 
routing doordat het een ongemakkelijke 
knik afdwingt, maar tevens blokkeert de 
directe zichtlijn vanaf het station naar het 
casino, hotel en megabioscoop. 

Als het plein volledig van wand tot wand 
wordt doorgezet wordt het gele gebied 
hieronder afgebakend . Dit wordt dan het 
nieuwe Jaarbeursplein 

De blauwe lijnen zijn de zichtbare plein
wanden die mede het gebied afbakenen 
en de identiteit geven. 

Afbeelding 4.24 
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Op de onderstaande afbeeldingen is een 
beeldstudie te zien naar de effecten van 
het pleinverloop en de pleinwanden op 
de beleving van het plein zelf. 

Hier is te zien dat de wanden niet al
lemaal gelijk hoeven te zijn om een 
solide frame rondom het plein te creëren. 
Een voldoende hoeveelheid massa is 
wel nodig om het idee van een wand te 
bereiken. 

Afbeelding 4.25 

Utrecht in de Knoop 84 

Een andere conclusie is dat een schuin 
oplopend plein geen belemmering hoeft 
te zijn in het daadwerkelijk ervaren van 
het plein. 

Ik denk dat het zelfs wordt versterkt. Ten 
eerste is er meer van het plein te zien 
omdat verhoudingsgewijs bij een schuin 
plein een groter deel van het plein op het 
netvlies te zien is, dan wanneer het plein 
horizontaal zou zijn. Daar bovenop krijgt 



hel plein meer richting. Daarbij wordt 
je blik over het plein meer geleid naar 
hel einde ervan door de beter zichtbare 
zichtlijnen naar het einde van hel plein . 

4.5.1. (Te) hoge gebouwen aan het 
plein 

Eerder in dit verslag heb ik al vermeld 
dat het Jaarbeursplein gebied bestemt is 
voor hoge en dichte bebouwing . 
In het masterplan worden compacte kan
torencomplexen genoemd. Dit ondanks 
de voorkeur van Utrechtenaren voor een 
opener en kleinschaligere invulling van 
het stationsgebied . Een voorkeur die zij 
via een referendum in 2002 duidelijk 
kenbaar hebben gemaakt 

Afbeelding 4.26 

r 

Om het programma van het masterplan 
te kunnen realiseren heb je de hoge 
gebouwen in het Jaarbeursplein gebied 
nodig. Gekoppeld aan de hoge gebou
wen die al in het gebied zijn, zullen deze 
samen zorgen voor erg hoge pleinwan
den. 

Dit heeft op veel mensen een negatief 
psychologisch effect. In plaats van de 
grandeur van de hun omringende bebou
wing te voelen, voelen ze zich door deze 
geïntimideerd. 

Het gebruik van het oplopend maai-
veld kan hier als een buffer werken. De 
wandelaar stijgt in hoogte waardoor 
de observatiehoek kleiner wordt. De 
gebouwen lijken kleiner en overdon
deren minder. Het gevoel van menselijke 
schaal wordt minder verstoord. 

--

I 

I 
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4.6 Node and Place 
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Station als PLACE 
Het station kan op twee manier bena
derd worden. Zowel als locatie als een 
transitiegebied. 

Als een plaatsgebonden object heeft 
het station twee (tegengestelde) iden
titeiten. Het station is zowel een "Node" 
of knooppunt van verkeersnetwerken, 
en tegelijkertijd is het een "Piace": een 
specifieke plek/gebied binnen de stad 
met een eigen identiteit, infrastructuur en 
gebouwen. 

Deze twee eigenschappen staan in zowel 
negatieve als positieve verhouding tot 
elkaar. Een hoge bereikbaarheid maakt 
het mogelijk dat bepaalde voorzieningen 
in een stationsgebied kunnen bestaan en 
een bepaalde dichtheid kan nodig zijn om 
bepaalde stationsvoorzieningen draaiend 
te houden. 

Omgekeerd kan een zeer uitgebreide 
infrastructuur een negatieve uitwerking 
hebben het leefklimaat van het stations
gebied en daarmee op zijn aantrekke
lijkheid. 

PI ace: 

Los van de vraag of iets een vaste 
entiteit is of een plek die gedefinieerd 
wordt door stromingen, kun je de plek 

87 

specificeren naar de morfologische 
eigenschappen en naar de ervaring die 
de plek opwekt. 

Voor de morfologische eigenschappen 
kan je de plek observeren, meten en 
kwantificeren (bijvoorbeeld door lezen 
met een grid, massa of functie). 

Voor het definiëren van de plek aan de 
hand van ervaringen moet je de ervaring 
van het verblijven in zo'n gebied 
proberen te vangen en vast te leggen. 
De emotie die iemand voelt als hij op het 
plein aanwezig is, moet daarbij worden 
vastgelegd in bekende begrippen en een 
bijbehorende schaalverdeling. Daarbij 
zijn de waargenomen emoties sterk per
soonsgebonden. 

Het station wekt dus naast een ruimtelijk 
ervaring ook een emotionele lading 
op. Het spreekt voor zich dat een mooi 
gebouw of omgeving mensen behaagt. 
Maar het stationsgebied betekend vaak 
meer dan een plek waar je op je trein 
stapt. 
De architectuur van deze plekken sym
boliseert voor veel groepen mensen het 
thuis komen. Ze zijn klaar van het werk 
of vakantie en zijn "thuis" zodra ze het 
station bereiken. Ze komen "thuis" in een 
openbaar gebouw. En omgekeerd begint 
de werkdag in het station waar vandaan 
de trein naar het werk vertrekt. 

De dualiteit speelt zich al heel lang af. Ik 
kan dit illustreren met het stationsgebruik 
in de tweede Wereldoorlog. 
Tijdens de oorlog hadden stations altijd 
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Station als NODE 
een dubbele functie. Aan de ene kant 
dienden ze als transport-hub en distribu
tiecentrum van militairen en goederen. 
Aan de andere kant waren ze een tref
centrum voor mensen die op zoek waren 
naar familie of geliefden. 

De filmindustrie heeft de spanning van 
het stationsgebied ook ontdekt. Het 
romantische beeld van het station is 
door Hollywood films gebruikt en weer 
versterkt. In de jaren 30 en 40 speelden 
veel verhalen zich af rondom stations. 

Het stationsgebied is een plek waar 
men zich heel erg bewust wordt van zijn 
omgeving. Het is een plek die momenten 
van pauze of rust oproept, dan wel for
ceert. Het is een plek voor zelfreflectie of 
diepe gedachtengangen. Het wachten op 
een trein of een vertraging ontregelt het 
gejaagde dagritme en daardoor ontstaat 
er ruimte voor gedachtenstromen. Door 
deze momenten van wachten wordt de 
plek nog meer ervaren en blijft het ge
bouw sterker in de herinnering. 

Het gebouw is een geleider van stromen, 
een hub, een "place of flow", maar het is 
juist de stilstand binnen de beweging die 
de sterke ervaring oproept. 
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Node: 

Het station als een Spiace of Flows: 
een plek waar gespecialiseerde en geïn
tegreerde clusters van activiteiten van 
lokale en regionale schaal overlappen. 

Dit wordt gepositioneerd op een histo
risch belangrijk gebied en daarmee tast 
de Node met de "Space of Flows" de 
ervaring aan van het pure "Space 
of Place". 

Stations en hun directe omgeving 
moeten één hele belangrijke prestatie 
leveren, de overslag van reizigers. Het 
is een knooppunt in een netwerk, zowel 
fysiek als abstract. 

Het gebied is een poort naar andere 
gebieden die alleen met elkaar verbon
den zijn middels dit station. Zo zal in 
perceptie van reizigers vanaf Utrecht CS 
het Damrak als dichterbij worden ervaren 
worden dan een Utrechtse buitenwijk. 

Het station biedt ruimte aan vervoer. 
Deze ruimte is leeg als er geen vervoer 
plaatsvindt (een leeg station zonder 

Afbeelding 4.27 



Station als 
NODE & PLACE 

treinen of reizigers is ook echt leeg). 
Hierdoor wordt de beleving van de ruimte 
gemanipuleerd door de beweging. De 
plek is naast een space of flow ook een 
flow of space. De ruimte is er pas zodra 
er vervoer plaats vindt. 

Het is vergelijkbaar met auto's op de 
snelweg. Ze bewegen constant en vor
men fysieke barrières en ruimtes op het 
wegdek. Maar de totale massa is vluchtig 
en vervormt. De ruimte is tijdsgebonden 
en op het station ook tijdsafhankelijk. 

4.6.1 Nodesin het Jaarbeursplein. 

De dualiteit van het station strekt zich 
ook uit naar het stationsgebied en komt 
daarom terug als thema in "mijn plein". 

Het Jaarbeursplein moet een plek zijn 
die positieve ervaringen bij gebruikers 
oproept. Daarnaast is het plein ook een 
Node, of knooppunt, van het stationsge
bied aan de Westkant van het spoor. 

Dit principe van de node werkt ook wan
neer je het doorvoert op het plein in zijn 
relatie met de omgeving zonder direct de 
stationsaansluiting erin te betrekken. 

Omdat het plein in mijn ontwerp lang
zaam oploopt ontstaat er een overdekte 
tussenvloer die op alle bebouwing 
aansluit die aan het plein grenst. 

Deze tussenvloer kan mogelijk gebruikt 
worden om alle gebouwen die grenzen 
aan het plein te ontsluiten. Deze ontsluit
ing wordt gesitueerd rond knooppunten 
in het plein om de toegankelijkheid te 
vergroten. Op deze wijze kunnen de 
gebouwen 
plus nog eventueel in te voegen pleinpro
gramma aan elkaar worden geschakeld . 
Of dit inderdaad mogelijk is maakt deel 
uit van mijn afstudeeropdracht. 

Een aantal van de gebouwen aan het 
plein hebben een publieke functie en 
mensen willen er vanuit het Jaarbeurs
plein naar binnen gaan. Door een 
gedeelte van het publieke programma 
in het plein te injecteren krijgen deze 
gebouwen een entree in het plein wat de 

89 Herontwikkeling Jaarbeursplein Utrecht 



toegangsdrempel aanzienlijk verlaagt. 
Het plein krijgt op deze manier toevoe
ging van programma dat interessant 
is voor het publiek waardoor er meer 
mensen komen. Door verticale verdich
ting en functiemenging wordt het plein 
een levendiger gebied. Verschillende 
functies in het plein zorgen er bovendien 
voor dat er op verschillende tijdstippen 
mensen komen. De "lege uren" kunnen 
zo worden aangevuld. 

Voor het stationsgebied in het geheel 
is dit ook een interesante oplossing. 
Hier probeert men momenteel heel veel 
programma op een klein oppervlak te 
realiseren. 

Door een gedeelte van dit programma in 
het Jaarbeursplein te plaatsen, ontstaat 
er meer ruimte in het stationsgebied om 
de rest van het programma te realiseren. 
Dit maakt het het stationsgebied flexi
beler. 

In de tekening hiernaast heb ik onder
zocht waar de knooppunten kunnen 

2 

D Gebouw 

0 Publieke functies 

Afbeelding 4.28 
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worden gerealiseerd. De rode en blauwe 
cirkels duiden de invloed van het desbe
treffende gebouw op het plein aan. Hoe 
groter het gebouw of hoe publieker de 
functie, hoe groter de cirkel. 
De zwarte pijlen duiden de ingangen op 
maaiveld niveau aan. 

De interessante plekken zijn de gebie
den waar veel invloedscirkel overlappen. 
Dit zijn potentiële plekken om de knoop
punten te maken. 

Op deze knooppunten kan onder het 
maaiveld in een extra laag de ontsluiting 
van die gebouwen worden gecreëerd. 
Daarnaast kan hier het extra programma 
(het publieke programma) worden 
ingevoegd. De zwarte ringen laten de 
potentiële knooppunten zien. 

In de buurt van de zwarte ringen dient 
ook de opening in het pleindek te ko
men om toegang te verschaffen aan de 
onderliggende laag met de gebouwont
sluitingen. 



./ 

-
Beatrixtheather 

I 

Casino 

Afbeelding 4_29 
Invloedssferen van de bebouwing rondom plein. 
Rood en blauwe cirkels = invloed sfeer 
Zwarte cirkel = polentiele knoop 
Zwarte pil = ingang op maaiveldnivau 
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4. 7 Wat voor een programma moet 
er in het plein bijkomen? 

In 4.6.1 gaf ik aan dat ik programma van 
de omliggende bebouwing in het plein wil 
plaatsen. Dat omvat: 

een Conferentie centrum 
een deel van het Stadskantoor 

Het conferentie centrum is een publieke 
functie en is uiterst geschikt om in het 
plein te hebben. Daarnaast heeft het 
baat bij een centrale ligging door alle 
kantoorcomplexen die rondom het Jaar
beursplein . 

Het stadskantoor staat langs de en-
tree van de stationsterminal gepland, 
waarschijnlijk gedeeltelijk op de locatie 
van de NS kantoren. Dit is een uiterst 
publiek gebouw en daarom heb ik er ook 
voor gekozen om het gedeeltelijk in het 
Jaarbeursplein te betrekken . 

Er is in 2002 een onderzoek geweest 
naar wat de Utrechtenaren het liefst in 
het stationsgebied gerealiseerd zouden 
zien. De top 5 van dat onderzoek staan 
op de pagina hiernaast afgebeeld . 

Ik ben gaan onderzoeken of onderdelen 
van die top 5 geschikt waren om in het 
plein uit te voeren . Deze worden dan 
gekoppeld aan het programma van de 
omliggende bebouwing dat ik in het plein 
wil injecteren zoals uitgelegd in 4.6.1 
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Ik heb voor de volgende functies 
gekozen: 

Tentoonstellingsruimte 
Café I Restaurant 
Broodjeszaak 

Tentoonstellingsruimte en het café/ 
restaurant schakel ik aan het confer
entiecentrum. Deze functies kunnen 
elkaar aanvullen en gedeeltelijk in elkaar 
overvloeien zodat er minder ruimte voor 
nodig is. Voor de tentoonstellingruimte 
kan een gedeelte van de "Node" worden 
gebruikt. 
Het café I restaurant kan s' avonds ook 
als uitgaansgelegenheid dienen. 

De broodjeszaak is een soort kiosk zoals 
je die op stationspleinen aantreft. Het is 
een aanvulling voor het plein als deze 
zaak netjes in het plein wordt weg
gewerkt en niet als kiosk op het plein 
komt. 

Tot slot zijn er veel extra parkeerplaatsen 
nodig_ Op het huidige Jaarbeursterrein 
verdwijnen parkeerplaatsen en de par
keertoren op het Jaarbeursplein wordt 
gesloopt, terwijl er meer kantoren en 
meer stationsreizigers bijkomen. 
Het Jaarbeursplein ligt centraal en 
lijkt een geschikte plek om de vereiste 
aanvulling aan parkeerplaatsen te re
aliseren. 
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Afbeelding 4. 30 
Onderzoek naar de meest gewenste nieuwe functies in stationsgebied 
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4.8 Ondergrondse beleving 

Door het gehele programma in het plein 
onder het maaiveld te plaatsen, komen 
alle functies ondergronds te liggen. 

Dat betekent dat ze geen gevels hebben 
en geen gemakkelijke daglicht toetred
ing . Daarnaast zijn ondergrondse ruimtes 
in het algemeen vanwege de kosten 
strikt functioneel uitgevoerd en met het 
minimale benodigde vloeroppervlak!. 
Hierdoor zijn ze niet ruim noch hoog, 
waardoor ze benauwend werken . 

Zulk soort ruimtes zijn in dit plan onac
ceptabel. De ruimtes moeten als prettig, 
ruim en veilig worden ervaren. De 
slechte associatie met parkeergarages 
moet hier verdwijnen ondanks dat deze 
wel aanwezig is. Je moet naar deze 
ruimtes toe willen in plaats van er zo snel 
mogelijk vandaan. 

Ik pas de volgende ingrepen toe om dit 
realiseren: 

Ruimte - Licht - Zicht 

4.8.1 Ondergrondse ruimte 

grondse ruimte met daarin volumes. De 
volumes mogen nooit tot de muren van 
de parkeerlaag doorlopen. Er moet langs 
de randen altijd een opening zijn die 
doorloopt tot aan het plafond. 

Dit zorgt tevens voor overzicht, doorkij
ken en daarmee voor veiligheid. Je kunt 
de hele ruimte overzien. 

Om een gevoel van ruimte onder de 
grond te beleven moet je de ruimte onder 
het maaiveld maximaal voelen. Het plein in plaats van 
loopt langzaam op en dus het plafond 
ook waardoor er meer hoogte ontstaat. 
Door de ruimtes als volumes in de 
tussenlaag te plaatsen blijft dit plafond 
zichtbaar. Je blijft de ruimte voelen. 

Afbeelding 4.31 
Er is sprake van een grote onder- Principe van de ondergrondse ruimte 
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4.8.2 Licht insnedes 

De tweede methode om de beleving van 
de ondergrondse ruimte te manipuleren 
is licht. Het ontbreken van daglicht zorgt 
er voor dat je je bewust bent van het 
ondergronds zijn . 

Dit ontbreken van licht zorgt ook voor 
donkere zones in ondergrondse ruimtes 
waardoor men die als onveilig ervaart, 
men kan niet alles goed zien . 

