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Samenvatting 
De spoorzone in Rotterdam Alexander kent een korte en heftige geschiedenis van 
bouwen. Het ligt strategisch goed. Dit kan goed worden uitgenut. Het station wordt te 
klein. waarmee een integrale opgave voor de hand ligt. Het station speelt hierin een 
nieuwe rol. De stationshal is ingeruild voor een systeem waar je op meerdere 
plekken het perron op kunt komen. Het punt wordt een lijn. Hiermee is een 
voetgangersgebied ge'introduceerd waardoor het station contact houdt met een 
groter gebied dan gebruikelijk. Ais een lang plein met winkels en parkeergarages 
spant het nu vele plekken in de omgeving op tot een route. 
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[Afbeelding 1] 
Op het perron bevind je je in een situatie waarin je eigenlijk aileen maar kunt 
afwachten. Oat hoeft niet vervelend te zijn. Je bent vaak niet de enige, je kunt onder 
een mooie overkapping staan en straks brengt de trein je naar de plek waar je wilt 
zijn. 
Het betreden van het perron, doorgaans vanuit een nauwe sluis, gaat gepaard met 
een vervagend besef van aanwezigheid. Je laat een wereld achter waar je kon gaan 
en staan waar je wilde, tegelijkertijd sta je op de drempel van vele andere plekken. 
Tussen spoorrails, glimmende techniek, een web aan elektrische geleiding en lichtjes 
sta je midden in het spoorapparaat, dat als een verbeelding van de twilight zone in 
de stad ligt te gloeien. 
Het is het voorportaal van een bijzondere sensatie. Met een laatste stap betreed je 
het treintoestel en dan weet je dat zitten voldoende activiteit is om vooruit te komen. 
Ais de trein zich in beweging zet, dan merk je dat, omdat je kijkt. 
In de hele onderneming om van A naar B te komen is kijken plotseling geen 
noodzakelijk onderdeel meer van je voortbewegen. Een klein moment van 
acceleratie waarin je lijkt los te komen van de plek. Een moment van "opmontering,,1 
zoals Giedion dat ooit heeft omschreven. 

Was het een moment dat je overkwam? Was het een moment waarop je je 
verheugde en stapte je dan met lichte tred het perron op? Was het misschien routine 
en zat je gewoon te bellen? 

In de (ont-) koppeling van waarnemen en bewegen vindt het besef van beiden plaats. 
Bij aankomst in de Alexanderpolder realiseer je je dat er niets is om op te orienteren 
wanneer je benen aanzet geven. 

De kern van het station gebeurt op het perron. Het stationsbedrijf is een complex 
bedrijf, zo ook de spoorzone in Rotterdam Alexander. De uitdaging is om deze grote 
kleine ervaring zo vaak en zo veel mogelijk inleefbaar te houden. 

Het huidige station Rotterdam Alexander kent een capaciteit van ca. 10.000 
personen per dag. Oat blijkt te weinig te zijn. Daarbij, de huidige twee sporen vormen 
een bottleneck in de dienstregeling. Intercity's en stoptreinen moeten op elkaar 
wachten. Een spoorverdubbeling zou kunnen betekenen dat er nog meer reizigers 
verwerkt moeten worden. 

Het aanpalende metrostation en busstation sluiten niet overtuigend aan. De 
gewenste capaciteitsvergroting zou moeten samenvallen met een betere integratie 
van andere ov-modaliteiten, plus de verwerking van een transferium en 
fietsenstalling. 

Daarnaast is de aansluiting van het station op haar omgeving nu erg onduidelijk. 
Deze is op haar beurt ook toe aan een upgrade. Met name de kwaliteit van de 
openbare ruimte en stedelijke samenhang laten te wensen over. 
Binnen de agglomeratie van Zuid-Holland ligt de stationslocatie op een potentievolle 
plek. De vraag is of de stationsopgave kan samengaan met het intensiveren van 
bebouwing en (stedelijke) kwaliteit in de spoorzone. 

1 Giedion in: De diabolische snelweg W. Nijenhuis en W van Winden. 



Een systeem op het snijvlak van stad en station. 

De spoorzone in Rotterdam Alexander kent een korte maar heftige geschiedenis van 
bouwen. Het ligt strategisch goed. Telkens weer dient de vraag zich aan dit goed uit 
te nutten. Het station zelf is onderhand te klein, waarmee een integrale opgave voor 
de hand ligt. 

Dit is waar het station als kernachtig punt botst op de vrijheid die het raster van de 
polder tot nu toe heeft gebracht. De concentrische invloed van het station wil niet 
samengaan de onafhankelijkheid van de auto. 
De verbouwing van het station valt zodoende midden in twee tegenstrijdige wensen. 
De een wil stedelijkheid, de ander wil de relatieve vrijheid van de periferie. De vraag 
is binnen welke marges oplossingen gevonden kunnen worden. Er is een antwoord 
gevonden in een opspanning van beiden, in de hoop op een rijke omgeving vol 
contrast. 

Het station speelt hierin een nieuwe rol. De stationshal is ingeruild voor een systeem 
waar je op meerdere plekken het perron op kunt komen [zie afbeelding 2+3]. Het 
punt wordt zodoende een lijn. Hiermee is een voetgangersgebied geTntroduceerd 
waardoor het station contact houdt met een groter gebied dan gebruikelijk. Ais een 
enorm lang (voor-) plein met winkels en parkeergarages spant het nu vele 
potentievolle plekken in de omgeving op tot een panoramische route [zie afbeelding 
4]. 

Het station zelf staat in het teken van dit nieuwe systeem. Het is geen hal meer met 
een tunnel die je naar de sporen brengt. Het is een optelling van een paar 
perrondelen die je goed kunt zien, zodat je er rechtstreeks op af kunt stappen. 
Informatie en tickets zijn overal te vinden. De trappen prijzen zichzelf aan in hun 
meest functionele houding. De perrondelen helpen navigeren in en rondom het 
station [zie afbeelding 5+6]. 

Deze doelgerichtheid is prettig in een omgeving waar je verder veelal afhankelijk bent 
van vooropgestelde routes en instant beleving. Ais tegendeel van deze 
'verhelderende' instrumentaliteit, is er overmaat genoeg om een rustig plekje te 
vinden voor koffie, een patatje. 

Zodoende werkt het als een membraan. Waar het in de omgeving gonst van allerlei 
onbevattelijke vormen van stedelijke activiteit, weet het station er publiek leven uit te 
filteren. 

Afbeelding 1 voorstel nieuw station Rotterdam Alexander 
Afbeelding 2 mental map ketenproces 
Afbeelding 3 mental map gerntroduceerd generiek systeem 
Afbeelding 4 plattegrond voorstel 
Afbeelding 5 vertrek 
Afbeelding 6 aankomst met blik op de stad 
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voorwoord 

Met dit verslag leg ik de laatste hand aan mijn studie bouwkunde aan de TUle. Uiteindelijk gaat 
bouwen over de plek waar je bent, op dat moment. Zelf ben ik altijd nieuwsgierig naar wat er 
daarna komt. Kunst is om het verlangen naar daarna niet later te laten gebeuren, maar het hier 
zelf ter hand te nemen. 

Waar het project startte met een fascinatie voor stationsgebouwen, werd stedenbouw en de 
zoektocht naar systemen steeds belangrijker. Soms leek het alsof de vormgeving op een tweede 
plan stond. Uiteindelijk vertaalde veel zoeken zich in beeld. Waarschijnlijk toch mijn eerste 
natuur. 

Graag wil ik hier mijn dank uitspreken naar mijn commissieleden voor hun gedeelde kennis en 
geduld. Uiteraard ookjegens vrienden en familie die met raad en daad ter zijde stonden. 

Gerben Booltink 



samenvatting 

Een systeem op het snijvlak van stad en station. 

De spoorzone in Rotterdam Alexander kent een korte maar heftige geschiedenis van bouwen. 
Het ligt strategisch goed. Telkens weer dient de vraag zich aan dit goed uit te nutten. Het station 
zelf is onderhand te klein, waarmee een integrale opgave voor de hand ligt. 

Dit is waar het station als kernachtig punt botst op de vrijheid die het raster van de polder tot 
nu toe heeft gebracht. De concentrische invloed van het station wil niet samengaan met de 
onafhankelijkheid van de auto. 
De verbouwing van het station valt zodoende midden in twee tegenstrijdige wensen. De een 
wil stedelijkheid, de ander wil de relatieve vrijheid van de periferie. De vraag is binnen welke 
marges oplossingen gevonden kunnen worden. Er is een antwoord gevonden in een opspanning 
van beiden, in de hoop op een rijke omgeving vol contrast. 

Het station speelt hierin een nieuwe rol. De stationshal is ingeruild voor een systeem waar je op 
meerdere plekken het perron op kunt komen. Het punt wordt zodoende een lijn. Hiermee is een 
voetgangersgebied geïntroduceerd waardoor het station contact houdt met een groter gebied dan 
gebruikelijk. Als een enorm lang (voor-) plein met winkels en parkeergarages spant het nu vele 
potentievolle plekken in de omgeving op tot een panoramische route. 

Het station zelf staat in het teken van dit nieuwe systeem. Het is geen hal meer met een tunnel 
die je naar de sporen brengt. Het is een optelling van een paar perrondelen die je goed kunt 
zien, zodat je er rechtstreeks op af kunt stappen. Informatie en tickets zijn overal te vinden. De 
trappen prijzen zichzelf aan in hun meest functionele houding. De perrondelen helpen navigeren 
in en rondom het station. 

Deze doelgerichtheid is prettig in een omgeving waar je verder veelal afhankelijk bent 
van vooropgestelde routes en instant beleving. Als tegendeel van deze 'verhelderende' 
instrumentaliteit, is er overmaat genoeg om een rustig plekje te vinden voor koffie, een patatje. 
Zodoende werkt het als een membraan. Waar het in de omgeving gonst van allerlei 
onbevattelijke vormen van stedelijke activiteit, weet het station er publiek leven uit te filteren. 
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1 inleiding 

met de trein 

Op het perron bevind je je in een situatie waarin je eigenlijk alleen maar kunt afwachten. Dat 
hoeft niet vervelend te zijn. Je bent vaak niet de enige, je kunt onder een mooie overkapping 
staan en straks brengt de trein je naar de plek waar je wilt zijn. 
Het betreden van het perron, doorgaans vanuit een nauwe sluis, gaat gepaard met een vervagend 
besefvan aanwezigheid. Je laat een wereld achter waar je kon gaan en staan waar je wilde, 
tegelijkertijd sta je op de drempel van vele andere plekken. 
Tussen spoorrails, glimmende techniek, een web aan elektrische geleiding en lichtjes sta je 
midden in het spoorapparaat, dat als een verbeelding van de Twilight zone in de stad ligt te 
gloeien. 
Het is het voorportaal van een bijzondere sensatie. Met een laatste stap betreed je het treintoestel 
en dan weetje dat zitten voldoende activiteit is om vooruit te komen. Als de trein zich in 
beweging zet, dan merk je dat, omdat je kijkt. 
In de hele onderneming om van A naar B te komen is kijken plotseling geen noodzakelijk 
onderdeel meer van je voortbewegen. Een klein moment van acceleratie waarin je lijkt los te 
komen van de plek. Een moment van "opmontering"1 zoals Giedion dat ooit heeft omschreven. 

Was het een moment dat je overkwam? Was het een moment waarop je je verheugde en stapte je 
dan met lichte tred het perron op? Was het misschien routine en zat je gewoon te bellen? 

In de (ont-) koppeling van waarnemen en bewegen vindt het besefvan beiden plaats. Bij 
aankomst in de Alexanderpolder realiseer je je dat er weinig is om op te oriënteren wanneer je 
benen aanzet geven. 

De kern van het station gebeurt op het perron. Het stationsbedrijf is een complex bedrijf, zo ook 
de spoorzone in Alexander. De uitdaging is om deze grote kleine ervaring zo vaak en zo veel 
mogelijk inleefbaar te houden. 

1 citaat Giedion in De diabolische snelweg W. Nijenhuis en W van Winden. 





in de spoorzone 

Tussen 'luchtig' en 'net-niets' . Kwestie van perceptie. Die heb je in Alex minder in eigen hand 
dan je zou denken. Je wordt meegevoerd door tal van instant belevingen. Daar zit soms beleid 
achter (shoppingmalls), soms niet (routing, wegbewijzering). 
Het weer is altijd bepalend voor je stemming. Tussen de kleurrijke maar afstandelijke 
vormendrift van de spoorzone lijkt het dubbel van invloed. Wanneer de zon schijnt waan je je 
in een etherisch landschap gelardeerd met dartele vormen. Wanneer het regent is er geen hoekje 
om te schuilen en voelt de uitgestrekte asfaltplas vijandig aan. 
Daartussen zit geen verzachtend stedelijk cement, geen afdruk van een cultuur. Alles komt direct 
binnen, tegelijkertijd zegt veel je weinig. Als het neonlicht je niet vertelt wat je zoekt, dan had je 
zelf waarschijnlijk niets verwacht. 
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1.1 aanleiding 
Het huidige station Rotterdam Alexander kent een capaciteit van ca. I 0.000 personen per dag. Dat blijkt te weinig te zijn. Daarbij, de huidige 
twee sporen vormen een bottleneck in de dienstregeling. Intercity's en stoptreinen moeten op elkaar wachten. Een spoorverdubbeling zou kunnen 
betekenen dat er nog meer reizigers verwerkt moeten worden. 

Het aanpalende metrostation en busstation sluiten niet overtuigend aan. De gewenste capaciteitsvergroting zou moeten samenvallen met een 
betere integratie van andere ov-modaliteiten, plus de verwerking van een transferium en fietsenstalling. 

Daarnaast is de aansluiting van het station op haar omgeving nu erg onduidelijk. Deze is op haar beurt ook toe aan een upgrade. Met name de 
kwaliteit van de openbare ruimte en stedelijke samenhang laten te wensen over. 