1 Verticale plein perforaties 
Door verticaal insnedes in het plein-
vlak te maken breng ik daglicht in de 
ondergrondse ruimte. Hierdoor kan het 
verstrijken van de dag ook ondergronds 
worden ervaren. De hoek en richting van 
lichtinval verandert gedurende de dag 
zodat de ruimte ondergronds minder 
statisch en beklemmend wordt. 

2 Horizontale insnedes 
Het plein loopt langzaam op. Door 
bepaalde delen sneller of langzamer te 
laten hellen zullen ze uitsteken boven het 
aangrenzend deel. 
Hier kan ik horizontale insnedes of ge
woon ramen plaatsen. Dan kan er licht in 
de onderliggende ruimte komen. 

Deze ingrepen hebben als voordeel dat 
ze de samenhang van de ruimtes en het 
plein vergroten. Er is visueel contact en 
ze versterken elkaar. 
Door deze zichtlijnen wordt het geheel 
leesbaarder en overzichtelijker. 

Mensen lopen automatisch naar licht 
toe. Als ik lichtvlakken bij mijn "Nodes" 
(hoofdstuk 4.6) plaats gaat men hier 
vanzelf naartoe. 

Als de insnedes de structuur van het 
plein en de structuur van de onder
liggende consequent blijven volgen, kan 
deze in beperkte mate in de andere laag 
worden afgelezen . 
Als een lichtstrook de trambaan volgt, 
kan men deze op het plein blijven erva
ren , zelfs wanneer deze baan onder het 
pleinvlak verdwijnt. 

De insnedes kunnen effectief worden 
ingezet om randen en donkere hoeken 
in de onderlaag te verlichten. Ik heb de 
volgende regel aangehouden: 
daar waar het normaal het donkerst is, 
moet een licht insnede komen . 
Dat zijn dus alle randen en hoeken van 
de parkeerlaag. 

Lichtvlakken kunnen worden ingezet Afbeelding 4.32 

om de routing soepel te laten verlopen. Horizontale en verticale insnedes ten behoeve van licht 

95 Herontwikkeling Jaarbeursplein Utrecht 



4.9 Referenties 

Plein Sofia 

In de hoofdstad van Bulgarije, Sofia, ligt 
in het centrum een groot plein omringt 
door de gebouwen doe behoren tot het 
Nationaal Paleis van Cultuur (NOK). 

De gebouwen strekken zich uit tot onder 
het pleinvlak en worden soms ook nog 
via deze laag ontsloten. Dit complex is 
het grootste centrum voor conferenties 
en exposities in Zuid-Oost Europa_ 

Wat mij het meest intrigeerde is, dat dit 
NOK-plein een aantal functies succesvol 
vervult. Het is een favoriete plek om in 
het centrum buiten te verblijven. Het 
plein heeft wat groenpartijen, zodat het 
af en toe tegen de identiteit van een park 
aanleunt. 

Het plein is in principe aangelegd als een 
soort lijst voor het NOK, om de grandeur 
van dit project beter in de stedelijke 
situatie uit te laten komen. Middels een 
lange, open as is het NOK nu te zien 
en verkrijgt het inderdaad extra status 
dankzij dit plein. 

Tot slot is er nog een hele wereld onder 
het maaiveld. Hier bevinden zich al
lemaal passages die onder het plein 
kronkelen. Ze ontsluiten winkeltjes en 
afdelingen van het NOK. In de plekken 
waar de ondergrond zich opent ontstaan 
knooppunten van activiteit en dit contrast 
tussen onder en boven, licht en donker 
spreekt mij erg aan. 

Utrecht in de Knoop 

Plein van hel NOk in Sofia 

Afbeelding 4.34 
Hel ondergrondse deel van hel plein 
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Bibliotheek TU Delft 
Mecanoo 

Het speciale aan dit ontwerp is het ge
bruik van een schuin dak dat tegelijkertijd 
fungeert als een kunstmatig landschap. 
Het is een eenduidig gebaar, rustig en 
helder. Het creëert uitzicht en spannende 
zichtlijnen. Ondanks dat het slechts een 
grasveld op een helling is, kiezen heel 
veel studenten er voor om hier te gaan 
zitten. 

De glooiing van het dak komt terug in 
de binnenzijde van het plafond wat de 
ruimte interessant maakt. Met name 
wanneer er flinke hoogte ontstaat en er 
een volume het plafond perforeert. 

Door het gebruik van de uitstekende keg
el wordt deze ruimte nogmaals benadrukt 
met contrastwerking. Wederom is dit één 
helder gebaar. Dit volume staat los van 
de dakranden, de tussenruimte is een 
lichtschacht De tussenruimte benadrukt 
het volume en wordt verlicht. 
Het maakt dat je blik automatisch naar dit 
volume wordt getrokken. 

Afbeelding 4.36 
Aanzicht op de grashelling van de bibliotheek. 

Afbeelding 4.35 
Hel volume dat door hel dak steek/ 
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Parkeergarage Chassé Theater Breda 
OMA 

Deze parkeerkelder biedt 670 parkeer
plaatsen, zowel voor bewoners van de 
bovengelegen appartementcomplexen 
en bezoekers van het Holland Casino. 
In deze parkeerkelder is geprobeerd 
een prettige omgeving te creëren, die in 
contrast staat tot de sombere parkeerga
rages die vele steden ontsieren. 

Inventarisatie van gebruikte elementen: 
Blauwe banen i.p.v. grijs asfalt. 
Witte parkeerstrepen op de grond 
voor goede oriëntatie. 
Golvend dak dat zorgt voor ruimte 
beleving en een natuurlijke geleiding 
naar de uitgang. 
Lampen in de muren ter begeleiding 
van mensen en verfraaiing s' nachts. 
De nooduitgangen brengen daglicht 
bij de parkeergarage naar binnen. 
Het weer en het verloop van de dag 
is d.m.v. het daglicht te bepalen. 
Kunst is in de gangen opgehangen 
(schilderijen en foto's). 

Afbeelding 4.37 
Autoingang van de parkeergarage 
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Er is een groot glazen raam bij de 
ingangen van de parkeergarages. 

Gevolg: 
De parkeergarage voelt minder beklem
mend. Het lijkt niet meer op de grijze 
grauwe doos waar je normaal je auto 
achter laat en je onprettig in voelt. 
De kleuren zorgen er voor dat de omge
ving zachter wordt. Het licht zorgt voor 
een verbinding met de buitenruimte. 
Het drukkende van 'onder de grond zijn' 
verdwijnt. 

De parkeergarage bestaat uit 2 grote 
veelhoeken waar zich in totaal 670 
parkeerplaatsen bevinden. De parkeer
garage is 7 dagen per week en 24 uur 
per dag open. De parkeergarage bestaat 
uit één niveau. In het midden bevindt 
zich de controle ruimte van de bewaking 
en onderhoud. De parkeerplaatsen zijn 
scheef op de rijrichting geplaatst waar
door er minder ruimte nodig om je auto in 
te parkeren en de weg zelf smaller kan. 

Alle leidingen voor de lampen en 

Afbeelding 4.38 
Licht insnede in rand 



camera's zijn ingestort in het dak. Alle lei
dingen komen samen in ruimtes aan de 
randen. Verder zijn er ruimtes voor een 
noodaggregaat en luchtinstallaties. 
Het enige dat volgens de beheerder 
nog ontbrak in de garage was een natte 
ruimte voor de schoonmaakwagen. 

Het dak van de parkeergarage fungeert 
als plein. Het ligt tussen het Chassé 
Theater en de appartementcomplexen in. 
Het is een tegelveld opgebouwd uit drie
hoekige patronen. In de randen van deze 
patronen bevinden zich fietspaden. Het 
plein wordt vooral gebruikt als verkeer
splein en skateplein. In de winter staat er 
de Bredase kermis. De nooduitgangen 

Afbeelding 4.40 

Afbeelding 4.39 
Nooduitgang die uilmondt in een doos van licht 

van de parkeergarage komen losse ob
jecten uit in dit plein. Het ontwerp komt 
van West 8. 

PlaNergrond mei kleurenschema dat met de variaite in hoogte mee oplopen. 
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Soutterain Den Haag 
Office for Metropolitan Architecture 

"Een stad, uitgegraven in de grond. Niet 
zomaar een ondergronds tramperron, 
maar een plek waar alles bij elkaar komt: 
openbaar vervoer, parkeren, winkels." 
projectarchitect Rob Hilz 

Programma 
Het 1250 meter lange tunneltracé ligt 
onder het Haagse spui . Het programma 
omvat een parkeergarage met 500 
plaatsen over 2 lagen, een metrostation 
voor 3 lijnen over 2 sporen en een aantal 
winkels . Het souterrain verbindt deze 
functies en schakelt ze aan op de om
geving op maaiveldniveau. Het souter
rain fungeert als een soort Hub, tege
lijkertijd een infrastructureel object en 
een gebouw. Door de ingreep is de straat 
vrij van de tram en vrij van geparkeerde 
auto's en bovendien gebeurt een groot 
gedeelte van de bevoorrading van aan
grenzende panden nu ondergronds . Een 
stuk rustiger en volgens een bewoner 
een hele verbetering op het voormalige 
"continue verkeersriool van de Markt
straat tot aan het Spui". 

Materialen 
De gemeente wilde een station dat qua 
kwaliteit vergelijkbaar zou moeten zijn 
met de metrostations in Moskou. O.M.A. 
reageerde dat Den Haag geen Moskou 
is en dat zulke gebaren niet passend 
zouden zijn in Nederland. Sommige 
van de meest spectaculaire Russische 
metrostations zien eruit als ondergrondse 

bereikt door het creëren van contrasten . 
Grote ruwe onafgewerkte betonnen 
wanden met warme houten vloeren en 
railingen. Door de mooie belichting van 
de wanden en de houten perronvloer van 
containerhout krijgt het geheel een pret
tige, zachte en eigen sfeer. De project
architect omschreef het als volgt: 

"Die ruwe wanden met die chique vloer, 
dat geeft een prachtig contrast en dat 

Afbeelding 4.41 
(Spuit)beton en hout 

versies van Versailles. In plaats daarvan Afbeelding 4.42 

werd een dergelijke uitstraling Verschillende functies met een visuele verbinding 
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contrast, dat is Den Haag. Aan de ene 
kant de Haagse chique, aan de andere 
kant het echte leven en de rauwe direct
heid van de Hagenees." 

Doorkijken 
Een ander belangrijk kenmerk van de 
tramtunnel zijn de glazen doorkijken. 
De 3 verticale lagen binnen de tunnel 
kruisen elkaar af en toe. Wanneer de 
functies elkaar aanraken is er een glazen 
wand geplaatst. Het gevolg hiervan is 
dat je altijd een redelijk overzicht van de 
complete ruimte hebt en ook altijd gezien 
kunt worden van andere lagen. Het geeft 
de gebruiker meer ruimte om te ervaren 
en gaat een beklemmend gevoel van 
ondergronds zijn tegen. Omdat je overal 
kunt kijken is er een redel ijk goed over
zicht van de anders moeilijk te doorgron
den lagen. Het vergroot bovendien het 
gevoel van veiligheid . Het stationsperron 
kan worden gezien vanaf de parkeerlaag 
en omgekeerd . Door deze doorkijken 
komt er ook meer licht dan wel een 
suggestie van licht tot aan de onderste 
lagen. Dit draagt bij tot de veiligheid. 

Routing 
De lagen bieden verschillende interes
sante routes door het gebouw, over 
verschillende functies heen. Het station 
is een ondergrondse wereld die je kunt 
gaan ontdekken . Het is redelijk vrien
delijk en in mijn beleving ook mooi, dit 
in het bijzonder dankzij de belichting en 
het zicht op de verschillende lagen. Er 
is zelfs een ondergronds "bamboebos" . 
Al is het " bos" niet zo heel groot, het is 
toch een prettige ervaring om bamboe 
ondergronds te zien groeien. 
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Er zijn meerdere mogelijkheden om je 
route te kiezen en je kunt op verschil
lende plekken het maaiveld bereiken. Het 
zou mij niks verbazen dat wanneer je de 
weg goed kent, je je sneller verplaatst 
door de tramtunnel dan via het maaiveld 
niveau. 

Parkeren 
De parkeerplaatsen zijn misschien een 
beetje te krap. De parkeerplaatsen staan 

Afbeelding 4.43 
Parkeren 

Afbeelding 4.44 
Meerdere lagen lopen over elkaar 
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dwars op de rijrichting en zijn maar 1 of 2 
stroken breed. Ze zijn erg lang maar wel 
heel erg smal (afb 4.43). Bij de rotonde 
met het bamboe was er niet eens meer 
ruimte voor een voetgangerszone. 
Pluspunt is de goede verlichting en het 
feit dat alle leidingen zoveel mogelijk zijn 
weggewerkt. 

Perron 
Het gerucht gaat dat het perron vanwege 
subsidies op de onderste laag gesitueerd 
is. Er zou alleen subsidie gegeven wor
den voor het stationsdeeL Voor deze 
oplossing was de kostenopgave het 
duurst wat het meeste subsidiegeld 
opleverde. 

Het directe gevolg van deze ingreep is 
dat de reiziger door de andere lagen 
moet afdalen voordat deze het perron 
bereikt . De ruimtelijke beleving wordt 
voor de reiziger een stuk interessanter. 
Om de beleving nog meer te intensiveren 
zijn er in de bodem vitrines met opgravin
gen te zien en hangen er kunstwerken op 
de passages naar het perron. 

Zwemtunnel 
De namen Zwemtunnel en TramTanic 
komen door de uitvoering van het sou
terrain . Tijdens de uitvoering is er niet 
voldoende rekening gehouden met de 
ondergrondse stroom van de Haagse 
Beek. Hierdoor liep de tunnel onder en 
heeft de bouw 2 jaar stilgelegen. wat 
een kostbare zaak is. De tramtunnel 
heeft hiervoor veel kritiek gekregen. 
Desondanks vind ik deze kritiek niet altijd 

Afbeelding 4.45 
Ondergronds groeiend bamboe 

terecht. De fouten die gemaakt zijn bij de Afbeelding 4.46 

uitvoering doen niet af aan het ontwerp. Entree naar het ondergrondse tramstation 
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Afbeelding 4.4 7 
Kunsl in de wandelzondes 
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5 Ontwerp 
Tijd voor het eigenlijke ontwerp. In 
de voorgaande hoofdstukken zijn alle 
doelstellingen uitgelegd. In dit hoofdstuk 
worden de oplossingen getoond. 

Afbeelding 5.0 
Isometrie van het plein 
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Het ontwerp in het kort: 

Verkeerstromen van de voetgangers 
bepalen de vorm het plein. 

Het pleingebied dat geen verkeer 
geleidt, is verblijfsgebied en groen. 

De tram loopt over plein en zakt 
langzaam weg onder het maaiveld . 

Het plein loopt langzaam op tot de 
stationsstraat en creëert veel extra 
ruimte onder het maaiveld. 

Onder het plein zit een tussenlaag 

Afbeelding 5. 1 
Isometrie van alle onderliggende lagen 

die alle omliggende bebouwing, het 
plein en de parkeerkelder met elkaar 
verbindt. 

Deze tussenlaag bevat een deel 
van het stadskantoor, een conferen
tiecentrum I restaurant en meerdere 
winkels . 

Onder de tussenlaag loopt de 
verdiepte Croeselaan en is een 
grote parkeer voorziening. 

Diverse insnedes zorgen voor dag
licht en visueel contact tussen de 
verschillende lagen. 
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5.1 Verkeersstromen 

In de voorgaande hoofdstukken is 
uitgelegd hoe de verkeerstromen on
geveer over het plein moeten lopen. 
Ik heb ook duidelijk gemaakt hoe de rest
ruimte tot verblijfsruimte wordt gevormd. 
In afbeelding 5.3 is het verkeersplan te 
zien. Het plan laat een soepele aansluit
ing van alle verkeersstromen op de 
omgeving zien. Dit terwijl de stromen 
met hun optimale routing netjes binnen 
het plein worden geordend. 

In het blauw is het autoverkeer te zien. 
Ter hoogte van het Jaarbeursplein zakt 
deze verkeersstroom onder de grond. De 
ondergrondse weg verbindt de Graadt 
van Roggenweg, de Croeselaan en de 
tunnels onder het Westplein. 
Bovendien ontsluit deze weg de parkeer
garage onder het het Jaarbeursplein en 
aanliggende kantoren. Links en rechts 
van het Jaarbeursplein is een kiss & ride 
zone gemaakt waar mensen kunnen 
worden afgezet bij het station en waar de 
auto's daarna weer kunnen doorrijden. 

De voetgangersstromen zijn oranje 
gekleurd. Rechts loopt de verbinding 
naar de huidige Jaarbeurs. het toekom
stige leisurecentrum. Deze verbinding 
maakt deel uit van de Centrumboule
vard . 
De linkerbaan is de hoofdroute voor 
reizgers van en naar het station . Tot 
slot is boven nog de verbinding met de 
aangrenzende wijk Lombok. 