Binnen de agglomeratie van Zuid-Holland ligt de stationslocatie op een potentievolle plek. De vraag is of de stationsopgave kan samengaan met 
het intensiveren van bebouwing en (stedelijke) kwaliteit in de spoorzone. 



1.2 benadering van de opgave 
Een punt in een vrij veld, het einde van een 
afstemmingsmodel. 

Als verknoping van (infra- en stedelijke) 
structuren is het gebruikelijk en logisch 
om het station centraal te stellen in een 
gecombineerde opgave van station en 
omgeving. 

De gebruikelijke stationsmodellen 
verbinden de stad met de sporen. In 150 
jaar spoorhistorie is een typologie gangbaar 
geworden die bestaat uit een stationsplein, 
stationshal, een informatiesysteem en een 
distributiesysteem naar de perrons. In deze 
logistieke opzet brengt het mensen (uit de 
stad) bij elkaar naar één centraal punt, om 
van daaruit iedereen naar de juiste perrons te 
begeleiden voor de desbetreffende trein . 

Het is een sterk model gebleken. Allerlei 
maatschappelijke ontwikkelingen konden op 
een of andere wijze worden ingepast. Nieuwe 
vormen van openbaar vervoer, trends en 
belevingen van de stad konden mee-evolueren 
in dit model. Het spoorbedrijfbleef grip op de 
zaak houden, reizigers wisten hoe het werkte 
en wat je kon verwachten. Deze zekerheid gaf 
voldoende ruimte om tot prachtige ontwerpen 
te komen op de rand van spoor en stad. 

Het model kent echter één makke: het gaat uit 
van een stabiele omgeving. Het veronderstelt 
dat perrons altijd op een logische plek liggen, 
en dat de treinen die daar stoppen het gewicht 
van die locatie onderstrepen. Het station stemt 
de sporen af op de omgeving en het stemt 
de directe omgeving af op de sporen. De 
stedelijke structuur wijst het station aan, het 
station onderstreept de stedelijke structuur. 

overzicht in de transfer 
(bureau spoorbouwmeester) 

Londen: Liverpoolstreetstation 

Ionden: Canary Wharf 



Op het eerste gezicht lijkt het in Alexander 
ook zo te werken. Het spoor kruist een 
belangrijke weg uit de stedelijke structuur 
(de Prins Alexanderlaan). Een uitgelezen 
plek om het station te situeren, temeer 
omdat de metro daar ook stopt. De directe 
omgeving verdicht zich met bebouwing, dus 
is het logisch om aan te nemen dat er zich 
een structuur uitkristalliseert die de plek van 
het station gaat bevestigen. 

Na enkele pogingen de stationshal goed te 
positioneren, bleek de situatie toch niet zo 
uit te pakken als gangbaar was. Als eerste 
vormt de weg waaraan het gelegen is een 
enorme barrière, het snijdt de helft van het 
potentiële stationgebied weg. 

De capaciteit van het spoornetwerk en 
het station zijn van invloed op de directe 
omgeving. Hoe meer achterland, des te meer 
potentie voor de locatie, des meer middelen 
vrij komen voor station en omgeving. Het 
is evident dat 'meer' en 'groei' altijd een 
positief vooruitzicht met zich meebrengen 
voor een gezamenlijk richtpunt. Hier 
stuit de opgave op enkele onzekerheden. 
Mocht er een spoorverdubbeling komen, 
dan betekent dat in eerste instantie een 
herverdeling van de bereikbaarheidsuitgan 
gspunten over een omvangrijk gebied. Hoe 
dat vervolgens uitpakt voor de spoorzone 
van Alexander in termen van bereikbaarheid, 
transferbewegingen en capaciteit is minder 
duidelijk. Omdat een betere bereikbaarheid 
altijd ook beter is voor alle locaties zal 
de positieve invloed niet aan Alexander 
voorbij gaan, maar welke exact is moeilijker 
te bepalen. Ondanks dat het station de 
voordelen en stabiliteit van een multirnodale 
knoop met zich mee brengt, is de precieze 
impact op de omgeving minder goed te 
voorspellen. De bereikbaarheidsstraai hoeft 
niet perse samen te vallen met een zekere 
'invloedsstraai'. 

positie stationsopgave 

parkeerlokaties ,.........., 

winkels ~ 
circuit 

orientatie station vs orientatie auto 
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Ook de omgeving zelfbleek minder geneigd 
zich op het station te oriënteren. Auto's 
creëerden een dynamiek die overal in de 
omgeving tot uitgesproken plekken leidde, 
maar die nergens aansluiting zocht bij spoor of 
station. 
De onbewerkte slagenverkaveling (het was 
oorspronkelijk een industriegebied ) geeft een 
richtingloos grid waar auto's het beste uit de 
voeten kunnen. Dit leidt tot grote en autonome 
adressen die wedijveren om de meeste aandacht 
, liefst vanaf de snelweg. Hoewel de gespreide 
plekken ondertussen verbonden zijn, staan 
ze ver af van het station. De meeste activiteit 
(vooral winkels) is binnen, iets waar het 
station als openbaar gebouw moeilijk op kan 
'aantakken'. De orthogonaliteit van dit veld 
botst op de concentrische wens van het station. 
Als een stelsel van divergerende richtingen 
symboliseert het tevens een andere oriëntatie. 
Zo is er een tegenstelling in wensen te 
herkennen. Een wens tot stedelijke samenhang 
(station) versus een wens tot autonomie. Het 
station ziet zich als een duurzaam centrum, 
de omringende gebouwen zijn te zien als 
onafhankelijke capsules die snel en flexibel 
kunnen omgaan met de rap manoeuvrerende 
automobilist. 

Niet alleen het station heeft moeite een 
omgangsvorm te vinden bij deze realiteit van 
vluchtigheid. Een blik op de plattegrond laat 
zien dat er vaak aansluiting wordt gezocht naar 
een stedelijke structuur. Dit blijft echter beperkt 
tot fragmenten. Tot een doorwrochte volgroeiing 
van stedelijke structuren (netwerken, weefsel, 
etc.) wil het niet komen. Uitblijvende resultaten 
daarvan hebben geleid tot een tweeslachtige 
situatie. Er zijn patronen zichtbaar die toch 
anticiperen op de komst van meer gebruikelijke 
stedelijke uitingsvormen. Er zijn ook patronen 
zichtbaar die deze categorieën volledig links 
laten liggen. 
De huidige schakering van gebouwen die 
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gesloten gebouwen en achterkant vs ' open front' 

op zichzelf staan (capsules) en (normale) voetgangersstroken en versnippering stedelijke plekken van verblijf 



gebouwen die aansluiting zoeken bij een 
structuur is ongunstig. Er is een enorm 
onprettige afwisseling van achterkanten, 
blinde gevels en plinten die wel naar buiten 
treden. Het leidt bijvoorbeeld tot een 
versnippering van (verblijf-) kwaliteiten in 
de openbare ruimte. Het geeft een rommelig 
beeld waarin zowel 'gewone' gebouwen als 
de capsules niet tot hun recht komen. Geen 
van beiden kunnen zich goed positioneren, of 
een wenselijke houding aannemen. Zo is het 
ook voor het stationsgebouw lastig om goed 
zichtbaar te zijn. 

Veel gebieden zijn omsloten door asfalt. 
Sinds het gebied zich aan het verdichten is, 
is het daarbinnen passen en meten geworden. 
Met de verdichting groeit het asfalt, in de 
breedte. Ruimte voor voetgangers schiet er 
grotendeels bij in. Een zelfstandige structuur 
voor de wandelende mens lijkt niet gepland, 
veel trottoirs zitten bekneld tussen blinde 
gevels en uitdijend asfalt. Als restproduct 
leggen ze vele niet-overtuigende lijnen naar 
het spoor. De huidige positie van het station 
is niet optimaal, de andere lijken ook niet 
vanzelfsprekend naar een oplossing te leiden. 

1.3 nieuw speelveld, andere vragen 
Het station valt dus niet in een stabiele 
context, maar juist in een instabiele. Hier 
komt het gebruikelijke afstemmingsmodel in 
conflict met zichzelf. Waar kan het zich op 
afstemmen, om zich als afsternmingsmodel 
van een plek te verzekeren? Waar moet het 
naar uitkijken, wanneer het niet duidelijk zal 
worden wie uit welke richting zal komen om 
welke trein te nemen? 

Na enig speurwerk werd steeds duidelijker dat er geen zekerheid zou komen welke treinen 
zouden stoppen. Het werd ook steeds meer helder dat de directe omgeving niet zou volgroeien 
naar een vaste stedelijke structuur. De onduidelijkheid zou blijven. De stad zou permanent 
veranderen (in relatief lage dichtheid), het mobiliteitsnetwerk zou deze grilligheid onderstrepen. 

Misschien moest het station niet proberen iets af te stemmen dat toch niet te vangen is, 
maar juist uitgaan van deze wispelturigheid. Misschien moet het zelfs uitgaan van een 
meervoudigheid aan interpretatie van het gebied (terwijl de een zijn heil zoekt in bijvoorbeeld 
de shoppingmalls, is een ander uitgesproken tegenstander en ziét deze dan ook als een compleet 
andere wereld). 

Hieruit zijn een aantal concrete vragen ontstaan. 

- Is er voor het station iets anders te bedenken dan het afstemmingsmodel, iets dat makkelijker 
kan omgaan met de dynamiek en onduidelijkheid van de omgeving en spoor? 

- Het huidige stationsmodel is een typisch 19e-eeuwse 'machine'. Het gebouw dwingt iedereen 
dezelfde handelingen in dezelfde volgorde en dezelfde belevingen te ondergaan. Voor 
degenen die de spoorzone zien als een 'stad in wording', is het een voorbode van (herkenbare 
urbane) cultuur op deze plek. Voor degenen die het gebied vooral vanuit de (vrijheid van de) 
auto kennen is het een benauwend protocol. Is er een stationsmodel te bedenken dat zowel 
voorziet in de behoefte aan 'herkenbaarheid' (zeker in deze chaotische omgeving), als ook in 
de behoefte aan meer zelfstandigheid, zoals die te herkennen is aan het vele autogebruik en de 
eigenzinnige bouwwerken? 

- Wat is er nu precies aan de hand in de spoorzone? Als het niet de 'gebruikelijke ontwikkeling' 
volgt tot stedelijke verdichting, hoe werkt het dan wel? Is het gebied in haar versnippering 
voor altijd veroordeeld tot afhankelijkheid van eigenzinnige initiatieven en ad hoc inpassing? 
Gaat anderzijds 'het' idee van 'verstedelijking rondom stations' ook niet gepaard met een te 
nauw omschreven beeld in termen van dichtheid, plek en identiteit? Zijn de verwachtingen 
over de te halen dichtheid ook niet te hoog wanneer de beschikbare energie eerder op andere 
plekken nodig lijkt in de agglomeratie (stadscentrum Rotterdam), of misschien wel zelf 
andere plekken zoekt binnen het netwerk van de agglomeratie? Is er wel een eenduidige zicht 
op deze locatie te projecteren wanneer zoveel verschillende interpretaties te bedenken zijn? Is 
een losse setting, met eigenzinnige gebouwen niet net zo interessant? 



1.4 prioriteitenstelling en leeswijzer 
Waar het station in deze setting gebaat is bij een flexibele vorm, heeft de omgevingjuist 
behoefte aan meer overtuiging. 

Afstemmingsmodel of niet, station en omgeving zijn afhankelijk van elkaar. Of dit nu een 
wens betreft om tot een gezamenlijk achterland en bestemmingsbereik te komen, of wanneer 
men onderling juist geen last wil hebben van spoordijk, metro of rondcrossende auto's. Dit 
leidt onvermijdelijk tot een analyse en uitspraak van het totaal. Dat is als onderwerp van 
onderzoek en ontwerp niet alleen erg veel, het zoeken naar een integrale oplossingsrichting 
staat als 'harmoniserende' attitude haaks op de vraag naar een omgangsvorm met de hiervoor 
omschreven 'onvermijdelijke eigenzinnigheid'. 

Antwoorden zijn niet te vinden in óf het station óf de omgeving, maar in beiden, en vooral het 
gebied daartussen. 

Op dit snijvlak tussen stedenbouw en architectuur heb ik me geconcentreerd. Dit is letterlijk 
een platform geworden, waar de stationsfunctie en bewegingen uit het gebied elkaar treffen. 
Het station is daartoe omgevormd van een eenduidig model naar een meer generiek systeem. 
Voor de omgeving worden voorstellen gedaan hoe de heersende eigenzinnigheid zich als een 
zelfbewuste stedelijke kwaliteit kan presenteren op dit platform. 

Om de beleving en relevantie van het nieuwe model scherp te houden, is veel aandacht besteed 
aan het ontleden van het gebruikelijke systeem. 

Het gebruikelijke specifiek in kaart brengen van de context rondom het station (adhv 
programma, exacte vorm, functies, etc) bleek zodanig divergerend te werken en meervoudigheid 
aan interpretatie op te roepen, dat er geen grenzen konden worden gesteld. Om het 
'eigenzinnige' van de spoorzone als karakteristiek te kunnen benaderen, is gekozen voor een 
analyse van een aantal patronen binnen en rondom de spoorzone. 

Dit alles heeft geleid tot een voorstel voor enkele interventies op het niveau van verkeer en 
verkaveling. Het kan gelezen worden als een voorzet voor een meer gericht (stedenbouwkundig) 
plan. 

Daar waar het gebruik van het nieuwe stationsmodel scherp inhaakt op de beleving (aankomst 
en vertrek in een vrij veld) is veel aandacht besteed aan programma en vorm. 