In het lichtblauw zijn de fietsers afge
beeld. Deze hebben een routing op het 
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Afbeelding 5.2 
Schema verl<eers- en verblijfsruimte 

108 



Afbeelding 5.3 
Totale verkeersschema 

Gestippelde lijnen duiden erop dat de verbinding onder het maaiveld loopt 

Blauw: 
Oranje 
Rood: 
Lichtblauw: 

Autoverkeer 
Voetgangers 
Sneltram 
Fietsers 
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Afbeelding 5.4 

linker plein, langs de wandelroute en 
trambaan. Ze worden naar de entree van 
de fietsenstalling onder de stationster
minal geleid. Alleen op deze route zijn 
hellingbanen voor de fietsers aange
bracht om fietsverkeer op andere delen 
van het plein te ontmoedigen. 

In het rood is de trambaan te zien. Deze 
blijft op een constant hoogteniveau rijden 
terwijl het plein stijgt. Hierdoor zakt hij 
langzaam weg onder het plein en verdwi
jnt de baanj als obstakel. In de onder
liggende laag definieert de trambaan de 
structuur doordat de baan op de stations-
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terminal moet aansluiten. 
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Afbeelding 5.5 
Verkeestromen in het Jaarbeursplein gezien vanaf de stations
kant. 

Oranje: 
Rood: 
Blauw: 
Geel: 

Voetgangers 
Sneltram 
Auto's 
Overig openbaar ver 
voer 

Het gestippelde deel van het traject is 
ondergronds. 

In de tekening is de aansluiting van de 
sneltram op de 0 V-terminal goed te zien 
en verklaart ook de vorm van de tram
baan in het Plein. 

Ook is de autoverbinding naar het onder
tunnelde Westplein goed te volgen. 
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Afbeelding 5.6 
lsometree zonder p/einfaag. De routing tussen de fagen en het programma zijn schematisch aanggeven 

5.2 Ordening van de lagen onder 
het plein 

In afbeelding 5.6 is het gevolg van de 
routing op het plein in de laag eronder te 
zien. 

De trambaan deelt de tussenlaag in 
tweeën. Ik heb hiervan gebruik gemaakt 
door het linker deel ook heel anders in te 
richten. Hier is een verlaagd plein en het 
stadskantoor gevestigd. 

De voetgangersstroom op het plein is 
ook bepalend voor de indeling van de 
laag onder het plein. De gebruikers 
van de tussenlaag moeten kunnen 
aansluiten op de voetgangersstroom op 
pleinniveau_ Daarom zal de ontsluiting 
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van de tussenlaag tussen deze stro-
men komen te liggen. Dat gebeurd via 
stijgpunten (azuurblauwe pijl) verbonden 
met "nodes"" In het ontwerp noem ik deze 
ruimtes voortaan ""hub'"_ 

De ondergrondse Croeselaan fungeert 
nog steeds als een weg en loopt door 
de parkeerlaag heen en deelt deze in 
tweeën_ Auto's kunnen van de weg afs
laan en parkeren. 

De gebruikers van de parkeerlaag wor
den via een aantal opstappunten naar 1 
van de 3 hubs op de tussenlaag geleid 
(te zien in de gele pijlen). 
Deze hubs zijn met elke functie in de 
tussenlaag en de omliggende bebouwing 
verbonden_ In afbeelding 5.8 heb ik dit 



Afbeelding 5. 7 
Schema van de invulling van de tussenlaag 

schematisch weergegeven. 

Het plein-programma en de hubs moeten 
zich tussen de tram en verkeersstromen 
wringen. Dit kan slecht in het gebied 
waar voldoende hoogte is door stijging 
van het plein. 

Om alles te kunnen verbinding zijn de 
hubs centraal geplaatst en is het pro
gramma er om heen gevoegd. 

Programma 

Hub 

Verbinding 
tussen hub en 
een functie 

Verbinding 
tussen Hub en 
plein 

Verbinding 
tussen Hub en 
parkeerlaag 

Voetgangers 
op pleinlaag 
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5.2.1 Routing door de lagen heen 

Verticaal transport: 

Het ontwerp bestaat uit 3 lagen op 
elkaar gestapeld.(de parkeerlaag, de 
tussenlaag en het plein). 

Om te zorgen dat mensen op de juiste 
plek uitkomen heb ik een boomstructuur 
op de verticale ontsluiting toegepast. 
Als mensen van onder naar boven gaan 
komen ze vanzelf op het plein terecht. 
Omgekeerd kan al het programma in 
de onderliggende lagen goed worden 
ontsloten en zijn er voldoende opstap
punten op parkeer niveau (zie afbeeld
ing 5.9) 

Met elke laag dat je stijgt worden de 
keuzes van bestemming vernauwd. Dit 
zorgt er voor dat mensen de weg kun
nen vinden en op de juist plek het plein 
betreden. 
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Hierarchische ordening 
Routing principe door de lagen heen 

1\ 
----·-----·-----·---------·--------

/\/\ 
---------------------------------

Plein 

Hub 

1\ 1\ 1\ Parkere 

! !~--------------------------~·~ 
Keuzes In bestemming 

Afbeelding 5.8 



Horizontaal transport 

Hiermee bedoel ik ontsluiting binnen één 
bouwlaag. Deze werkt overal op dezelfde 
manier. De routes lopen van knoop naar 
knoop. 

Deze knopen zijn de belangrijke verbind
ingspunten binnen het ontwerp. Dit zijn 
bijvoorbeeld de hubs, de OV terminal of 
het begin van het plein. Alle ander func
ties zijn aan de routing gekoppeld. In het 
geval van de hub zijn de functies aan de 
verkeersruimte van de hub geschakeld. 

Knoop 

• 
Afbeelding 5.9 

I 
I 
I 
I 

functie 

functie 

Principe van de hoofdroute en de aftakkingen 

Op afbeeldingen 5.10 en 5.11 op de 
volgende pagina 's is te zien hoeveel 
er samenkomt in een beperkte ruimte. 
Met een geordende structuur is er veel 
winst te behalen die zichtbaar wordt op 
het maaiveld. Er is een intensief pro
gramma, maar toch voldoende ruimte 
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De functies blokkeren de route niet. Zij 
werken als een soort aftakkingen waar
van duidelijk is dat zij minder belangrijk 
zijn in de hiërarchie. Zo'n functie kan 
bijvoorbeeld een toegang zijn tot een 
aangrenzend gebouw of een kiosk. 

functie 

Knoop 

• 
functie 

vanwege het ontbreken van urestruimten. 
Het pleindek werkt hier als een soort 
waterspiegel: boven heb je een rustige 
en heldere oppervlakte terwijl zich onder 
de waterlijn van alles afspeelt. 
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Afbeelding 5. 11 
Hetzelfde pespeclief als afbeelding 5. 10 maar nu met het plein niet zichtbaar zodat de onderliggende laag Ie zien 
is. 
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5.3 Laag 1 (Plein) 

Het plein bestaat uit een langzaam 
ophellend maaiveld . Hierin zijn insnedes 
gemaakt zodat bepaalde vlakken sneller 
of langzamer stijgen. Binnen het plein 
ontstaan er hierdoor hoogteverschil-
len waarmee het plein in zones wordt 
opgedeeld. 

Deze zones hebben verschillende 
functies en uiterlijk. Zo is er een sterke 
scheiding tussen verkeersruimte en 
verblijfsruimte. De plek waar de insnedes 
zijn gemaakt, is gebaseerd op het ver
keersplan (afbeelding 5.3). 

De hoofdopzet van het plein bestaat uit 
een centrale groene helling die aan twee 
zijdes wordt geflankeerd door "verkeers
plein", met in de linker bovenhoek nog 
een verlaagd groen plein. De vorm van 
de helling is bepaald door het verloop 
van de voetgangersstroom. 

De voetgangersstromen worden nu be-

volgt en richting het station stuurt. Alle 
zichtlijnen geleiden naar de bestemming . 
Dit effect wordt nog eens versterkt door 
de lichte helling in het plein. Het gevolg is 
een dynamisch plein dat gebruikers een 
heldere routing biedt en geleiding over 
het plein stimuleert. 

Wat je als gebruiker ziet zodra je het plein 
betreedt, is een afwisseling van groene 
lagen en steen. Elk in zijn eigen gebied, 
maar wel samen in het beeld-vlak. Hier
door is het plein niet saai maar is er wel 
visueel interessant en de indeling nog 
steeds geordend. Het laat de gebruikers 
zien dat er zones zijn met verschillende 
moge-lijkheden van gebruik. De gebruiker 
kan keuzes maken. 

Je hebt als gebruiker wel een totaal over
zicht zodra je het plein betreedt, maar je 
kunt niet alles tegelijkertijd zien . 
Zo laat de bebouwing rondom het plein je 
weten hoe groot het plein zelf is en voel 

grensd door een muur die een kromming Afbeelding 5.12 
Zicht van de jaarbeurskant op het plein richting OV-tenninal 
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Afbeelding 5. 13 
Bovenaanzicht op het plein. Zicht vanaf het westen richting de OV-terrninal 

je aan wat voor plein er aan de andere 
kant van de helling ligt. 
Je ziet lagen onder het plein liggen die 
met het plein verbonden zijn (soms kun 
je zelfs naar binnen kijken), maar je kunt 
niet alles zien. Dit nodigt uit om het plein 
te gaan verkennen en te ontdekken. 

De vormen van het plein zijn niet speci
fiek toe te schrijven aan een typerende 
architectuur stijl. Hierdoor denk ik dat 
het plein in de toekomst goed kan blijven 
functioneren omdat het niet verouderd is 
wanneer die stijl uit de mode is geraakt. 

Weliswaar kan de tijdsgeest er wel uit 
worden afgelezen, maar het plein zou in 
gebruik ftexibel genoeg moeten zijn om 
in de 'toekomst mee te groeien. 
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Afbeelding 5. 14 
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Overzicht van de verschillende zones binenn het plein 

5.3.1 Verschillende pleinzones 

In het plein zijn verschillende zones met 
verschillende sferen voor een verschil
lend gebruik. Dit maakt het plein flexibel 
en zal meer mensen aanspreken om er 
te verblijven. 

In de volgende paragrafen beschrijf ik 
de eigenschappen van de verschillende 

Utrecht in de Knoop 120 

plein zones. 

Zone A en B 
Dit zijn de gebieden gereserveerd voor 
de verkeerstromen . 
Zone A is de routing van de hoek van het 
plein richting het station. Hier zijn de de 
tram, fietsroute en looproute gesitueerd . 
In zone B is alleen een looproute. 
Alle objecten in en grenzend aan deze 



zone volgen de richting van de routing 
en versterken deze. Van de bomen, tram
baan en fietsers tot en met zone C. Zelfs 
de materialisering volgt de belijning van 
de routing. Meer hier over in paragraaf 
5.7 
In afbeeldingen 5.16, 5.25 en 5.28 zijn 
zone A en B te zien. 

Zone C 
Dit is het voornaamste verblijfsplein. 
Het is een vlak dat opbolt in het plein en 
daarom boven de rest uitsteekt. Hierdoor 
ontstaat er afstand ten opzichte van 
de rest van het plein en wordt er een 
plek van rust gecreëerd. Doordat deze 
plek hoger is kun je op de rest van het 
plein neerkijken. Of als je verder van de 
randen gaat zitten kun je isoleren van het 
plein en je in een park wanen. 

De groene helling refereert aan het 
stereotype beeld dat mensen hebben 
van groen; heuveltjes met gras en bo
men. Dat deze plek zich nu midden in de 
stad op een plek met een hoge dichtheid 
bevindt, zal er voor zorgen dat de helling 
veel mensen zal aanspreken. 

De invulling van de helling is expres 
relatief leeg gelaten. Voorbeelden van 
groene hellingen in Potsdam Berlijn en 
de bibliotheek van de TU Delft hebben 
aangetoond dat deze ruimte succesvol is 
en mensen aantrekt om te verblijven. 
De combinatie van rust in het groen en 
overzicht op de omgeving maakt het een 
plek van observatie en overzicht. 

tussen de boomtoppen kan zitten terwijl 
je uitkijkt op het plein beneden (zie para
graaf 5.8) 

Zone C is een plek van rust in het groen 
waar je naar toe gaat om te ontspannen. 
Op afbeelding 5.15, 5.21 en 5.27 is zone 
C te zien. 

Afbeelding 5. 15 
Ontspannen in hel groen in zone C 

Langs de randen van de helling heb ik Afbeelding 5. 16 

banken geplaatst waar je iets beslotener Zone 8 mei zicht op de westkant van het plein richting Zone F 
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Zone D 
Zone D bestaat uit een vlak groen veld, 
omringt door bomen dat grenst aan 
zone C. Het is een grasveld bedoeld 
voor recreatie, een soort van speelveld. 
De helling in zone C sluit bepaald soort 
gebruik uit (zoals balspelen). Dit kan in 
zone D plaatsvinden. Het is groot genoeg 
voor teamsporten of kleine festiviteiten 
(zie paragraaf 5.3.2, voor meer informa
tie over gebruik). 

De rij bomen beschermt het plein tegen 
wind en geluid afkomstig van de 
Croeselaan. Tegelijkertijd fungeert het als 

Afbeelding 5. 17 

een afbakening voor de kantoren aan de 
westkant van het plein. Van een afstand 
werken ze als een groene plint van de 
erachter zichtbare hoge gebouwen (zie 
bijlage 8.6 voor meer informatie over het 
gebruik van bomen). 

Zone E 
Dit plein ligt op het niveau van het oude 
maaiveld als het plein niet zou hellen. 
Dat is nu ter hoogte van de tussenlaag 
(paragraaf 5.4) of +0 meter. De rest 
van het plein steekt 3 tot 6 meter boven 
deze zone uit. Hierdoor is dit het meest 
intieme gebied van het plein. 

/ 

Sfeerimpressie. Dit is top van de helling van zone C. De invulling van het plein in deze tekening wijkt af van het 

defitinieve ontwerp, maar de sfeer is dezelfde. 
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Zone E is een groen gebied waar op het 
niveau van vloer 0 het stadskantoor om 
heen zit gevouwen (deze relatie wordt 
verder toegelicht in paragraaf5.4.4 ). 
Verder bevinden zich er winkels en de 
routing tussen Hub 1 en Hub 2 
over dit plein. 

Zone F 
Dit is de start van de leisure-as op het 
Jaarbeursterrein. Ik leid het gebied in 
door deze as met een kleine trap op het 
Jaarbeursplein te laten aansluiten. 

Afbeelding 5.18 
Sfeerimpressie. Zicht op entree van de OV-lenninal 

Op de kop van deze zone is een ingang 
naar de parkeer laag en een straat meu
bel om dit te benadrukken (zie afb 5.26) 

ZoneG 
Dit is een verdiept plein, dat tegelijkertijd 
als Hub 1 fungeert. Voor een uitgebreide 
omschrijving van deze locatie verwijs ik u 
paragraaf 5.4.1 

De invulling van het plein is vrij open. 
Het oogt niet vol en er staan geen geen 
objecten die alle aandacht opeisen. Het 
ziet er vrij rustig uit. 

De invulling van hel plein op deze tekening wijkt af van hel definitieve ontwerp, maar de sfeer is dezelfde. 
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De invulling van het plein is vrij open. 
Het oogt niet vol en er staan geen objec
ten die alle aandacht opeisen. Het ziet er 
vrij rustig uit. 

Hierdoor is de bebouwing rondom het 
plein goed zichtbaar voor de gebruikers 
van het plein. Het zicht naar de bebou
wing wordt niet geblokkeerd en de archi
tectuur is goed te zien. Vanwege deze 
reden kan het plein ook functioneren als 
een bedrijfsplein voor de omliggende 
bebouwing. 

2 
ïii 
c 
Q) 

ë 

"èf. 
0 
0 

Tijdstip 
Afbeelding 5. 19 

5.3.2 Verschillend gebruik gedurende 
de dag 

Tijdens het verloop van een dag zullen 
verschillende soorten gebruikers naar 
het plein komen. De verwachte intensiteit 
van de verschillende gebruikstromen heb 
ik grafisch uitgezet tegenover de tijd in 
afbeelding 5.19. 

Blauw: 
Rood: 
Groen: 
Geel: 

Kantoren/ werknemers 
Gebruik OV Terminal 
Leisure 
Commercie 

Door het intensiveren van het pleinpro
gramma of door goed aan te sluiten 
op de omgeving komen mensen om 
verschillende redenen naar het Jaarbeur-

Overzicht van verwachte intensiteit pleingebruik gedurende een dag per soort gebruik. Dit zijn 4 
afzonderlijke grafieken in 1 figuur. 
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splein. 
Hierdoor liggen in de grafiek de pieken 
van gebruik naast elkaar. Dit betekent dat 
het plein over een langere periode van 
de dag veel gebruikers zal hebben, wat 
de levendigheid vergroot. Door specifiek 
programma in het plein te plaatsen kan 
men mensen op bepaalde tijden aantrek
ken . 

5.3.3 Het Jaarbeursplein s'nachts 

In veel steden rond de Middellandse zee 
is er een nachtleven dat zich op straten 
en pleinen afspeelt. Hierdoor leeft de 
stad ook s'nachts en krijgt een speciale 
uitstraling . 

Nederland heeft dat nachtleven op 

Afbeelding 5.20 

straten en pleinen veel minder. Dit 
vanwege de temperatuur en de inrichting 
van de buitenruimte. 

Met lange periodes gedurende het jaar 
waar de nachttemperatuur niet onder de 
15 graden daalt, hoeft temperatuur niet 
meer een probleem te zijn . 

Vanwege de ligging van de Leisure 
boulevard (ten westen van het stadscen
trum) zullen veel mensen s'avonds en 's 
nachts over het Jaarbeursplein naar dit 
uitgaansgebied lopen. 

Hierdoor zou het Jaarbeursplein ook s' 
nachts als een verblijfspiek kunnen fun
geren, mits er genoeg mensen zijn om 
het sociaal veilig te maken. 

Zicht van hel Jaarbeursplein bij nachl. De kijker staat aan hel begin van hel plein ter hoogte van 

de OV-terminal. 
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5.3.4 Seizoenen 

In de warmere periodes van het jaar is 
de groene helling een prettig buitenver
blijf. Het leent zich voor allerlei buitenac
tiviteiten, voor zowel passieve als actieve 
recreatie. 

Op de helling kun je in de zon een boek 
lezen, lunchen of naar de mensen op 
het plein kijken. Via de trap naar Hub 1 
kunnen er op drukke zomerdagen tafels 
worden neergezet en kan het restaurant 
een klein terras exploiteren. 

Afbeelding 5.21 
Plein in de zomer 
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Op het veldje beneden (dat geen helling 
heeft) is genoeg ruimte voor team
sporten zoals voetbal of volleybal. Dit 
zou vrij door de omgeving gebruikt 
kunnen worden, zodat er meer mensen 
en meer activiteiten op het plein zijn. 
De helling kan hier worden gebruikt als 
tribune. 



In een strenge winter verandert de situ
atie. De helling en het veldje dienen dan 
een hele andere functie . Na een nacht 
van sneeuwbuien kan de helling worden 
gebruikt voor winterrecreatie in de vorm 
van sleeën, sneeuwballen gevechten en 
dergelijke . Gezinnen komen met hun kin
deren naar het jaarbeursplein juist omdat 
hier een helling is. 

Het "platte veldje" aan de onderzijde van 
het plein kan worden gebruikt om een 
dun laagje ijs te kweken zodat hier een 
schaatsbaan kan worden aangelegd, 

I 

Afbeelding 5.22 
Plein in de winter 

1 

zoals nu vaker op schoolpleinen wordt 
gedaan. 
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5.3.5 De schuine helling 

Het gebruik van een helling in een open
bare ruimte is aan aantal voorwaardes 
verbonden. 

Daarom laat ik hier een kort de bereke
ning zien van de hellngsgraad en leg 
deze naast het bouwbesluit 

Berekening: 
In de onderstaande figuur heb ik de 
helling schematisch weergeven. De 
totale hoogte die langzaam moet worden 
overbrugd bedraagt+ 8 meter. Echter 
door twee trappen die elk 0,5 meter stij
gen is dit teruggebracht tot 7 meter. 

De helling begint op een afstand van 144 
van de 2e trap. Er is dus 144 meter om 7 
meter te klimmen. Via de tangens is het 
makkelijk om de hoek te berekenen. 

Tangens hoek x = overstaande zijde (7) I 
aanliggende (144) 

Dit levert een hoek van 2.78 graden, wat 
weer overeen komt met een helling van 
3 procent. 
Ik behandel het plein als een grote 

+ 8 m + 7,5 m 

r 

hellingbaan. 

In het bouwbesluit is opgenomen dat 
hellingbanen met een hoogteverschil 
groter dan 0,5 meter, de verhouding 
tussen hoogte en lengte minimaal 1: 20 
moet zijn. Daar voldoe ik aan. 

Om de precieze helling in doorsnede te 
zien verwijs ik u door naar hoofdstuk 6 

Deze helling van 3% minder comfortabel 
voor ouderen en invaliden. Daarom zijn 
er voorzieningen in de vorm van speciale 
hellingbanen, roltrappen en een lift in het 
ontwerp opgenomen. 

+0,5 m + 0 m 

?me=======================---
144 m 

Afbeelding 5.23 
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5.4 laag 0 (Tussenlaag) 

Deze verdieping is gecreëerd door onder 
het verloop van het straatniveau (+Om) 
naar de stationstraat (+8m) een extra 
vloer te schuiven. Deze laag ligt op het 
0 niveau van het oude Jaarbeursplein. 
De toplaag van het nieuwe plein is in het 
ontwerp naar boven geschoven. 

De indeling van deze verdieping is voor
namelijk bepaald door de verkeersrouting 
van de tram en de voetgangers in het 
plein. 

De tussenlaag is de verbindingsvloer. Via 
deze laag vloeien de voetgangersstro
men vanuit het plein in de parkeerlaag 
en omgekeerd . Gedurende dat pro-
ces worden de voetgangers langs de 
voorzieningen op de tussenlaag geleid. 
Daarnaast sluit de tussenlaag aan op de 
gebouwen aan het plein. Deze stromen 
lopen via hub's. 
Het principe is te zien in afbeelding 5.29. 

De tussenlaag is eigenlijk een serie 
volumes en een park die aan elkaar 
zijn geschakeld met paden. Ze worden 
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gedragen door kolommen op de parkeer
laag. 
Vanuit de parkeerlaag is de het plafond 
van de totale ondergrondse ruimtes te 
zien met de tussenlaag die "er tussen" 
zweeft. 
De hoogte van dit plafond is afhankelijk 
van het stijgende plein. De hoogte van de 
ruimtes stijgt van 3 meter tot 7 meter ter 
hoogte van de stadskantoor. 

Wanneer het plein in zone C sneller stijgt 
dan in zone B, zal de ruimte op de tus
senlaag die onder zone C ligt ook hoger 
zijn dan de ruimte onder zone B (afb 
5.58). Dit hoogte verschil wordt opgevuld 
met glazen ramen zodat er zicht en licht 
in de tussen- en parkeerlaag kan vallen. 

Ook op ander plekken zijn insnedes om 
de relatie tussen de tussenlaag, het plein 
en de parkeer laag te tonen. Daarnaast 
vergrotende insnedes het overzicht bin-

PRINCIPE SCHEMA TUSSENLAAG 

Afbeelding 5.29 

• HUB 

• VEiltBINDING PARKElitEN 

~ WRIIINDING NAAR I'U!IN 

• FUNCTIE I PROGRAMMA 



Afbeelding 5.30 
LaagO 

nen te ruimtes te vergroten en bevor
deren de lichtinval. 

Op deze laag ook een park, namelijk 
pleinzone E. Het maaiveld niveau van 
het park ligt op het niveau van het oude 
Jaarbeursplein. 

Het overige programma in de tussenlaag 
bestaat uit publieke functies zoals een 
restaurant, conferentie centrum, winkels 
en een gedeelte van het stadskantoor. 
Het conferentiecentrum en stadskantoor 
zijn geschakeld aan het Beatrix theater 
en het grote stadskantoorgebouw die 

aan het plein grenzen. 
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5.4.1 Hub 1 

\. 

Dit is de voornaamste Hub. De Hub ligt 
centraal op het plein op de tussenlaag 
en heeft een ruime en ronde vorm. Deze 
Hub verbindt vele functies en ver
keersstromen: 

3 parkeerentrees. 
het restaurant I conferentie centrum,. 
het Beatrix theater. 
een winkel. 
pleinzones A,B,C en E. 

Omdat de Hub zo veel verschillende za
ken ontsluit, komen er veel mensen door 
de Hub en is die ook het hele etmaal 
open. 

De ruimte maakt zowel deel uit van het 
plein als van de tussenlaag. Ze staat in 
een open verbinding met de lucht en het 
plein. Er is slechts een afdak en heeft 
geen gesloten gevels richting het plein . 
De Hub ligt tussen de trappen en 
verkeerssleuven die het plein met de 
tussenlaag verbinden. Vanwege zijn ver
bondenheid met plein lijkt de Hub daar 
deel van uit te maken. 

vorm lijkt het ook op een soort paviljoen. 
Er zijn ook overeenkomsten met een 
atrium. Er zijn veel ramen die een door
blik bieden in het restaurant en op de 
parkeerlaag waardoor er ook aansluiting 
is met het programma onder het plein. 
Hierdoor ligt de Hub ook qua karakter in 
tussen het plein en de lagen eronder. 

De Hub is een verblijfsruimte. In para
graag 5.3.1 noemde ik het als pleinzone 
G. Het heeft een binnenterras en een 
grote vijver en een openbare tentoaon
stelling van kunst. 

Het terras is van het restaurant. Het 
restaurant bestrijkt een groot deel van de 
gevel van de hub. Aan de andere kant 
(waar geen terras van het restaurant is) 
zitten nissen waarin kunst achter een 
kunstof plaat is opgehangen. Het idee 
erachter is dat kunst op een plek moet 
worden gehangen waar veel mensen ko
men. De kunst wordt zo laagdrempelig. 
Het tentoonstellen in verkeersruimtes 
gebeurt ook in metrostations van Stock
holm of Den Haag. 

In het midden ligt een vijver. De brede 
rand fungeert als bank. 
Eigenlijk is dit geen vijver maar een 
dikke plaat acryl zoals in aquaria wordt 

Maar vanwege de overstekende dakran- Afbeelding 5.31 
den (vloer van het plein) en de ovale De hub in relatie tot aangrenzende verkeersstromen 
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gebruikt, met een laag water er boven. 
Acryl is heel sterk en transparant. Door 
het gebruik van dit materiaal valt er licht 
door de vijver in de parkeergarage. Deze 
lichtbundel wordt gebroken door bewe
gend water en verschuift met de stand 
van de zon (afb. 4.44 en afb. 5.55) 

Er is dus een visueel contact vanuit de 
parkeer garage met het hoogste punt 
van het plein en de buitenlucht, met Hub 
1 als intermediair. 
Dit licht uit de hub fungeert als geleider 
op de parkeerlaag, de mensen op deze 
laag weten zo automatisch waar ze naar 
toe moeten om bij de hub te komen. 

Afbeelding 5.33 
Impressie van Hub 3 

Afbeelding 5.32 
Schets van het princ1pe van de openbare tentoonstel-
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5.4.2 Hub 2 

Deze hub is de kleinste. Het verbindt het 
Holiday lnn hotel met de parkeerlaag, de 
plein zone E en met diverse winkels. 

Om zijn verkeersfunctie te benadrukken 
heeft hij een ronde vorm . Zo is hij in de 
parkeerlaag herkenbaar als een Hub. 

Alles is georienteerd rond een boom in 
het midden. Deze boom hang in een bak 
ter hoogte van de tussenlaag, waardoor 
alleen de stam in de Hub te zien is. In 
het plafond is een gal waar de boomtop 
doorheen steekt. Rond deze bak is een 
uitsparing in de vloer gemaakt, op deze 
manier valt er niet alleen buitenlicht op 
de tussenvloer maar ook op de parkeer
laag. Hiermee is de Hub over de drie 
lagen voelbaar. 

Op plein niveau geeft de boom schaduw. 
Rondom het gat op pleinniveau is een 
bank gemaakt. 

Utrecht in de Knoop 

Afbeelding 5.34 
Pincipe van de ophanging van een wortelbak 
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Afbeelding 5.35 
Het principe van de doorgestoken boom. Links een indruk zoals hij te zien is in Hub 2. Reehls is het pleinniveau 
te zien waar hij wordt omringd door een bank 
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5.4.3 Hub 3 

\__ 

~.c__ ___ .\ 
-i 

Dit is de Hub die de parkeerlaag met de 
oude Jaarbeurs verbind. Hij werkt op 3 
verdiepingen. 

Uiteraard is er de toegang die vanuit de 
parkeerkelder naar de Hub stijgt. Maar in 
plaats van direct in de open lucht uit te 
komen is vanuit Hub 3 de mogelijkheid 
de aangrenzende gebouwen direct 
vanuit de Hub te betreden . Zo kan de 
parkeerkelder ook als parkeerplaats 
voor het toekomstige Holland Casino of 
Amrath Hotel worden gebruikt. 

Afbeelding 5.36 
Pincipe model van functioneren van Hub 3 
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De muren zijjn bekleed met siersteen 
om aan te sluiten op het karakter van de 
Leisure straat, casino en hotel. 

Het dak van deze hub steekt boven het 
maaiveldniveau van het omringende 
plein uitHet dak is verdeeld in zes drie
hoeken waarbij de diverse driehoeken 
verschillendehoogtes hebben. Hierdoor 
ontstaan spleten waar licht door naar 
binnen kan vallen en de mensen op het 
plein zich bewust wordt van de onder
grondse ruimte. 

Het binnenvallende licht valt op een 
vloermozaïek dat werkt als zonnewijzer. 

Op plein niveau werkt de verhoging als 
een straatmeubeL De Hub ligt onder de 
kop van de Leisure straat aan het oude 
Jaarbeurs terrein. De vormgeving trekt 
de aandacht naar de ingangvan de Hub, 
en het geheel is tevens een aanduiding 
van het begin van de Leisure straat. 



Afbeelding 5.37 
Impressie van Hub 3 
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5.4.4 Stadskantoor 

\ 

Een stadskantoor is een publiek gebouw, 
en om dit te benadrukken heb ik het 
stadskantoor in het plein geplaatst. 

Het is gevouwen rond pleinzone E. Dit 
om optimaal te genieten van deze zone 
als wel om een maximaal licht te 
ontvangen. 
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Eigenlijk ligt het stadskantoor onder
gronds, maar vanwege de aanwezigheid 
van zone E zal men dit niet zo ervaren. 
Immers onder de grond is geen daglicht, 
gras of bomen. Dit maakt het mogelijk 
om kantoren in de tussenlaag te plaat
senzonder het negatieve effect van geen 
invallend daglicht. 

Dit plein-deel van het stadskantoor bevat 
het publieke deel: de algemene loketten 
en wachtruimte. De rest van het stads
kantoor ligt achter de wand van het plein 
in het nieuwe stadskantoor. De entree 
wordt aangelicht door een snede in het 
pleinvlak. 

De wachtruimte heeft uitzicht op pleinzo
ne C. De muren in de wachtruimte lopen 
schuin op om de ruimte groter en opener 
te maken. 
De gevels van glas met grote houten 
kolommen en kozijnen vormen een wel-



komsgebaar. De loketten in de wacht
ruimte zijn wederom van hout en steken 
uit. Ze komen in de ramen van de laag 
erboven terug als teken van dienstbaar
heid van het stadskantoor naar wach
tende mensen (afb. 5.37). 

Langs de ingang van het stadskantoor 
loopt een trap naar de parkeer garage. 
De gevel van het stadskantoor loopt 
hier door tot in de parkeerlaag. Met kan 
zijn autodirect onder het stadskantoor 
parkeren en gelijk naar binnen lopen. 

Afbeelding 5.37 
Zicht op lokettem in hel stadskantoor 

Afbeelding 5.36 
Hel sladskan/oor gevouwen rondom hel pleinzone E 
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5.4.5 Restaurant I Conferentiecentrum 

Dit complex is combinatie van een cafe 
restaurant en een conferentie centrum.' 
Het is een restaurant met een lobby 
waaraan conferentie zalen grenzen. 's 
Avonds worden de lobby en het restau
rant gebruikt als cafe of kleine nachtclub. 

Vanwege zijn lokatie is deze functie erg 
gunstig. Met alle kantoren die aan het 
Jaarbeursplein grenzen, is een conferen
tie centrum in het plein een aantrekkelijke 
functie. Met name omdat dit complex 
gekoppeld is aan het Beatrix theater dat 
zich in de toekomst meer op conferenties 
wil gaan oriënteren. 

De restaurant - en cafe functie zijn be
doeldhet plein te bedienen. Het grenst 
aan Hub 1 zodat het veel mensen kan 
aantrekken. Hub 1 kan als terras worden 
gebruikt. Vanwege een trap in Hub 1 kan 
helling C ook als buitenterras worden 
gebruikt. 

Het restaurant ligt halverwege de sta
tions-terminal en het Jaarbeursterrein 
waar de Leisure as komt. Bezoekers kun
nen eerst in het restaurant eten voordat 
ze naar de film gaan. Hetzelfde geldt 
voor reizigers die op weg zijn van het sta-
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tion naar de parkeerlaag en omgekeerd. 
Het complex omvat: 

Conferentie zalen die ook voor 
theaterdoeleinden kunnen worden 
gebruikt 
Restaurant met lobby en bars 
Opslagruimte, koeling en keuken 
Personeelsruimten 

Halverwege de eetzaal is een verhoging. 
Hiermee wordt de lobby gedefinieerd. 
De hoogte is nodig voor een soepele 
aansluiting op de conferentiezalen die als 
in een theaterzaallangzaam aflopen. (Bij 
de entree ligt de vloer dan hoger). 

De eetzaalligt onder helling C, een 
gedeelte van de lobby echter niet. 
Hierdoor is de hoofdzaal hoger dan de 
zij-lobby. Dit camparlement kan worden 
afgesloten van de rest van het restau
rant. Het heeft een eigen bar, theaterzaal 
en is verbonden met het Beatrix theater. 
Zo kunnen meerdere activiteiten tegelij
kertijd plaats vinden. 



Afbeelding 5.41 
Het restaurant I conferentie centrum 
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5.4.6 Winkels 

Je wilt wel kiosken op je plein waar spul
len verkocht worden die pleingebruikers 
willen hebben. De meeste kiosken zor
gen voor een rommelig beeld omdat ze 
naderhand op hel plein worden geplaatst 
Er is geen rekening met ze is gehouden 
in de ontwerpfase. 