2 van procesketen naar procedurepalet 

2.1 het basisstation 
De privatisering van de sporen ging gepaard met het bedrijfsmatig scheiden van infrastructuur, 
stations en mobiliteit. Waar in het oude stelsel het station nog als een integrale opgave kon 
worden behandeld dat strekte van dienstregeling (nu ns) tot aan de dichtstbijzijnde gebouwen 
op eigen grondgebied (nu os-vastgoed), is sindsdien een afsprakenstelsel nodig om alles wat 
daar tussen ligt op elkaar af te leurmen stemmen. Voor het ontwerpen van een station heeft dat 
consequenties. Sinds 1998 gebeurt dat aan de hand van een praktijkrichtlijn dat 'basisstation' 
hed . Dit document heeft een normerende status. Ontwerpen moeten voldoen aan 'functionele 
normen, ontwerpnormen en technische normen' , zoals gesteld in dat document. Railned geeft 
duidelijk aan waar zij in het (ontwerp-) proces staat. "Een norm moet worden gezien als een 
harde eis. Van een norm kan alleen worden afgeweken na expliciete besluitvorming door de 
normstellende partij, op basis van goede argumentatie vooraf Een richtlijn geeft een sterke 
wens of intentie weer. Van een richtlijn afwijken, vergt een goede expliciete argumentatie" . 
Met goede argumenten kun je waarschijnlijk veel kanten op. Als ontwerper word je dan al snel 
nieuwsgierig wat er dan al georganiseerd is en waar de ontwerpruimte precies zit. 

De "transferfunctie"2 wordt gezien als een optelling van verschillende deelprocessen die nodig 
zijn om van voorplein op het juiste moment op het juiste perron te komen. De kwaliteit van 
deze "hoofdprocessen en hoofdfuncties wordt gegarandeerd door normen en richtlijnen"3. De 
samenhang er tussen is toebedeeld aan een "loopverbindingsfunctie". 
De zorg over een goede afwikkeling strekt zich uit tot buiten deze eigen omschreven kerntaak. 
Men streeft naar een: "integrale transferfunctie"4 in "het gebied dat ligt tussen halterende treinen 
en de punten waar de reiziger aankomt of vertrekt met ander vervoer." 

De vraag is, of de bijbehorende set spelregels op elke situatie van toepassing is, op bijvoorbeeld 
de spoorzone van Rotterdam Alexander, of misschien de periferie in zijn algemeenheid. Een 
toetsing op hoofdlijnen. 

context 
Als toepassingsdomein voor de integrale transferfunctie hanteert men oa een "geografische 
reikwijdte". Deze is omschreven als: " ... het gebied dat ligt tussen de halterende treinen en 
de punten waar de reiziger aankomt of vertrekt met ander openbaar vervoer'". Naast een 
scherpe afbakening van het ontwerpveld, veronderstelt het een gegeven spoorsituatie met 
een gegeven omgeving. In veel binnensteden is dit het geval. Of het gaat er bij voorbaat 
van uit dat de transferfunctie centraal staat in punten die nog plaats vorm moeten krijgen. In 
Rotterdam Alexander is het minder duidelijk welke dienstregeling nu voor welke in-, uit- en 
overstapbewegingen gaat zorgen. Ook is het minder duidelijk hoe omringende gebouwen en 
andere ov-modaliteiten uiteindelijk kunnen meehelpen om een afgepaste stationstransfer te 
definiëren. De spoorzone is geen stabiele context waar het basisstation zonder meer is in te 
passen. Het voorop stellen van een centrale positionering van de stationstransfer is misschien 
voorbarig. 

Nb. Wanneer het streven is naar zowel een helder station als een stabiele context, dan ben je 
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met dit model natuurlijk al half op weg. Dit project gaat echter over omgevingen die niet tot een 
evenwicht zullen komen (Er is wel sprake van een evenwicht, maar die is meer entropisch van 
aard, het betreft geen stabiele schikking op basis van 'overtuigende keuzes'.) 

kernachtige schakel 
Natuurlijk is het streven naar een integrale transfer een sympathiek gebaar om de reiziger al 
vanaf het busplein of taxistandplaats te verzekeren van een gemakkelijke overstap naar de trein. 
Tekenend voor de grenzen van de geografische reikwijdte is het feit dat dit geen domein is van 
de ns, een richtlijn moet volstaan6• Om verzekerd te zijn van kwaliteit van de integraliteit van 
de transferfunctie (en natuurlijk korte overstapbewegingen) is het logisch om zoveel mogelijk 
processen kort bij elkaar te houden. De comprimering van een complex overstapstelsel tot een 
liefst zo kernachtig punt. ("achtergrond daarbij is dat een station een noodzakelijke schakel is in 
openbaar vervoerketens waarvan de kwaliteit medebepalend is voor die van de gehele ketens'YI). 
Deze wens om zoveel mogelijk zorgen onder de eigen vleugels bijeen te brengen leidt tot een 
geografisch en mentaal richtpunt. 

Dit geeft twee niet uitgesproken maar wel impliciete uitgangspunten: 
a Het station moet zich zelf kunnen positioneren als een kernachtig punt. Tussen andere 
vervoersmodaliteiten, in de stedelijke omgeving, in het voetgangersnetwerk moet het in vorm 
en structuur een centrale positie kunnen innemen. In de alexanderpolder is een stationsgebouw 
niet zichtbaar, kan het zich niet op een evidente stedelijke (voetgangers-) lijn plaatsen, is er geen 
ruimte om naast de metro ook bus en taxi in zich op te nemen. 
b De omgeving moet een punt kunnen opnemen. De alexanderpolder wil geen punt op nemen. 
De omgeving bestaat uit gebouwen die alle kanten op wijzen behalve richting het station. Ze 
zien die noodzaak niet zo. 
Het basisstation stuurt met een wens tot kernachtige integraliteit aan op een puntsgewijze 
oplossing. In deze vorm I structuur kan ze geen plek vinden in de spoorzone. In deze vorm kan 
ze niet zichtbaar zijn in de spoorzone. 

procesketen 
Nu is er geen specifieke vorm voorgeschreven waarin de 'loopverbindingsfunctie' gestalte moet 
krijgen. Echter door de driedeling in hoofdfuncties waarin de 'perronfunctie' 8 niets anders kan 
zijn dan einde van het lopen en de 'voorpleinfunctie' weinig anders kan zijn dan begin van 
het de 'loopverbindingsfunctie', rest er voor de laatste hoofdfunctie 'halfunctie' weinig anders 
dan een middenpositie in te nemen. Drie op een rij: de loopverbindingsfunctie is een lijn. Het 
centrale karakter van de hal wordt nog eens onderstreept door alles dat er in moet. Het dwingt 
een middenpositie af in een lijnvormig proces: procesketen. 

De bijgevoegde matrix (figuur 2: locatie van voorzieningen in stations), ook richtlijn, maakt het 
lijnvormige model ondubbelzinnig duidelijk als de bedoelde structuur. 

Het begrip "stroom" vernauwt het rekenen aan allerlei transfergebeurtenissen tot een lijnvormig 
model. 

Alles gaat er dus van uit dat de transferfunctie (lees het hele station) als procesketen model 



gestalte moet krijgen. 

In de praktijkrichtlijn worden de transferfuncties uiteindelijk altijd samengevouwen tot een 
procesketen. Middels de 'ontwerpinstrumenten' zone en stroom leiden ze onvermijdelijk tot een 
nagenoeg vaste plattegrond van processequentie. 