Om niet passende kiosken te vermij
den heb ik deze al direct in het plein 
opgenomen. Ik heb ze geplaatst op een 
plek waar ze niet de rust of kijkrichting 
verstoren en geplaatst in het plein langs 
de verkeersroutes. 

In het plein heb ik een beperkt aantal 
gevels langs verkeersstromen die ik 
kan gebruiken. Dit zijn onder andere 
de stijgpunten langs Hub 1. In deze ver
keerssleuven voeg ik de winkels in. Om-
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dat hier mensen langs komen, werken de 
kiosken als winkels in een winkelstraat in 
plaats van op een plein. 

Verder heb ik nog een aantal gevels 
beschikbaar langs pleinzone E, het 
verdiepte plein bij het stadskantoor. Hier 
heb ik een broodjeszaak geplaatst. Dit is 
een eetgelegenheid die ook gebruikt die 
beter past in de parkomgeving dan een 
snackbar. 
Langs hel park en Hub 2 is ruimte voor 
nog twee winkels. 

Afbeelding 5.42 
Schets van afdaling van plein op tusesnvloer met winkels 



Afbeelding 5.43 
Plein E met rechts zicht op de broodjeszaak 
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5.4.7 Fietstunnel 

In de gemeentelijke plannen is er de 
ambitie om onder het plein, direct gren
zend aan de nieuwe stationsterminal, 
een grote bewaakte fietsenstalling te 
realiseren. 

Dit heeft als directe consequentie dat 
er ergens in mijn Jaarbeursplein een 
toegang tot de stalling dient te worden 
gecreëerd . 

Deze toegang heb ik zo dicht mogelijk bij 
het daadwerkelijk station geplaatst. Deze 
locatie geeft nog net voldoende ruimte 
om vanuit het plein een afdaling te kun
nen maken om op de goede hoogte uit te 
komen. 
De af te leggen traject ondergronds is 
hierdoor zo klein mogelijk. Hierdoor hoef 
je als fietser niet door een lange donkere 
tunnel, en verlies je op niveau van de tus
senlaag zo min mogelijk ruimte. De fiet
senstalling ligt op het oude straatniveau, 
dus onder de stationsstraat. 
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Om gevaarlijk situaties te voorkomen, 
bestaat deze afdaling niet uit een 
hellingsbaan maar uit een trap . Hierdoor 
is men gedwongen van de fiets af te 
stappen voordat men afdaalt en mindert 
men automatisch vaart. De fiets kan 
op een smalle strook worden geplaatst 
zodat deze gemakkelijk omlaag kan 
worden geleid. 

Deze strook is transparant en dusdanig 
bewerkt dat hij krasbestendig is. Door 
deze laag kan men de onderliggende 
lagen zien en schijnt hier licht doorheen. 
Door visueel contact met de andere 
lagen zal de ruimte als minder onveilig 
worden ervaren. 



I 
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Afbeelding 5.44 
Toegang lol de fietstunnel 
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5.4.8 Trambaan 

De trambaan loopt over het plein richt
ing OV-terminal. De baan blijft zelf op 
constant niveau en verdwijnt onder het 
stijgende maaiveld van het plein. 

De trambaan ligt op een schijf die los 
wordt gedragen door kolommen op de 
parkeerlaag. Dit om overlast van geluid 
en trillingen te minimaliseren. 

De trambaan is een karakteristieke 
eigenschap van het plein. Daarom wil ik 
hem op positieve manier inzetten op de 
tusenlaag. In plaats van een hindernis wil 
ik er belevenis van maken. 

Om te beginnen heb ik op het niveau van 
de tusssenlaag aan beide kanten ruimte 
langs de trambaan open gehouden. In 
het pleinvlak zijn hier Iichtsieuven ge
maakt. De trambaan wordt hiermee een 
volume in de parkeerlaag. Omgekeerd 
blijft de trambaan waarneembaar vanuit 
het plein. 
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In de muren van de trambaan zijn ramen 
gemaakt naar de parkeerlaag. Hierdoor 
kan men vanaf het parkeerdek de tram
beweging waarnemen. Door de ramen 
ziet men een serie van lichten die zich 
door het trambaan volume verplaatsen. 
De ramen lichten na elkaar op. De tram 
zorgt hiermee voor activiteit, beweging 
en licht onder het pleindek. 

Omgekeerd wordt voor de tramreiziger 
de bestemming van Utrecht aangekon
digd. Vlak voordat men uitstapt op Utre
cht Centraal rijdt men door het plein en 
parkeerlaag heen en is men zich er van 
bewust dat het Centraal station nadert. 

Om te zorgen dat het trambaan ook 
veilig is, zijn er een aantal voorzieningen 
getroffen. Zo zijn er valbeveiligingen op 
pleinniveau gemaakt en is de tramtunnel 
aan het begin erg donker. Dit ontmoedigt 
mensen om er naar binnen te lopen. In 
Den Haag is deze methode onder an
dere toegepast met de stadstram. 

Op het niveau van de tussenlaag steken 

Afbeelding 5.45 
Principe schets van het wegzakken van de trambaan 
in hetplein 



voetgangers de trambaan over. De 
verbinding tussen Hub 1 en het verdiepte 
plein bij het stadskantoor loopt over de 
trambaan heen. Hier zijn elektrische 
deuren die automatisch dichtgaan wan
neer er een tram aankomt, en zijn er 
akoestische en licht signalen. Aan de 
binnenkant van het trambaan is hier een 
nis aangebracht in verband met insluit
inggevaar. De oversteek wordt verlicht 
via een straatmeubel op pleinniveau. 
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5.5 Laag -1 (Parkeertaag) 

De parkeerlaag biedt ruimt aan 900 
parkeerplaatsen. 
Deze zijn gesplitst over twee zones 
langs de verdiepte Croeselaan. Na het 
parkeren stapt men op via opstappunten 
die de mensen naar één van de Hubs 
geleidt. Vanaf de parkeerlaag worden 
ook de ondergrondse parkeervoorzien
ingen van gebouwen grenzend aan het 
Jaarbeurs-plein ontsloten. 

Men betreedt de parkeerlaag via twee 
hellingbanen op de Croeselaan. Zodra 
men afdaalt komt men in de onder
grondse ruimte. De weg hier lijkt heel 
breedt en laag. Dit effect wordt bereikt 
door de ondergrondse Croeselaan een 
halve meter op te tillen ten opzichte 
van de gehele parkeerlaag. Hier door 
remmen de auto's automatisch af wan
neer ze de parkeerlaag inrijden. Een 
licht insnede aan het begin van de 
ondergrondse weg helpt bestuurders te 
oriënteren. 

Vanaf de weg kan men rechts afslaan 
en de parkeerplaatsen bereiken. Omdat 
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de Croeselaan vierbaans is, verwacht 
ik geen opstoppingen ten gevolge van 
afslaand verkeer. Het afslaan kan maar 
in één richting. Als men de parkeer zone 
aan de andere kant van Croeselaan wil 
bereiken met men onder de weg door
rijden (afb 5.50). Ter hoogte van Hub 3 is 
de parkeer garage extra verdiepte om dit 
mogelijk te maken. 

De parkeerlaag bevat de gehele ruimte 
onder het pleindek. In het plafond zijn 
de volumes geplaatst van de tussenlaag 
en de trambaan. Het dak en de volumes 
worden gedragen door een kolommen
structuur langs de parkeer garage. 
Het plafond loopt langzaam op waardoor 
de ruimte groter wordt. 

In het plafond zijn vele insnedes gemaakt 
die voor lichtinval zorgen op de parkeer
laag. De inval veranderd met de zonne
stand. Hierdoor is er ondergronds het 
verloop van daglicht te ervaren. 

Afbeelding 5.49 
Direct onder het stadskantoor parkeren 



Afbeelding 5.50 

Mijn stelling was dat alle plekken die 
normaal in een parkeer garage het 
donkerst zijn, namelijk de rander, per 
definitie lichtinval moeten krijgen. Dit om 
het stereotype beeld van garages als 
vervelende ondergrondse ruimtes tegen 
te gaan. 

De insnedes zorgen ook voor zicht
lijnen op ruimtes in de tussenlaag en 
het plein. Het visueel contact tussen de 
verschillende lagen zorg1 voor veiligheid 
en activiteit. Het maakt de sfeer in een 
ondergrondse ruimte een stuk aangena
mer. 

De ingrepen met betrekking tot ruimte, 
licht en zicht hebben tot doel de nega
lieve associatie die mensen in het 
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algemeen hebben met parkeergarages 
tegen te gaan. Door de volumes en het 
dak ziel de ruimte er niet meer uil als het 
stereotype beeld van een garage. Omdat 
de referentie niet meer klopt, zullen de 
bezoekers hun beeld van deze parkeer-

Afbeelding 5.51 
Ondergrondse deel Croeselaan 
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Parkeerlaag 
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Opstap-punten en 30 meterscirkels 
Ideaal in rood en passend in blauw 
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Vloer -1 P -4,000m --
Afbeelding 5.52 

garage moeten herzien. Hierdoor krijgt 
men de garage de kans ervaren te wor
den als een soort van "parkeer tempel" in 
plaats van parkeer garage. 

zie afb 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58 en 
5. 59 voor meer indrukken van de par
keerlaag. 
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De indeling van de parkeerlaag is ge
baseerd op een functionele routing om 
de ruimte volledig te ontsluiten. Rondom 
deze routing zijn parkeerstroken ge
plaatst. (afu. 5.52) 

De stijgpunten van de parkeerlaag zijn 
gebaseerd op 30 meter loopcirkels. 



-;,?. 
0 
0 

Tijdstip 
Afbeelding 5.53 
Gebruik van parkeerlaag. functies bij elkaar opgelelt. 

De ideale en de uitgevoerde plaatsing 
hiervan is te zien is afbeelding 5.52. De 
stijgpunten gaan over in een loopbrug 
die over het parkeerdek naar de Hub 
reikt. Deze Hubs zijn worden door ramen 
uitgelicht op de parkeerlaag zodat de 
routing natuurlijk verloopt. 

Mensen in de parkeerlaag zien reizigers 
via de loopbruggen naar de Hubs gaan. 
Hierdoor is er wederom activiteit en over
zicht op de parkeerlaag wat de sociale 
veiligheid verhoogt. 

Gebruik van de parkeerplaatsen ge
durende een dag uftgesplftst op 
gebruikers. 

Rood: 
Groen: 
Geel: 
Paars: 

Bewoners 
Leisure gangers 
Forenzen 
Werknemers in het gebied 

Het laat zien dat de verschillende ge
bruikers na elkaar de parkeerplaatsen 
gebruiken zodat over het algemeen de 
parkeerplaats over een etmaal goed 
wordt gebruikt. 

Het feit dat bewoners van de apparte
menten aan het Jaarbeursplein ook de 
parkeergarage gebruiken is, is een groot 
plus voor de veiligheid van de garage. Zij 
zullen zich meer betrokken voelen met 
de locatie en eerder onrust detecteren en 
daar naar handelen. 
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5.6 Lichtinsnedes 

In dit verslag heb ik al vaak verwezen 
naar de diverse insnedes in het pleinvlak 
ten behoeve van licht in de parkeer- en 
tussenlaag. 
Waar zich die precies bevinden is te zien 
in afbeelding 5.60. 

Vanaf de insnedes in het plein valt veel 
licht via open ruimte tussen 2 volumes 
in de tussenlaag. Afhankelijk van de zon 
valt of reflecteert dit licht op de muren of 
op de grond. Hiermee wordt de bele
ving van de onderliggende lagen en het 
gevoel van ruimte gemanipuleerd . De 
schaduwen zijn nu overhevig aan wolken 
en het tijdstip van de dag. 

Het licht wordt ook ingezet om mensen te 
sturen . Mensen zijn eerder geneigd om 
naar het licht te lopen. Bovendien wordt 
hun bestemming extra goed zichtbaar 
omdat het afsteekt tegen de relatief 
donkere omgeving. 

Een goed voorbeeld hiervan is Hub 1 
(paragraaf 5.4 .1 ). Op de tussenlaag 
eindigen loopbruggen met grote glazen 
deuren die uitkomen in Hub 1. 
De waterbak werpt bovendien een grote 
ovale lichtvlek op de grond van de par
keerlaag . Hierdoor steekt de ruimte rond 
Hub 1 af tegen zijn omgeving. 
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De lichtinsnedes zorgen over het alge
meen voor: 

een verbeterde veiligheid doordat er 
meer licht is. 
een verhoogde veiligheid omdat 
men andere mensen beter kan zien 
en beter gezien kan worden. 
een betere oriëntatie omdat men een 
beter overzicht heeft van de ruimte 
en in zijn geheel beter kan ervaren. 
een interessantere ruimtebeleving 
doordat de volumes beter worden 
uitgelicht. 
een gevoel van verbondenheid met 
de overige lagen in het plein. 
een verhoogde beleving omdat er 
meer van de activiteiten op en onder 
het plein te zien zijn . 



11 11 

Afbeelding 5.60 
Oe insnedes van licht vanaf het plein in de onderliggende lagen. 
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Afbeelding 5.62 
Jaarbeursplein bij nacht 
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De vele insnedes zorgen er voor dat het 
gebouw opener wordt voor bezoekers. 
De lagen onder het plein zijn voor plein
gebruikers te ervaren, en het omge
keerde geldt voor de parkeerders. 

Overdag zal de werking vooral richting 
de parkeerlaag zijn. Maar s'nacht wordt 
dat omgedraaid. Dan steken de verlichte 
ondergrondse ruimtes af tegen het plein 
en nodigt het juist uit om naar binnen te 
kijken. Dit verschil is te zien in afbeeldin
gen 5.61 en 5.62 

Het gebouw wordt leesbaarder. De 
onderliggende lagen zijn herkenbaar 
in de licht insnedes. Het is mogelijk 
om (verkeers) structuren die door het 
pleindek worden verhuld alsnog te erva
ren . Ondergronds wordt men door het 
licht dat door de sleuven valt bewuster 
van de indeling van het plein er boven. 

Afbeelding 5.63 

Het gebouw wordt opener. In het geval 
van de parkeerlaag is er zicht naar 
buiten, naar daglicht. In het geval van 
het plein wordt men zich bewust van de 
aanwezigheid van programma onder het 
plein. In beide gevallen levert dat winst 
op (afbeelding 5.63). 

Openen van het plein naar de laag eronder. Rechts is een grote wand mei zicht op het plein 
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5.6.1. Lichtinsnedes bij de randen van 
het plein 

Dit is de meeste toegepaste licht ingreep 
in het plein. Er zijn lichtinsnedes langs 
alle randen van de parkeerlaag . 
Het licht valt vanaf het plein door de 
ruimte tussen de parkeerwanden en de 
wanden van de tussenlaagvolumes op de 
muur of op de grond. 

Doordat de insnedes lang en relatief 
smal zijn, is de vorm van het licht een 
smalle bundel in plaats van een vlek. Dit 
effect vergroot de beleving van het licht. 

Afhankelijk van het tijdstip zal het resul
taat een directe of indirecte lichtinval zijn . 
Het verschil in beleving hiervan is te zien 
in afbeeldingen 5.64 en 5.65. 

Dit combinatie van het licht en de ma-

Afbeelding 5.64 
Directe lichtinval 

Utrecht in de Knoop 168 

terialisering van wanden zorgt voor een 
beleving van de ruimte die eerder geas
socieerd wordt met grotten en tempels 
dan met reguliere parkeergarages. 

Doordat de randen van de garage ver
licht worden zal de garage in zijn geheel 
als lichter worden ervaren. Kijk je in een 
willekeurige richting van de parkeerga
rage, dan zie je op het eind altijd een 
verlichte wand. 

Afbeelding 5. 65 
Indirecte lichtinval. Het ligt reflecteert op de muren 



5.6.2. Lichtinsnedes bij de onder
grondse Croeselaan 

Dit is de lichtsnede ter hoogte van het 
begin van de ondergrondse loop van de 
Croeselaan. 
De automobilist is net de hellingbaan 
afgedaald en komt in een ondergrondse 
ruimte. Zijn ogen moeten zich aanpassen 
van daglicht naar het minder sterke licht 
in de ondergrondse ruimte. Om hem te 
helpen in zijn oriëntering zijn deze licht
vlakken gemaakt. 

Ze zorgen voor lichtstrepen in het plafond 
boven de weg en invallende lichtstrepen 
op het wegdek. Hierdoor zal de automo
bilist zich sneller aanpassen aan het feit 
dat hij ondergronds rijdt. 

Op plein niveau kunnen wandelaars zien 
dat er auto's onder het plein rijden. Zo 
zien ze dat de wandel- en autostructuur 
elkaar overlappen. 

De glazen insnedes zijn gevuld met gla
zen panelen. Deze hebben verschillende 
hoogtes zodat het licht verschillend zal 
breken en over een groter oppervlakte 
verspreid wordt. 
Afhankelijk van het tijdstip zullen deze in
snedes de entrees tot de parl<eergarage 
karakteriseren. 

Afbeelding 5. 66 
Glasstroken bij begin ondergrondse deel Croeselaan 

Afbeelding 5.67 
Glasstroken bij begin ondergrondse deel Croeselaan 
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5.7 Algemene materialisering 

In dit ontwerp hoop ik door een verschil
lend gebruik van materialen de verschil
lende sferen voor de diverse ruimtes te 
realiseren. De toegepaste materialen 
moeten een rustige uitstraling hebben en 
worden ingezet op een manier dat ze als 
prettig worden ervaren .. 

Daarom heb ik zoveel mogelijk gekozen 
voor materialen die door de meeste 
mensen als "natuurlijk" worden ervaren. 
Dit in tengenstelling tot kunstmatige of 
spiegelende materialen. In alle illustra
ties van het ontwerp heb ik geprobeerd 
zoveel mogelijk de toegepaste materi
alen te laten zien. 

De gebruikte materialen zijn traditionele 
bouwmaterialen die zich bewezen heb
ben en waarbij in de bouwpraktijk voldo
ende kennis aanwezig is om ze zonder 
problemen toe te passen. 

Tegels in het plein 

Dit materiaal moet duurzaam zijn. ik heb 
gekozen om gepolijste betontegels toe te 
passen. Deze zijn duurzaam, en goed
koper dan siersteen terwijl ze wel die 
sierlijkheid er van kunnen benaderen. 

De tegels mogen niet helemaal glad 
gepolijsdt worden omdat het plein dan 
te veel glimt en glad wordt bij regen. 
Het oppervlak moet een zekere ruwheid 
behouden. 

De tegels worden uitgevoerd in lichtgrijs, 
zodat het plein lichter en daardoor groter 
lijkt. De plaats van de tegels volgt de 
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lijnen van de verkeerstromen. De hoek 
van plaatsing zal dus langzaam mee ve
randeren zodat 1 rand van de tegel altijd 
met de verkeerstroom mee wijst. 

Glas en kozijnen 

In het ontwerp wordt op veel plaatsen 
glas gebruikt. Dit is glas met een lage re
flectie waarde om licht en zicht maximaal 
door te laten. 
Alle kozijnen zijn van hout gemaakt. De 
spijlen zijn dik uitgevoerd zodat ze in 

Image 5.68 
Spuitbeton gebruikt in het Souterrain Den Haag. 



grote glasvlakken voor belijning zorgen . 
Bovendien sluiten de houten kozijnen 
beter aan wanneer er houten kolommen 
worden toepast zoals in het stadskantoor. 

Wanden in de parkeergarage 

Dit is een ondergrondse ruimte en dit 
wil ik met het materiaal op een zodanig 
manier uitdrukken, dat het ondergronds 
zijn als positief wordt ervaren . Over het 
algemeen hebben mensen slechte as
sociatie met parkeergarages, maar staan 
minder negatief ten aanzien van grotten. 

Daarom worden de wanden van de 
parkeergarage uitgevoerd in beton en 
daarom bedekt met een laag spuitbeton. 
Dit is relatief makkelijk maken. 

De wand krijgt een structuur van uitge
hakte rotsen wat het ondergronds zijn 
een thema geeft. Bovendien wordt de 
structuur mooi aangelicht door sleuven 
langs de wanden in het pleinvlak 

Als er een wit pigment aan het beton 
wordt toegevoegd ontstaat er een frisse 
wand. 

Overige wanden 

De overige wanden in het pleinvak en 
de buitenkant van de hangende volumes 
worden uigevoerd in beton en bekleed 
met geprofileerde betonplaten. Aan het 
mengsel voor de betonplaten is een wit 
pigment toegevoegd om het een frisse 
kleur te geven. 

Door het profiel worden richtingen in het 
plein benadrukt. Als deze wordt toege
past in de volumes onder het plein wor
den ze als objecten benadrukt en werken 
ze ruimtelijker . 

Specifieke locaties krijgen een afwijkende 
materialisering. Zo krijgt het stadskantoor 
bijvoorbeeld wel gewone wit gestuukte 
wanden . 

~==-~-=:; 

Image 5.69 
Geprofileerde betonplaten zoals gebruikt door EM2N voor een archief gebouw te LiestaL 

171 Herontwikkeling Jaarbeursplein Utrecht 



5.8 Wanden op de groene helling 

Omdat de groene helling (zone C) uit
steekt boven de rest van het plein is er 
een valbeveliging nodig. Het gebruik van 
hekwerk is hier echter niet op zijn plaats 
en en een los staande muur heeft naar 
mijn mening geen positieve uitwerking 
op het uiterlijk van de helling. 

Daarom heb ik hier voor een oplos
sing gekozen om de valbeveiliging te 
integreren in een decoratief element 
en tegelijkertijd een plek om te zitten 
creëren. 

Op de rand worden bakken geplaatst. 
Het deel dat als muur fungeert staat 
onder een hoek zodat het niet als een 
muur wordt ervaren. Bovendien loopt het 
langzaam weg zodat het eerder als een 
soort van profiel dan als een valbeveili
ging wordt gezien. Het wordt een nieuwe 
rand die veel natuurlijker aanvoelt. Deze 
rand heeft een ronding om de beëindi
ging soepel te laten uitzien. 

In de rand zijn uitsnedes gemaakt zodat 
er bomen doorheen kunnen steken. 
Omdat de helling C met daarop de rand 
uit het plein wegbolt, is afstand tussen 
de helling en het eigenlijke plein niet 
constant. De gaten in de "rand" zorgen er 
voor dat de bomen kunnen "doorlopen" 
wanneer de afstand te klein is. 

Hierdoor kan het ritme van de bomen 
tot in de helling worden doorgezet en 
ontstaat er schaduw op de helling . Deze 

Afbeelding 5. 70 
Zicht op de muur vanaf de verl<eerszone 

schaduw wordt weer gebruikt voor om Afbeelding 5.71 

een prettige zitruimte te maken met Banhje tussen het groen 
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bankjes. 

Op deze bankjes zit je in een soort 
balkon tussen de boomtoppen. Je zit 
redelijk privé ten opzichte van de rest 
van de helling en hebt bovendien uitzicht 
op de rest van het plein. 

Deze oplossing van de bomen kan maar 
aan één kant worden uitgevoerd. Aan de 
zijde van het Beatrix theater is vanwege 
het gebouw te veel schaduw. Bomen 
zouden hier geen goede toevoeging zijn. 

Daarom worden aan deze zijde van 
het plein plantenbakken in de "muur" 
of "rand" geplaatst. Zo wordt het plein 
beëindigd door planten en wordt het 
parkachtige karakter van de helling 
versterkt. 

Vanaf straat niveau zie je planten over
hangen, hetgeen deze zones ook meer 
karakter geeft. 

De valbeveiliging is nu een effectieve 
afbakening geworden van de groene 
ruimte. Bovendien versterkt hij de bele
ving van deze ruimte en voegt hij nieuwe 
kwaliteiten toe. 

Afbeelding 5. 72 
Rand met plantenbak 

Afbeelding 5. 73 
Overzicht van de rand met plantenbak 
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5.9 Aansluiting op omgeving 

Het plein wordt aan alle zijden ingesloten 
door bebouwing. Door de ligging van het 
plein en de oriëntatie van de gebouwen 
heeft een plein een enorme impact op de 
werking en toegang van de omringende 
gebouwen. 

Doordat het maaiveld van het plein lang
zaam stijgt, zakt een gedeelte van het 
aanliggende gebouw langzaam onder 
het plein weg. Bovendien is de snijlijn 
waarmee dit gebeurt niet horizontaal, 
maar een schuine lijn wat de aansluiting 
bemoeilijkt. 

Met de nieuwe gebouwen die nog in 
ontwikkeling zijn kan met dit schuine 
maaiveld goed rekening worden ge
houden. 
Een soepele aansluiting van een gebouw 
met het plein kan bijvoorbeeld gereali
seed worden door in de gevel bepaalde 
vlakken leeg te houden en de ramen in 
hoogte met het plein mee te laten ver
springen. De toegangen kunnen op de 
goede hoogte aansluiting krijgen zodat 
de toegangen tot deze gebouwen ook 
geen problemen ondervinden. 

Echter, een aantal gebouwen zoals de 
oude belastingkantoren en het Beatrix 
theater staan al op de locatie en zullen 
moeten worden ingepast op deze nieuwe 
situatie. Hoe ik dit voor ogen heb zal ik 
op de volgende pagina's verder toelich
ten. 
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Het complex rondom de Holiday lnn 

Dit gebouw komt op de plaats van de 
vroegere parkeergarage en omhult de 
oude Holiday lnn. 

Om de aansluiting hier soepel te laten 
verlopen wordt het plein een stuk onder 
het gebouw doorgetrokken waar de 
helling steeds verder afzwakt, tot hij 
horizontaalloopt Er zijn nu geen lastige 
aansluitingen met ramen op deuren op 
een hellend maaiveld. 

In het rechterdeel van de gevel wordt de 
toegang beperkt tot 1 ingang. De ramen 
kunnen zodanig worden ontworpen dat 
binnen het gebouw geen hinder is van 
het plein. 

Met deze ingreep krijgt het gebouw een 
meer publieke en een meer private en
tree. Gezien de bestemmingen van het 
gebouw (kantoren en appartementen) 
is deze aanpak zelfs gunstig voor de 
ontsluiting van het gebouw. 

Entree Appartementen 

Afbeelding 5. 76 
Holiday lnn complex 
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Afbeelding 5. 75 

Oud belastingkantoor 

De aansluiting op de gevel van dit 
gebouw kan op de 2e bouwlaag. De 
onderste 2 verdiepingen worden dan een 
soort van souterrain. De aansluiting met 
het plein kan relatief soepel gerealiseerd 
worden, omdat de bovenliggende lagen 
geen last hebben van een schuin 
pleinvlak. Het gebouw heeft geen cen
trale lobby of receptie, slechts een hal 

Entree kaniOfen 



I 

Afbeelding 5. 77 
Oud belastingkantoor 

met een lift. Daarom is het verhogen van 
de entree naar een ander niveau geen 
probleem. 

Verder kunnen er winkels in de zoge
naamde plint worden geplaatst om het 
gebouw op voetgangers niveau opener 
te maken. 

Op het deel waar het nieuwe stads
kantoor komt kan in de ontwerpfase 
al rekening worden gehouden met de 
hoogte van het plein. Hier hoeven geen 
complicaties te zijn . 

Afbeelding 5. 78 
Beatrix theater 

,. 

1 
1 

Beatrix theater 

Het grootste deel van het Beatrix theater 
bestaat uit een gesloten gevel. Dit deel 
zal geen enkel probleem hebben met 
de komst van het oplopende plein. Aan 
de kant van de Croeselaan zou het 
een probleem zijn, maar daar stijgt het 
maaiveld nog niet en is het straatniveau 
in mijn ontwerp gelijk aan de huidige 
situatie. 

De positie van de huidige theater entree 
kan worden gehandhaafd , alleen valt 
deze nu in de tussenlaag van het plein. 
De entree gevel zal hier iets moeten 
worden aangepast. 
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5.10 Inventarisatie voorzieningen 

Op de komende pagina heb ik een gra
fische weergave gemaakt van het voor
zieningen niveau op het Jaarbeursplein. 
Ik vergelijk het niveau in de bestaande 
situatie met mijn plannen en de situatie 
uit het masterplan. 
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5.11 Is dit plan te betalen? 

De ingrijpen zijn nogal rigoreus en bouw
technisch ingewikkeld. De eerste indruk 
is dan ook dit plan onbetaalbaar is. 

Om een aantal redenen geloof ik dat 
plan wel te betalen is, en dat vanwege 
de volgende redenen: 

Het plan genereert nieuwe opper
vlakte die een economische waarde 
heeft waar er eerst geen was. Ik 
ereeer nieuwe ruimte en daarmee 
"kapitaal". 

Het plan omvat een grote parkeer
garage die een aanzienlijk hoeveel
heid geld genereert. 

Met een goede buitenruimte kunnen 
de onroerend goed waardes van de 
aanliggende panden stijgen (waar
van de eigenaar ook de nieuwe 
ontwikkelaar zou kunnen zijn) zodat 
een gedeelte van de ontwikkel
ingskosten hierop kunnen worden 
weggeschreven. 

Het plan integreert openbare ruimte 
waardoor Rijksbudgetten kunnen 
worden aangesproken. 

Het Jaarbeurplein ging toch al op 
de schop, en een gedeelte van 
de kosten moest toch al worden 
gemaakt. 

De rigoreuze ondertunneling van het 
Westplein stond al op de agenda. 
Het Jaarbeursplein meteen mee ne-
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men drukt de uitvoeringskosten voor 
dit plein. 

Tot slot, kun je de kwaliteit van een open
bare ruimte in geld uitdrukken? Is de 
meerwaarde van een goede buitenruimte 
in euro's te kwantificeren of verdien je 
dat op andere vlakken terug. 

Een mooi stationsplein is een visi
tekaartje voor Utrecht. Dit kan een stimu
lans zijn voor andere investeringen in het 
gebied, die zonder een bepaald imago 
zich niet in Utrecht zouden vestigen. 



5.12 Het Plan in m2's: 

Totaal Omvang Ontwerp: 

Totaal Oppervlakte Laag 1 (Plein): 
Totaal Oppervlakte Groen: 
Oppervlakte park stadskantoor: 
Oppervlakte vlakke grasveld: 
Oppervlakte groene helling: 

Oppervlakte op Laag -1 (parkeren): 
Aantal parkeerplaatsen in totaal: 
Aantal parkeerplaatsen stationskant 
Aantal parkeerplaatsen jaarbeurskant 

Oppervlakte op Laag 0 (tussenvloer): 
Hub 1: 
Hub 2: 
Hub 3: 
Congrescentrum/restaurant: 
Stadskantoor: 
Winkels: 
Oppervlakte Trambaan 

Niveau parkeerlaag: 
Niveau aansluiting station Utrecht: 

Vloer 1 (plein) 
Vloer 0 (tussenlaag) 
Vloer -1 ( parkeerlaag) = 

71.500 m2 

29.500 m2 
11.000 m2 
1.500 m2 
3.500 m2 
6.000 m2 

29.500 m2 
895 
744 
151 

12.500 m2 
1.050 m2 

150m2 
80m2 

3.300 m2 
2.300 m2 

960m2 
1.250 m2 

-4m 
+ 7,5 m 

29.500 m2 
12.500 m2 
29.500 m2 
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Tekening stedenbouwkundige situatie op basis van het bestaande masterplan 

Spoot en petTOni 

Plein op nNeau 

Plein 
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Traverse 
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Hoofdstuk 7 
Reflectie en procesbeschr]:1 
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7 Reflectie en procesbeschrijving 
Hel ontwerpproces was lang en moeilijk. 
Dit vanwege de schaal en complexiteit 
van de opdracht. 

Door te ontwerpen voor een situatie die 
in de toekomst ligt, vraagt het erg veel 
van je inlevingsvermogen om de locatie 
te begrijpen. Je moet je inleven in een 
plek op basis van verslagen en verwach
tingen. Je kunt niet naar de plek gaan om 
er een gevoel voor krijgen. Bovendien is 
niet alle informatie op hetzelfde tijdstip 
beschikbaar of veranderd deze. Een aan
tal keren heb ik de indeling aangepast 
omdat er kleine veranderingen in het 
masterplan waren. 

Los van dat je voor een (nog) niet besta
ande situatie ontwerpt, reageer je wel 
op de huidige situatie. Die moet eerst 
geanalyseerd worden om te begrijpen 
wat de benodigde ingrepen zijn. Vervol
gens moet je toetsen of in het bestaande 
masterplan daarmee rekening is ge
houden en zoniel alsnog invoegen. Dil 
kostte erg veel tijd, omdat de locatie een 
heel ingewikkeld knooppunt is dat al 35 

Maquette in de begin periode ontwerptraject 
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jaar voor problemen zorgt. 

Door de locatie en mijn ontwep thema's 
ontstaat er een ingewikkeld programma 
van eisen die op een klein opperv
lakte gerealiseerd moeten worden. Hel 
ontwerp moest langzaam evolueren om 
al deze processen goed op elkaar af te 
stemmen. 

De informatieverwerking ten behoeve 
van het ontwerp was gigantisch. Er zijn 
heel veel onafhankelijke factoren die hel 
plein en ook elkaar beïnvloeden. Zoals 
bijvoorbeeld de eisen van de verschil
lende functies, de aansluiting op de 
locatie, verkeerslechnische eisen, enz. 
De eisen zijn niet alleen divers maar ook 
de disciplines waar ze onder vallen. 

Deze eisen moeten allemaal onderzocht 
en verwerkt worden. Om tot een ontwerp 
te kunnen komen waar deze eisen zijn 
ingepast, heb ik een uilgebreide lite
ratuur studie gedaan naar thema's als 
buitenruimte, stations, pleinen. parkeer
garages en ondergronds bouwen. 

Afbeelding 7. 2 
Maquelle ongeveer halverwege ontwerptraject 



Bovendien heb ik workshops en specia
listen bezocht om navraag te doen. 

Ondanks dat ik hier in het verslag 
het ontwerp als iets presenteer dat is 
afgerond, zie nog wel verbeteringen. Er 
zijn deelstukken die ik nog niet helemaal 
heb uitgewerkt maar waar ik wel ideeën 
over heb. Met name aan de verschillende 
ruimtes en materialising zou ik nog meer 
aandacht willen besteden. 