Is een procesketen de gewenste procedure voor elke gebruiker? Niet in de Alexanderpolder. 
Wanneer de vrijheid van de auto de eerste keus is, dan is het lastig wennen aan een omweg 
waarin je in fases telkens moet wachten om vervolgens weer iets anders te moeten moeten. Hoe 
'verstandig ' en ' functioneel' een station ook is, comfort kan dat niet compenseren9. 

Waar het basisstation zich in de binnenstad, het dorp, het landschap in duidelijke structuren 
kan nestelen, zich in een duidelijke context kan plooien, kan anticiperen op duidelijke patronen 
van (mobiliteits-)gebruik, kan het dat in de spoorzone van Rotterdam Alexander waarschijnlijk 
minder. En ik denk dat dat zo zal blijven. 

2.2 andere uitgangspunten 
Op zich heeft het model van het ketenproces de afgelopen 150 jaar prachtige ontwerpen 
opgeleverd die helder zijn in hun fuctioneren. Juist in gebieden die onduidelijk zijn, is de 
herkenbare helderheid van een 'normaal' station enorm verlokkelijk. Wanneer de helderheid van 
het 'klassieke' stationsmodel kan bij dragen aan een gewenste ontwikkeling van de omgeving, 
dan zou ik het inzetten. Wanneer die omgeving niet naar een 'eindbeeld' gaat, zou ik het niet 
zonder meer inzetten. Ik vermoed dat dit model niet tot zijn recht zal komen in Alexander. En 
wat niet werkt, dat moet je niet bouwen, of anders. 

Voorgaande laat zien dat het basisstation (in weerwil van eigen zeggen) minder relevante 
basis geeft voor een station in de spoorzone van Alexander. De doelgroep en de (dynamische) 
omringende stedelijke structuur vragen om een andere vorm van het stationsprogramma en 
aansluiting op de omgeving. Deze zijn eerst als uitgangspunt geformuleerd. Vervolgens zijn ze in 
een modelvorm gegoten dat, analoog aan het basisstation, transferprocessen tot een schematische 
ordening brengt. Uiteindelijk vormt deze weer de basis voor de plattegrond in het ontwerp. 

Heel droog beschouwd is er voor het in en uitstappen van een trein niet meer nodig dan een 
perron, een plank langs het spoor. Hoe je op dat perron kunt komen is niet meer dan een cultuur 
van bedrijfsvoering. Er zijn meer opties dan iedereen tot een stroom bijeen brengen, om deze 
via ticketboxen, blauwe borden, wachtplekken en tunnels naar het beginpunt van een perron 
te brengen. Stel dat je op een willekeurig punt het perron op kunt komen? Met niet al te veel 
obstakels in de spoordijk heb je vanuit een willekeurig punt in de omgeving dan al de kortste 
('functionele') route denkbaar. 
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a positionering I uitingsvorm 
Wanneer een punt zich niet kan positioneren in een omgeving, dan moet het misschien geen 
punt zijn. 
Een stationshal is een gebouw dat een vorm moet aannemen. Het moet zich kenbaar maken 
als schakel tussen spoor en stad. Tussen allerlei andere vormen die willen opvallen, en daar 
succesvoller in zijn, is dat een hachelijke zaak. In een omgeving die vooral gedomineerd wordt 
door de auto, kan het haar aanwezigheid beter voor het voetlicht brengen wanneer ze zich als 
(stedelijke) plek manifesteert. 
Het beste zou zijn wanneer de transferfunctie niet per se de vorm zou moeten aannemen van 
een stationshal, maar de lengte van het perron zou kunnen uitnutten om een andere (logistieke 
en vormtechnische) relatie aan te gaan met de omgeving. 

b context 
Wanneer iets niet stabiel is, moet je niet proberen daar op aan te sluiten. Een oplossing is om 
alle mogelijke aansluitingen open te laten. Het beste zou zijn wanneer het station autonoom 
genoeg is om een zelfstandige positie in te nemen, en tegelijkertijd flexibel genoeg is om te 
kunnen reageren op de dynamiek van de omgeving. 

c procesketen (programma) 
Wanneer een beoogde doelgroep geen affiniteit heeft met de machinerie van het keten proces, 
dan moet de transferfunctie misschien niet worden opgedrongen als een machine. Het beste 
zou zijn wanneer het verplichte karakter van het ketenproces zou kunnen worden omgevormd 
tot een tableau van eigen keuzes: de transfer als een procedurepalet 



2.3 een ander model 
a positionering I uitingsvorm 
Het station niet als moeilijk zichtbaar gebouw maar de hele spoordijk als stedelijke 
verblijfszone. Alzijdig toegankelijke agora. Onder de perrons ontstaat een grote vrij indeelbare 
oppervlakte die ruimschoots voldoende is voor logistiek, winkels en soorten verblijf. 

Ontmanteling van de stationshal brengt de mogelijkheid van een meer flexibele inzet van 
programma's. In hun onderlinge onafhankelijkheid kunnen winkels, stationsonderdelen 
en verblijfszones een zelfstandiger relatie aan gaan met de openbare ruimte rondom. Ook 
fietsstallingen en parkeergelegenheid zijn dan onafhankelijk te beheren en in te zetten tov 
omringende stromen en stedelijke activiteit. 

b context 
Alzijdige toegang geeft vanuit de omgeving de meest functionele en korte route naar het perron. 
In plaats van de voetgangersstromen uit het station af te stemmen op de logistiek van de 
stedelijke omgeving, een parallelstructuur. Het station brengt je niet op een punt in de stad, het 
brengt je op een route langs vele toegangen tot de omgeving. Het is zelf een route. 

c programma 
Van centrale transfer naar een gespreide transfer: een ander systeem. 

Transferproces niet per halterende trein (stroom), maar 'per strekkende meter perron' (plukjes 
mensen) . De transferfuncties worden ontkoppeld van hun strategische positie 'aan de stroom'. 
Ze worden uit de stationshal gehaald. Hun functioneren is niet meer gebonden aan een 
toegekende zone of ruimte. 

Ze worden gefragmenteerd tot een tableau aan aangeboden middelen (losse ticketboxen, 
winkels, trappen, etc.) die over de lengte van het perron worden verspreid. Zo ontstaat een 
'generiek systeem' van toegang tot het perron. [doorsnede] Wanneer een trein stopt, hoeft niet 
meer het hele stationsbedrijf in actie te komen, maar slechts die lengte die overeenkomt met de 
trein. Daar waar de trein stopt op het perron, daar zie je 'stationsactiviteit'. Omgekeerd: wanneer 
je met de trein gaat, hoef je niet meer het hele station te doorlopen I ondergaan, maar 'gebruik je 
de stationsmiddelen' ter plekke. Het station voegt zich naar de gebeurtenis, en niet omgekeerd. 