Bovendien weet ik zeker dat als ik nog 
een maand met de hulp van een con
structeur aan dit plan zou werken, het 
resultaat een mooie en unieke draagcon
structie zal zijn die de tussenvloer draagt 
en tegelijkertijd een architectonische 
gebaar is in de geest van de rest van het 
plein. 
Maar ja, een ontwerp is nooit af. 

7 schetsboeken en 40 gigabyte aan data 
verder ben ik blij met het ontwerp. Ik heb 
een stedenbouwkundig probleem als een 
architectonische opgave benaderd en 

ondanks de schaal ben ik er redelijk uit
gekomen. Bovendien heb ik deze redelijk 
ver uitgewerkt tot op gebruikersniveau. 
Hier ligt een ontwerp waarbij ik heb 
geprobeerd de realiteit niet uit het oog te 
verliezen, ondanks dat de voorstellen vrij 
rigoreus kunnen overkomen. 

Ik geloof dat dit plan kan werken in het 
Utrechtse stationsgebied van 2015 en 
dat het een goede aanvulling zal zijn. 
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Hoofdstuk 8 
Bijlagen 
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8.1 Voorbij de grens van het sta
tion. 
De ontwikkeling van het Utrechtse Sta
tionsgebied door de eeuwen heen. 

Afbeelding 8. 1 
Tekening stalion Van Ravesteyn 

12e eeuw: Catharijnesingel wordt 
uitgegraven als onderdeel van de 
stadsbuitengracht. In het buitengebied 
van graslanden en moestuinen ontstaat 
ter hoogte van de Catharijnepoort een 
kleine voorstad. 

1662-1665: De Leidsche Rijn wordt uit
gegraven als trekvaartverbinding tussen 
Utrecht en Leiden . 

1664: Burgemeester Hendrik Moreelse 
ontwikkelt een uitbreiding voor het ge
bied ten westen van de Catharijnepoort. 
Vanwege de Franse inval in 1672 en de 
economische terugval die daarop volgde. 
wordt dit plan Moreelsenooit uitgevoerd . 

17e eeuw: De singelwegen worden 
omgevormd tot wandelgebieden 
met boomgaarden en lusthoven zo-
als Puntenburg en Voorzorg . Van Het 
Moreelsepark en Park Nieuweroord zijn 
enkele delen bewaard gebleven. 
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1843: Aan de westkant van Utrecht wordt 
de spoorverbinding naar Amsterdam 
gerealiseerd. Andere verbindingen naar 
Rotterdam, Zwolle, Den Bosch en Hilver
sum volgden . Door fusies ontstaat tussen 
1890 en 1934 één spoorwegmaatschap
pij die gebruik maakt van het vroegere 
Rijnspoorstation . 

1845: Realisatie Willemsbrug. Het 
Leidseveer, de binnenhaven ten noorden 
van het station, ontwikkelt zich tot druk 
kruispunt waar Leidscheweg, Vleu
tenseweg, Daalsedijk en Amsterdamse 
Straatweg. 

1874: Ministerie van Defensie realiseert 
een complex met artillerie-, mineurs- en 
infanteriekazerne ten westen van het 
station. 

1905: Aanleg ongelijkvloerse kruising 
van spoor bij Leidse Veer 

1926: Demping van het Leidse Veer voor 
de aanleg van een verkeersrotonde 

1938: Centraal Station door brand 

Afbeelding 8. 2 
Plan Moreelse 



verwoest. Van Ravesteyn maakt het 
ontwerp voor een nieuw station. 

1940: Aanleg viaduct voor wegverkeer bij 
Leidsche Veer (van Ravesteyn) . 

1947: Wegens groot succes opent de 
Utrechtse Jaarbeurs, sinds 1917 geves
tigd aan het Vredenburg, een depen
dance aan de Croeselaan . 

1953: De Jaarbeurs realiseert aan de 
Croeselaan de Bernhardhal (1953), de 
Margriethal (1954) en de Julianahal 
(1956). 

1954: Opening nieuw busstation in de 
Stationswijk. 

1958: Presentatie verkeersplan Feucht
inger dat grote doorbraken in het 
centrum en de demping van de singels 
behelsde. 

1958: Oprichting protestcomité Binnens
tad en Singels onder aanvoering van de 
Utrechtse dichter Jan Engelman 

1961 : Stedenbouwkundige Kuiper 
ontwikkelt in opdracht van de Gemeente 
een alternatief plan voor de binnenstad . 

1962: Vertegenwoordigers van de NS, 
bouwbedrijf Bredero en ontwikkelaar 
Empeo presenteren de eerste versie van 
Hoog Catharijne, Het is een visionair 
plan voor het gehele stationsgebied met 
een verhoogde voetgangersverbinding 
van de Jaarbeurs over het Centraal Sta
tion naar de binnenstad . Aan deze route 
worden winkels , horeca en toegangen 
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voor woningen en kantoren gepland. De 
Gemeente is vrijwel direct overtuigd van 
het plan en laat het verder ontwikkelen. 

1966: Gemeenteraad besluit tot verhui
zing van de Jaarbeursvestiging aan het 
Vredenburg naar het gebied ten westen 
van het station 

1968: Delen van de Catharijnesingel en 
Weerdsingel worden gedempt. 

1968: De vereniging van binnenstadswin
keliers dient een bezwaarschrift in tegen 
het bestemmingsplan Hoog Catharijne. 

1969: Herman Hertzberger werkt eerst 
met architect Wouda, daarna met Spruit 
aan het ontwerp van een nieuw Muziek
centrum 

1970: Het besluit wordt genomen om 
Hoog Catharijne te realiseren. 

1971: Aanvang sloop Stationswijk. 

1973: In september wordt Hoog Catha
rijne feestelijk geopend. 

Afbeelding 8.3 
Prolestlegen Hoog Calharijne 
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1973: Centraal Aktiekomité Utrecht en 
PPR organiseren in september pro
testacties tegen 'Hoog Catharijne als 
symbool van de consumptiemaatschap
pij'. 

1974: Kantoorgebouw 'De Utrecht' wordt 
gesloopt. 

1974: Schetsontwerp voor het Muz
iekcentrum wordt door gemeenteraad 
aanvaard. 

1975: Renteverliezen van Hoog Catha
rijne NV zijn opgelopen tot 3,1 miljoen 
er komt eenmalige toestemming voor de 
verkoop van plangedeelten. 

1978: Hoog Catharijne NV krijgt toe
stemming om de geplande openbare 
parkeergarages. voetgangerstra-
verse en culturele voorziening in het 
Leidseveergebied te schrappen en meer 
kantoren te bouwen. 

1979: Muziekcentrum Vredenburg wordt 
geopend. 

1986: Naar aanleiding van een ini
tiatiefplan voor een groot kantoor op 
het Jaarbeursplein (Kiunder), geeft de 
Gemeente opdracht voor het maken van 
een stedenbouwkundige studie voor het 
stationsgebied. De Kat, Dobbelaar en 
De Jong maken een reeks plannen die 
resulteert in de oprichting van een Public 
Private Partnership van Jaarbeurs, NS 
en ABP (eigenaar Hoog Catharijne) voor 
de ontwikkeling van het Utrecht City 
Project. 
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1990: Oprichting Bewoners Overleg City 
Project (BOCP). 

1990: Bij een enquete van het Utrechts 
Nieuwsblad zegt 61% van de Utrechters 
niet graag in de omgeving van Hoog 
Catharijne/CS /busstation te komen. 

1992: Hoog Catharijne wordt opgeknapt. 

1993: Presentatie eerste masterplan 
UCP. ABP en NS haken af en de ge
meente gaat alleen verder. 

1996: Riek Bakker schetst 'stedenbou
wkundige oplossingsrichting' voor het 
UCP. NS, Jaarbeurs en Winkel Beleg
gingen Nederland (nieuwe eigenaar van 
Hoog Catharijne) doen weer mee. 

1997: Presentatie Definitief Stedenbou
wkundig plan voor UCP. 

1999: De Vereniging van Belastingbetal
ers reikt de stad Utrecht de Verspill
ingsprijs uit voor het geldverslindend 
overheidsoptreden inzake het UCP 

2000: Vanwege de risico's van een 
gezamenlijke exploitatie trekken eerst 
de Jaarbeurs en daarna WBN zich terug 
uit het UCP. Gemeente en NS Vastgoed 
gaan samen verder. 

2000: UCP heet voortaan Stationsgebied . 
De nieuwe gemeenteraad besluit tot een 
referendum over het Stationsgebied. 

2001 : Referendum wordt een jaar uit
gesteld. 



2002: Referendum over de visies A en 
1. Ondanks vele bezwaren en 'blanco' 
stemmers komt visie A als winnaar uit 
de bus wat inhoudt dat Muziekcentrum 
Vredenburg niet wordt gesloopt. 

2003: College krijgt een jaar de tijd om 
het masterplan voor het Stationsgebied 
te voltooien. Partners zijn de Gemeente, 
belegger Corio en de Jaarbeurs. 

2003: In maart is het schetsontwerp van 
Benthem Crouwel voor het nieuwe Cen
traal Station gereed. 

2003: Het Utrechts Nieuwsblad presen
teert op 23 april een overzicht van de 
projecten die in het kader van het nog te 
verschijnen masterplan voor het Station
sgebied op korte termijn zullen plaatsvin
den. Genoemd worden: uitbreiding Bea
trixtheater, aanpassing Muziekcentrum 
Vredenburg, herinrichting Jaarbeursplein. 
herinrichting Vredenburgplein, inrichting 
centrumboulevard, bouw stationstermi
nal 

Bron: Caija Edens 

(vanaf 2003 aangevuld door Dominic 
Tege/beckers) 
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8.2 Inventarisatie gebouwen aan 
het Jaarbeursplein 

Hier indexeer ik kort alle gebouwen die 
grenzen aan het plein en geef aan of ze 
in de toekomst zullen verdwijnen 

Beatrix theater 
Dit Theater is eigendom van het Van de 
Ende concern. Er worden regelmatig 
grote musicals en voorstellingen ge
geven. 
Verder bevat het gebouw een aantal con
ferentie zalen en een lunchvoorziening. 
Momenteel is de eerste grote verbou
wings/onderhouds sessie sinds de ope
ning in 1967 aan de gang. Zo zullen de 

Station Utrecht Centraal 

Afbeelding 8.4 
Zicht vanuit het westen op het Jaarbeursplein 
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gevels weer opgeknapt worden zodat het 
in de toekomst niet teveel afsteekt bij de 
prestigieuze nieuwbouw .. 

Centraal station 
Dit is het centraal station van Utrecht 
en het drukste station van Nederland 
Dit oude station gaat vervangen worden 
door een nieuw ontwerp van Benthem en 
Crouwel 

Oud belasting kantoor 
Dit zijn kantoren die in de toekomst 
aangepast gaan worden. Momenteel 
wordt het gebruikt door de Nederlandse 
Spoorwegen. Een gedeelte dat grenst 
aan het station zal plaats moeten maken 
voor het toekomstige stadskantoor. 



Holiday lnn 
Dit gebouw is een icoon voor het plein. 
Het heeft nog steeds een hotel functie. In 
de toekomst komt rondom de Holiday lnn 
een nieuw bouwvolume waar het hotel 
in geïntegreerd zal worden. Het zal niet 
worden gesloopt. 

Parkeergarage 
Een grote parkeergarage die prominent 
in het plein aanwezig is. Het is uitge
voerd in grijs beton en oogt erg grauw, 
zal in de toekomst worden gesloopt 

Jaarbeurs 
Dit is het Jaabeurs complex zelf. Dt 
bestaat uit meerder hallen waar door het 
jaar heen grote evenementen in geor
ganiseerd worden. 
In de toekomst zal de jaarbeurs zich nog 
meer gaan richten op leisure en evene
ment. De parkeerplaatsen langs de 
Jaarbeurs zullen worden volgebouwd 

SNS bank 
Dit hoge kantoor staat op de Hoek 
van de Croeselaan en de Graad! van 
Roggenweg. Het stamt uit 1994, is 72 
meter hoog en zal niet worden gesloopt 

Posterijen 
Dit kantoor ligt centraal tegen de onder
wand van het Jaarbeursplein. Het zal niet 
worden gesloopt 
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8.3 Gebiedsidentiteiten Plan A 

Gebieds-ldentiteiten zoals ze in de win
nende Visie A van het Utrechts Refer
endum gehouden in jaar 2002 waren 
omschreven : 

Vredenbrug: Ontdekken 
Vredenburg als cultuurplein 
Duidelijke wanden aan het 
plein, met onder meer winkels 
en horeca 
Markt kan blijven op plein Vre 
denburg 
Muziekcentrum: entree aan het 
plein 
Straatjes in de openbare ruimte 
naar Catharijnesingel. 

Cathanjnesingel: Spelen 
Actieve stadsgracht met kades 
Rondvaartboten, waterfietsen 
Horeca aan oostzijde 
Doorgaand autoverkeer aan 
westzijde 
Straatje naar plein Vredenburg 

Jaarbeursplein: Starten 
Geen verblijfsplein maar 
grootstedelijk reizigersplein 
Bebouwing met wonen en 
werken 
Overzichtelijke en veilige 
voetgangersverbindingen 
Retail en horeca 

Jaarbeursterrein: Ontmoeten 
Beurzen, congressen, verga
deren, leisure en entertain 
ment 
Terrein overdag voor publiek 
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toegankelijk; s' nachts veilig 
Ambitie voor de toekomst: 
meervoudig grondgebruik 
met tentoonstellingshallen 
en functies voor cultuur, leisure 
& entertainment, kantoren, 
opleidingsinstellingen en wonen 

Centrumboulevard: Verbinden 
Overzichtelijke route voor grote 
reizigersstromen 
Verbindt verschillende sferen, 
als een kralenketting 
Zowel haasten als slenteren 
Horeca 

Westplein!Smakkelaarsveld: Ontmoeten 
1. Lommerrijk wijkplein 
2_ Lombok en Smakkelaarsveld 

verbinden voor voetgang 
ers en fietsers voetgangers
verbindingen 
Retail en horeca 

Jaarbeursterrein: Ontmoeten 
Beurzen, congressen, verga 
deren, leisure en entertain 
ment 
Terrein overdag voor publiek 
toegankelijk; s' nachts veilig 

Ambitie voor de toekomst: 
meervoudig grondgebruik 
met tentoonstellingshallen 
en functies voor cultuur, leisure 
& entertainment, kantoren, 
opleidingsinstellingen en wonen 

Centrumboulevard: Verbinden 
Overzichtelijke route voor grote 
reizigersstromen 
Verbindt verschillende sferen, 



als een kralenketting 
Zowel haasten als slenteren 
Horeca 

Westplein!Smakkelaarsveld: Ontmoeten 
1. Lommerrijk wijkplein 
2. Lombok en Smakkelaarsveld 

verbinden voor voetgangers en 
fietsers 
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8.4 Subjectieve I Objectieve on
veiligheid. 

Dit zijn de conclusies die uit de gemeen
telijke rapporten komen om de veiligheid 
van het gebied te bergroten. Deze heb 
ik toegepast op mijn ontwerp van de 
openbare ruimte. 

Levendigheid: 
Functies zijn zodanig verspreid of 
geconcentreerd dat het plangebied op 
specifieke plaatsen voldoende levendig 
is, rekening houdend met het gebruik 
van de ruimten op bepaalde tijden. De 
langzaam verkeersroutes dienen zoveel 
mogelijk gebundeld te worden op relatief 
stille routes en in tunnels. Gebouwen 
hebben aanliggend aan de openbare 
ruimte levendige wanden en een actieve 
plint. 

Zichtbaarheid: 
Er wordt voorzien in voldoende openbare 
verlichting, met bijzondere aandacht voor 
overgangsgebieden, semi-openbare 
gebieden en routes voor het langzame 
verkeer. Er is zicht vanuit gebouwen op 
de buitenruimte en omgekeerd. 

Attractiviteit: 
Openbare ruimten hebben een duidelijke 
functie. Bijzondere zorg dientie worden 
besteed aan de vormgeving en verli
chting van kwetsbare elementen zoals 
poorten, onderdoorgangen, portieken, 
achterpaden, tunnels, passages en par
keergarages. 

Toegankelijkheid: 
De routestructuur van het gebied moet 
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duidelijk en helder zijn, met name voor 
het langzame verkeer. Routes voor 
bewoners in het gebied tussen woning, 
berging en parkeergarage zijn kort en 
direct. 

Territorialiteit: 
Privé-gebieden en openbare ruimte zijn 
duidelijk van elkaar gescheiden en te 
onderscheiden, bijvoorbeeld door achter
paden en binnenterreinen afsluitbaar te 
maken. 
Woningentrees zijn in voldoende grote 
aantallen geclusterd. Parkeerplaatsen 
voor bewoners zijn zo veel mogelijk 
fysiek gescheiden van andere parkeer
plaatsen. 

Stevigheid: 
Voor de inrichting van de openbare ruim
te wordt gebruik gemaakt van onder
houdsarme en vandalisme bestendige 
materialen 

Het is in de eerste instantie zaak om 
vooral de subjectieve veil igheid aan te 
pakken. Dus hoe veilig men het gebied 
ervaart in plaats van hoe veilig het 
gebied is. Middels het ontwerp kan de 
buitenruimte zo worden ingericht en 
vormgegeven dat mensen zich er prettig 
voelen . Dit door het geheel overzichtelijk 
is en goed verlicht te maken. 