In een trein gaan gemiddeld 4 perslm. Wanneer een trein stopt, betekent dat in de spits zo'n I 00 
tot 200 mensen per I 00 meter die het perron af willen en omgekeerd de trein in willen. Per I 00 
meter een trap geeft: 
- overzichtelijke partjes 
- overzichtelijke setting 
- 'directe' ontsluiting naar de omgeving 
- 'toe-eigening', je pakt binnen het grote geheel een 'portie' . De grote machine wordt 

'behapbaar' door er zelf een stukje uit te pakken 
Per 100 meter 'laatste-moment-validatie' geeft: 
- (mentale) ruimte (en tijdruimte) om tot op het laatste moment zelf te weten watje doet (geen 

lange loop door een tunnel en over een perron) 

,.-. ·- ---- - . -
' J c 

J [ 
J f---~ -~--~-

!~~-) /_;;T 
> 

f' 
'I 

' ' 

mental map ketenproces 

schakel in vaste structuren 

• --



mental map simpel generiek systeem 

membraan: filter in dynamische omgeving 

2.4 een andere ontwerpopgave 
van procesketen naar zelforganisatie 
Decentrale informatie en visueel overzicht. Waar in een stationshal de vertrektijden op één 
centrale plek staan (de blauwe borden) en de uiteindelijke bestemming onzichtbaar is (het 
juiste perron vind je met het juiste nwnmertje), krijg je hier al voor je het station betreedt 
informatie waar jouw trein vertrekt. Het perron zie je in één oogopslag. Het geeft tijd, ruimte en 
keuzemogelijkheid om direct op de trap af te stappen of om uitgebreid koffie te gaan halen, de 
ticketbox te bekijken, een etalage te verkennen of misschien wel even twee minuten te genieten 
van het andere aanwezige publiek. 

van captive audience naar het vangen van stromen 
Het uitgangspunt van 'wachten op de trein' (captive audience), wordt zo meer en meer 
vervangen door 'vangen van stromen'. In deze opengewerkte stationshal ligt hier naast de 
reizigers ook een markt voor het stedelijke publiek. 
Dat is hard nodig als er een spoorboekloos tijdperk zijn intrede doet. Wachten is dan immers 
niet meer aan de orde. 

van compositiemodel weer terug naar proportiesysteem 
Het ketenproces legt procesfases aan een lijn. Ruimtes voor verschillende gebeurtenissen volgen 
elkaar op. Niet elk programrnadeel is even groot, past in even grote kamertjes. In de 19e eeuw 
ontstonden (tegelijkertijd met opkomst van het grote anonieme publiek) programma's die niet 
vanzelfsprekend meer in de stedelijke ritmes van destijds pasten. Inpassen werd schikken. In de 
vormenrijkdom en mateloosheid van de periferie is hetjuist deze compositieopgave die zich niet 
meer kan onderscheiden. Belangrijker is de vraag of er weer een maat gevonden kan worden 
waar geëmancipeerde buitenstedelingen hun lopen, hun handelingen aan kunnen relateren. 
Dat is overigens niet hetzelfde als dat de maatvoering moet passen. Begeleiding, achtergrond, 
uitlichten, belichten kunnen ook nuttige redenen zijn om het daglicht te verdelen, om een 
gebeurtenis met een maat aan te zetten. 

1 Railned. Basisstation - functionele normen en richtlijnen voor slations/OV-knopen ( 1999) 
2 Idem. Par 1.2.2 
1 Idem. Par 1.3.2 
4 Idem. Par 1.2.2 
5 Idem. Par 1.2.2 
6 Idem. Par 1.2.2 
7 Idem par 1.2.2 
8 Idem par 1.5. 1 
9 Idem par 2.2 



3 visie zonder plan 

3.1 toedracht: verhouding omgeving tot station 
In Rotterdam Alexander ontmoeten twee belevingswerelden elkaar: die van de (wens tot) 
stedelijkheid en die van de vrije bebouwing. Echter, waar het kan ontwijken ze elkaar. Als een 
veld vol afstotende magneten houden ze het gebied gevangen in leemtes. Het is in dit vacuüm 
datje aankomt met de trein. 

Zoals de stad doordringt in het station, zo reikt haar invloed tot diep in haar omgeving. In een 
gebied dat tweeslachtig is in haar wens tot 'stedelijke afs terruning', is de vraag belangrijk waar 
stad en station elkaar kunnen vinden, en waar grenzen worden gesteld. 

De locatie groeit en verdicht zich (soms). Tegelijkertijd is gebied is niet eenduidig te 
typeren. Welke rol neemt het station op zich, welke positie neemt het in, in deze onbestemde 
ontwikkelingsrichting? 
Als zwaartepunt in de infrastructuur, ontkomt het niet aan de vraag of het een structurerende rol 
moet innemen. Als zwaartepunt in stedelijke patronen ontkomt het niet aan de vraag of het een 
sturende rol moet innemen. Hoe onduidelijker het gebied is, des te meer aan het station wordt 
getrokken als richtinggevend gebouw I structuur. 

Om een overtuigende positie te kunnen aannemen in dit precaire krachtenveld, is een goed 
overzicht noclig wat er nu eigenlijk speelt. Dat is geen eenvoudige opgave aangezien de 
spoorzone door verschillende brillen bekeken kan worden. Het is heel goed mogelijk om 
verschillende verwachtingen en wensbeelden tegelijkertijd te hebben. Het zal duidelijk zijn dat 
deze meervoudigheid een nog groter beroep doet op het station om zich zowel helder als ook 
bescheiden op te stellen. 

Na een lange zoektocht om een antwoord te vinden op de vraag 'wat' het gebied 'is', en welke 
rol het station hierin zou kunnen spelen (waar het als concreet gebouw, concrete structuur niet 
aan kan ontkomen), onttrekt het station zich uiteindelijk toch aan juist die vraag. Geheel in 
de geest van postmoderne condities en passieve perceptie (in het geval van instant) en soms 
meervoudige percepties, is de vraag 'wat' je ziet niet zo belangrijk meer. Wanneer je aankomt 
met de trein in Rotterdam Alexander draait het vooral om de vraag óf je wat ziet. 

Of je in de ongunstige schikking tussen capsules en ' open' gebouwen nog een ruimtelijk 
beeld kunt vinden, en misschien een voetpad. Of het non-discripte van het vele asfalt niet 
her en der vervangen kan worden door 'iets' dat een context oftegendeel kan bieden aan de 
onuitgesprokenbeid van de vele generieke gebouwen. 
Zoals de afzonderlijke gebouwen nu ook geen specifieke aanwijsbare bijdrage leveren aan het 
geheel van het grid of op de locatie zelf, zo zetten interventies of verwachtingen op het niveau 
van één gebouw ook geen zoden aan de dijk. De stedenbouwkundige analyses zijn dan ook 
toegespitst op 'het patroon' van rorruneligheid.h 

Dit hoofdstuk bespeurt de spoorzone op verschillende invalshoeken om de ' rorruneligheid' te 
kunnen plaatsen en om de stationsopgave hierin te kunnen herkennen. Er wordt gekeken naar 



impressie toen 

de spoorzone als gebouwd 'resultaat tot dusver', als periferie van Rotterdam, als zelfstandig 
(stedelijk) netwerk binnen de agglomeratie, als een verzameling capsulaire gebouwen, als een 
verzameling plannen zonder samenhangende visie, om uiteindelijk te komen tot een voorstel 
voor een visie zonder plan. 