Daarnaast zouden bewoners van ap
partementen in de aanliggende gebou
wen altijd toezicht kunnen houden op het 
plein. Er komen 2.600 woningen bij in het 
stationsgebied waarvan een deel op het 
Jaarbeursplein. 



Hierdoor is er altijd toezicht in de vorm 
van sociale controle. Dan wel direct van 
andere gebruikers van het plein (met 
het toekomstige programma van het 
stationsgebied wordt het een stuk druk
ker, met name in de late uren), dan wel 
indirect van de bewoners die op het plein 
uitkijken, 
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8.5 Bouwhoogte I Schaal 

Dit is de bouwhoogte vis ie die volgt uit 
het masterplan . 
De visie is geprojecteerd op een 
schaalkaart Het idee is om zowel een 
een flink programma te realiseren en 
deze geleidelijk aan te laten sluiten op de 
bestaande stad . 

Dit is de gemeentelijke interpretatie van 
De locaties waar ruimte is voor hoog
bouw en waar die dan ook gewenst is. 
Daarnaast is geïnventariseerd wat de 
norm is voor de bouwhoogte in het om
liggende gebied . 
Deze bouwhoogte is vervolgens 
onderverdeeld in vier categorien namelijk 
Small , Medium, Large en Extra Large . 

Zo is de oude stad geïnterpreteerd als 
"Smal!" en Hoog Catharijne als " Me
dium". 

Kenmerken verschillende categorien van 
bouwschalen: 
(als omschreven in het Masterplan Sta
tionsgebied) 

Sm all 
Kleine maat van ontwikkelingen 
(basishoogte 3 lagen , inciden-t 
eel tot 25 meter) 
Één of twee eigenaren per 
kavel, voordeur op straat 
Weinig contrasten in maatvoe
ring 
Één functie per gebouw, in de 
plint soms afwijkende functie 
Lokale betekenis 
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Medium 
Forsere maat van ontwik
kelingen (basis 25 meter, inci
denteel 45 meter) 
Meerdere eigenaren per kavel, 
gedeelde entreehal aan de 
straat 
Geringe contrasten in maatvoe
ring 

Op het niveau van het Jaarbeursplein 
zouden dat de volgende zones zijn : 
1. Stationsaansluiting 
2. Het plein op zichzelf 
3. Aansluiting op Jaarbeurs 
4 . Aanslutiing op Graad! van Roggen 

weg 
5. Aansluiting op Lombok 

1 ,2 en 3 vormen het westelijke deel van 
de Centrumboulevard 

Large 

Meerdere functies per gebouw 
mogelijk 
Betekenis op wijk- en stedelijk 
niveau 

Grote maar van ontwikkeling 
(basishoogte 45 meter, inciden 
teel tot 90 meter) 
Meerdere gebruikers per kavel, 
foyer aan de straat 
Contrasten in maatvoering 
Veel verschillende functies 
Betekenis op stedelijk en regio
naal niveau 
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Grote diversiteit in functies 
Grote onderlinge afhankelijkheid 
in functies 
Betekenis voor de hele stad en 
regio 

Het Jaarbeursplein bevindt zich binnen 
de 
XL zone en grenst aandeL zone . In de 
zeer directe omgeving bevinden zich de 
M en S zones. In de gemeentelijke plan
nen zijn nog niet alle stukken helemaal 
uitgewerkt en deze concepten verand
eren inhoudelijk voortdurend. Soms zijn 
alleen nog maar rastermaten 
aangegeven. 

Door middel van de schaal kaart (af
beelding 8.6) is het toch mogelijk een 
beeld te krijgen van het soort bebouwing 
en daar op te reageren. 
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Afbeelding 8. 7 
Toename m2's in plangebied stationsgebied 
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8.6 Wat wilde de gemeente voor 2015 

Hier volgt een samenvatting van de 
Structuurvisie Utrecht 2015 

Functioneel: 
Economie en bereikbaarheid vergro
ten 
Intensivering ruimtegebruik en 
menging van functies. 
Diversiteit in functies met grote 
onderlinge afhankelijkheid 
Woonkwaliteit en - kwantiteit om
hoog 
(Vooral voor jonge alleenstaanden 
en starters) 
Druk van de stad meer naar het 
Westen verplaatsen. 
Dominante functies zijn wonen, 
winkelen en cultuur. 

Betekenis geven: 
Een nieuw centrum van lokale, na
tionale en internationale betekenis 
Stationsentree West (groot gebaar) 
Als referentie werden hier de 
trappen van de Grande Arche in 
Parijs afgebeeld 
Stedelijk entreeplein voor het sta
tion, met eromheen liggend woonap
partementen, een hotel, kantoren en 
amusementsfuncties 
Grootstedelijk reizigersplein (wel
kom) 
Ruimtelijke kwaliteit omhoog 
Sterke identiteit van de publieke 
ruimte (herkenbaar plus hoogbouw) 
Momenteel vloeien wijken, gebieden 
functies en ruimtes onduidelijk in 
elkaar over. Duidelijke overgangen 
en begrenzingen 
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Herstellen: 
Menselijke maat terug 
Betere aansluiting van gebouwen op 
publieke ruimte (voordeur, levendige 
functies) 
Verdwijnen van de ongedefinieerde 
verkeersruimte 
Multifuntionele gebouwen voor ho
gere levendigheid 
Overzichtelijk en veilig 

Verbinden: 
Verbindingen van Oost en West 
aantrekkelijk maken. 
Uitstraling op straatniveau ver
beteren 

Utrecht als 'Markt': een rand 
stedelijk centrum in een econo 
misch dynamische en hoogst 
edelijke omgeving; 

2 Utrecht als 'Podium': een 
ontmoetingsplaats voor kunst, 
cultuur, onderwijs, voorzienin 
gen en recreatie; 

3 Utrecht als 'Binnentuin': een 
grote stad met kleinschaligheid 
en sociale samenhang in de 
wijken. 

Centrum boulevard: 
Grootschalige functies met nationale 
betekenis Oaarbeurs, hoog catharijne). 
Miljoenen bezoekers. Aan de oostzijde 
de oude stad. Een levendig, sociaal veilig 
gebied met dag en nacht bedrijvigheid 

Stadscorridor: 
Zodra de Leidsche Rijn af is, komen in 
de Westzijde komen de meeste burgers 
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8.7 Veranderingen aan de oostzijde van het station 

Afbeelding 8. 10 
Met herstelde Catharijne singel en nieuw Hoog Catharijne complex 
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Afbeelding 8. 12 
De nieuwe stations situatie aan de oostkant en de hel nieuwe muziekeentrom 
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8.8 Referentie Nederlandse sta
tionspleinen 

Amsterdam Centraal 
Het Amsterdamse stationsplein werkt. 
Het schept ruimte aan de voorkant van 
het station zodat het goed zichtbaar is. 
Ook schakelt het de trein aan andere 
vervoerssystemen, zoals de tram en bus. 
Daarnaast zijn er nog kleine kiosken 
die met name diensten aan toeristen 
verkopen. 

De oriëntatie van het plein is goed . Als 
een halve ovaal omlijst het station zodat 
de oriëntatie helder is , ook voor mensen 
die voor het eerst het station betreden. 
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Het stationsplein beëindigt de stads-as 
vanaf het Damrak richting het IJ loopt. 
Hierdoor is er vanaf het station een 
duidelijk zichtlijn naar centrum. Met de 
trein naar het centrum van Amsterdam 
is vaak een beter alternatief dan met de 
auto gaan. 

Stationsplein 
Amsterdam 

Stationsplein 

As Station-Stad 

Tram/bus Transfer 



Den Haag Centraal 

Het stationsplein hier is niet de schakel 
tussen stad en station. De meeste 
reizigers met bestemming Den Haag 
Centraal gebruiken de zij-uitgang die via 
een mooier en moderner stuk Den Haag 
sneller naar het centrum leidt. 

Het feitelijke stations lijkt eerder een plek 
om goederen te lossen. Door de hoogte 
van het station en de omliggende bebou
wing ligt het een groot gedeelte van de 
dag in de schaduw gehuld. 

Een groot park grenst aan de voorzij
de van het station. Dit wordt door veel 

Afbeelding 8.14 

mensen gebruikt voor sport of re
creatief verblijf. 

De gebouwen om het park heen 
(incl. het station), zijn veel beter te 
zien omdat er ruimte open is gel
aten. In het Haagse geval zorgt dat 
ervoor dat veel van de overheids
gebouwen goed te zien zijn . zodra 
je een beetje afstand neemt van het 
station. 

Het park maakt het stationsgebied 
tot een mooiere plek en laat de 
omringende bebouwing beter uit de 
verf. 
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8.9 Bomen 

Bomen zijn een belangrijk element in 
mijn plein. Ze zorgen voor lijnen die het 
verkeer sturen. Ze zorgen voor afbaken
ing, geven schaduw, groen en verzach
ten het plein waardoor het meer een 
verblijfsplein wordt 
De bomen die ik op mijn plein wil 
plaatsen moeten aan een aantal eisen 
voldoen. 

De stam moet voldoende hoogte 
hebben zodat je onder de boom 
door kunt lopen of dat de kroon 
boven de rand van het ophellende 
plein vlak steekt. Dat is minimaal 
twee meter. Drie zou nog beter zijn. 

De wortelpartij mag niet te groot zijn 
en vooral niet te diep in verband 
met ophanging of plaatsing in het 
pleindak I vloer. 

De boom moet voldoende robuust 
zijn tegen de seizoenen en de wind. 
Hij moet goed kunnen overleven op 
zijn locatie. Ze staan redelijk onbe
schut dus dient de boom voldoende 
sterk te zijn. 

Het liefst moet de boom vrucht- of 
bloemdragend zijn . Hierdoor verand
ert de plant en daarmee het plein 
gedurende het jaar karakteristiek 
van kleur doet veranderen. 

Bij voorkeur onderhoudsarm 
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Ik heb twee bomen gevonden die aan 
deze kwalificaties voldoen; de 'Briotii ' en 
de Valse Christusdoorn. Op de volgende 
pagina's zal ik kort de karakteristieken 
van deze bomen noemen. 



Afbeelding 8. 15 
Concepttekening van de plaatsing van de bomen. Wieindelijk zijn de boombakken op de helling 
niet op deze manier uitgevoerd 
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Aesculus carnea 'Briotii' 
Rode Paardekastanje 

Dit is een redelijk grote boom met een 
compacte bolvormige kroon. Hij wordt 
maximaal10 meter hoog. Hij komt uit 
Frankrijk en is rond 1858 ontstaan. 
Inmiddels wordt hij vaak in stedelijke 
context gebruikt. 

De boom heeft glanzende groene 
bladeren die geelbruin verkleuren in de 
herfst 

Rond mei beschikt de boom over uitbun
dige donkerrode bloemen die later roze 
verkleuren. Hoe ouder de boom, hoe 
meer bloemen hij krijgt. 

Hij is geschikt voor bijna alle soorten 
grond zolang deze maar niette droog is. 
Bovendien is de boom zeer winterhard. 

De wortels zijn redelijk compact en 
hoeven niet alle diep zijn om te laten 
groeien. Het is gelukt om deze boom al in 
een soort boombakken te laten gedijen. 
dus zal de beperkte gronddiepte in het 
plein ook geen probleem zijn. 

10M 

t 1.80M 

Afbeelding 8. 16 
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Afbeelding 8. 17 
Rode bloemen van de boom in bloei 

Afbeelding 8.18 
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Gleditsia triacanthos 
Valse Christusdoorn 

Dit is een redelijk grote boom met een 
bolvormige kroon. De kroon is een stuk 
opener in vergelijking met de BriotiL 
Hij wordt maximaal 15 meter hoog en 
groeit snel in zijn jonge jaren. 

De boom heeft frisse groene bladeren 

In juni en juli krijgt de boom kleine witte 
bloemen, maar deze zijn moeilijk te zien. 
In het najaar krijgt de boom peulen die er 
gedurende de winter aan blijven zitten en 
heel kenmerkend zijn. 

Hij is geschikt voor bijna alle soorten 
grond. De boom is stevig en kan goed 
harde wind verdragen. 

De boom is een exoot, maar wordt 
regelmatig toegepast in grote tuinen en 
parken. 

15 M 

t 1.SOM 

Afbeelding 8. 19 

Mooie frisse groene bladeren 

Afbeelding 8.21 
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8.1 0 Verworpen ideeën 

Gedurende het ontwerpproces heb ik 
veel strategieën en deelontwerpen ver
worpen omdat ze niet bleken te voldoen. 
Een aantal wil ik toch nog hier in het 
verslag willen noemen. 

8.1 0.1 Kiosk 

Het eerste dat ik wil noemen is een 
deelontwerp voor een kiosk op het plein. 
Om te zorgen dat er geen wildgroei aan 
semi-permanente eetkraampjes zou 
ontstaan, wilde ik een aantal kiosken in 
het plein plaatsen die een aansluitende 
vormtaal en materialisering hadden. Op 
deze manier konden ze het plein ver
beteren in plaats van te verstoren 

Het dak en de achterwand lijken uit het 
pleinvlak omhoog te zijn geklapt. Ze heb
ben eenzelfde materialisering. De glazen 
muren moesten transparant zijn in de 
verkeersrichtingen zodat ze onderge
schikt zijn aan het dak. 
Bovendien zouden de kijkrichtingen 
minder hard worden onderbroken. 

Afbeelding 8.23 
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8.1 0.2 Pleinhellingen door verkeersin
tensiteit 

Eén van eerdere ideeën was om de 
hellingen in het plein te laten bepalen 
door de mate van verkeersintentsiteit. De 
verkeersstroom zou dan in feite het plein 
uithollen, zoals water dat over een steen 
sijpelt. 

Het principe hiervan is te zien op de 
pagina rechts. 

Ik heb de verkeerstromen in lijnen 
uitgezet op de plattegrond. 
Vervolgens maak ik een contrastte
kening op basis van die lijnen. Zwart 
staat voor intens en wit staat voor 
rustig . 
In de computer laat ik dit verschil in 
contrast vertalen naar een verschil 
in hoogte. 

Het effect is een natuurlijke sturing van 
de stroom (weer net zoals water) en de 
creatie van natuurlijke rustpunten die 
erboven uitsteken. Deze rustpunten 
lenen zich voor allerlei verblijfsfuncties. 
Bovendien zouden door de hellingen de 
onderliggende ruimtes goed ontsloten 
kunnen worden aan de verkeerssleuven. 





8.11 Ansichtkaarten 

Aan het begin van het afstuderen werden 
de afstudeerders in het Dutch Dressing 
atelier gevraagd een karikatuur van hun 
afstudeerontwerp te maken. 
Dit was nog in het beginstadium en ie
dereen had slechts een vaag idee welke 
kant ze op zouden gaan. 

De illustraties werden opgemaakt in het 
formaat van een postkaart. Deze zouden 
dienen om achteraf te reflecteren over 
het afstudeertraject Klopten de verwach
tingen, of lijken de tekeningen uit een 
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compleet ander tijdperk te komen? 

Bovendien zouden ze werken als een 
persoonlijk waarschuwing, een soort 
geweten. Je dwingt jezelf tot een con
frontatie met gevaren die binnen jouw 
ontwerp loeren. 

Mijn eerste kaart is een afbeelding van 
Nijntje die via het Jaarbeursplein op weg 
is naar station Utrecht Centraal. 
Nijntje loopt via een hellend vlak vol 
heuvels naar een trap die leidt naar het 
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stationsplateau. 

De heuvels zijn nogal ongeorganiseerd 
neergezet en het lijken meer op een 
pretparkomgeving dan op een binnenste
delijk gebied (stationsplein!). Er is weinig 
sprake van orde. De hellende vlakken 
zijn puur illustratief. Het ziet er leuk uit 
maar is eigenlijk louter decoratie. 

Mijn tweede afbeelding laat zien wat er 
zou gebeuren als je stedelijke archetypes 
letterlijk zou gebruiken om een stedelijk 

gebied te intensiveren. Grachtenpandjes 
omvormen tot wolkenkrabbers geplaatst 
in oerhollandse akkers. (in dit geval mijn 
hellend stationsvlak). 

Je kunt niet zomaar de oude binnenstad 
kopiëren zonder dat het kitsch wordt. 
De ingreep moet een eigen betekenis 
hebben dan wel krijgen in plaats van te 
"lenen". 
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Illustratie verantwoording 

De meeste afbeeldingenen heb ik zelf 
gefotografeerd of gemaakt. Waar dat niet 
het geval is zal ik dat hieronder vermelden. 
Soms is het helaas niet meer mogelijk ge
weest om de maker hiervan te achterhalen. 

Hoogstwaarschijnlijk is hij afkomstig van 
één van de onderstaande sites: 

http://www.flickr.com 
http://www.deviantart.com 
http://www.archined.nl 
http://gettyimages.com 
http://www. istockfoto. com 
http://google.com 

Als u een afbeelding ziet die door u is 
gemaakt en u bent niet als bron vermeld , 
kunt u mij daarop attenderen via een mailtje 
naar dominic@saragos.com 
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Situatie Utrecht 2015 
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