3.2 speelveld 
In de spoorzone en rondom de spoorzone speelt zich een 'probleem' af aan onduidelijkheid. 
Ondanks dat het gebied al zo'n dertigjaar dezelfde (goede) condities heeft om een rol te spelen 
in meerdere visies, wil geen enkele echt van de grond komen. Een richtinggevend beeld blijft 
uit . Dat maakt bet (stedenbouwkundig) 'uittekenen' van het gebied lastig. In het verlengde 
daarvan ook het positioneren van het station. Tegelijkertijd is in de impasse van diverse 
maakbaarheids-'crises', een andere realiteit zichtbaar geworden: die van de 'spontane I bottom
up' bebouwing. Ondertussen blijkt dat ook deze vorm van 'gebiedsinvulling' niet in staat is het 
gebied te definiëren en!ofvoldoende van erkende kwaliteit te voorzien. Ook bet inschatten van 
een ontwikkelingsrichting is daarmee minder relevant. 

lpv te concentreren op de vraag 'wat ' er toepasselijk is voor het gebied en ' hoe' dat kan worden 
gemaakt of 'hoe' dat kan ontstaan, teneinde die ' onduidelijkheid ' op te lossen, ben ik meer 
benieuwd geraakt of die 'onduidelijkheid' zelf niet een kwaliteit is, of zou kunnen zijn. Directer 
gezegd: gaat de ongerichtbeid niet gelijk op met de spanning van het gebied? Is de wens tot 
stedelijkheid niet een enorm mooi contrast met de wens tot ruimte voor eigenzinnigheid? 
Waarom proeft het totaal uiteindelijk dan weer tel.kens zo 'net-niet'? De spoorzone is bekeken 
op dit esthetische vraagstuk. De plattegronden betreffen dan ook geen plan of structuur, maar 
vormen een zoektocht hoe bestaande (en toekomstige) tegenstellingen als kwaliteit opgespannen 
kunnen worden ipv een weerslag te vormen van een zoutloze status quo. 
Analyses over de context waarin de spoorzone zich bevindt moeten ook in dit licht worden 
gelezen. Het betreft geen bedoeling om ontwikkelingen te ondersteunen of te weerspreken, het 
is een zoektocht om uit te vinden bij welke 'impactgrootte' ze overeind blijven in een spel van 
opgespannen contrasten. 

Het begrip entropie speelt hierin een belangrijke rol. Is er een kantelpunt, kantelmoment 
denkbaar en te maken waarin tegenstellingen niet afkalven, onderling niet de weg van de minste 
weerstand kiezen, niet tot bet laagste potentiaalverschil weglekken? Lukt het om onderling 
contrast scherp te houden zonder uitspraken te doen over programma, functie, etc.? Kan deze 
spreekwoordelijke 'rommeligheid langs de snelweg' worden omgevormd tot 'hybride' ? 



3.3 ligging I situatie 
De spoorzone in de Alexanderpolder ligt in de periferie van Rotterdam. Door de jaren heen 
zijn op verschillende kaarten diverse wensbeelden in dit gebied geprojecteerd. Kansen en 
beperkingen worden gesymboliseerd door de snelweg en het spoor die parallel aan elkaar het 
gebied doorsnijden. 

positie van de spoorzone in de deelgemeente 
Geografisch centrum, maar geen betekenis als zodanig. Geïsoleerde ligging. Midden tussen 
twee uitgesproken modernistische woonprojecten uit de jaren '50 en '60: het Lage Land 
en Ornmoord. De snelweg en 'de hoofdweg' vormen een harde grens. De hoofdweg is een 
interessant voorbeeld hoe een voormalige weg in de polder een onstuimige groei heeft 
doorgemaakt sinds de jaren '80 omdat het het gebied ontsluit richting de snelweg: van een lint 
aan boerderijtjes, via de meubelboulevard in Capelle, tot aan de stapeling kantoren in Alexander. 

positie van de spoorzone in de Rotterdamse agglomeratie 
Vingerstad of satellietstad. Achter de Kralingse plas ligt het te ver van het centrum van 
Rotterdam om als deel van de stad zichtbaar te zijn. Tegelijkertijd functioneert de spoorzone 
met industrie, een energiecomplex, shoppingmails en dependances van scholenjuist als een 
verlengstuk. Als zelfstandige locatie heeft het te weinig eigen identiteit om zichzelf kenbaar te 
maken. Tegelijkertijd getuigen de modernistische wooncomplexen juist van een zelfstandigheid 
tov het centrum. De kruising tussen spoor en metro symboliseert de dualiteit het beste: het is 
zowel een punt in het Rotterdamse ov-netwerk, als ook de markering van het centrum van de 
deelgemeente. 

positie van de spoorzone in het netwerk van Zuid-Holland 
Binnen 'groot Rotterdam', zuidvleugel van de Randstad, ligt het gebied centraal. Het ligt aan de 
verbinding Vlaardingen - Gouda ( a20). Het ligt aan de verbinding Dordrecht - Den Haag (a 16). 
Het valt daarmee middenin discussies over de netwerkstad en bereikbaarheid. Het parallellopen 
van spoor en snelweg vormt een groot contrast met de uiteindelijke potentie aan achterland en 
besternmingsbereik. 

Op zichzelfzijn er vanuit verschillende schaalniveaus voldoende aanleidingen te bedenken 
om de spoorzone een helder I overtuigend gezicht te geven. Dat dit zo moeizaam gaat wordt 
vaak verweten aan juist deze meervoudige potentie: veel belangen zouden elkaar in de weg 
zitten. Het betreft een onderwerp hoe verschillende initiatieven en inzichten elkaar uiteindelijk 
(procedureel) ontmoeten. 

Daar gaat een vraag aan vooraf: met welk gewicht I ambitieniveau worden de initiatieven op 
de locatie geprojecteerd? Hoe zwaar moet je iets inzetten om iets substantieels over te houden? 
Kristalliseert kwaliteit zich vanzelf uit, als de dichtheid maar hoog genoeg is? Is die dichtheid 
realistisch? Is een duidelijke vorm niet gewoon voldoende? Wat gebeurt er als iedereen 'met een 
uitgesproken vorm komt aanzetten'? 

satelietstad 



vingerstad 

3.4 analyse spoorzone 

'what pops up on the grid?' 
Als de spoorzone wordt gezien als een 
projectieveld waarin zaken tot uiting moeten 
komen, dan gaat het om de vraag: wat wordt 
er op geprojecteerd, en op welke wijze dat 
tot uiting kan komen. Dat laatste heeft veel te 
maken met de slagenverkaveling ter plekke. 
Het eerste heeft alles te maken met hoe het 
netwerk in de agglomeratie werkt. Hier zijn 
verschillende inzichten over. Ik hanteer de 
volgende benadering: zijn de punten in een 
netwerk doorslaggevend of juist de lijnen? 
Buiten de traditionele centra (Rotterdam, 
Schiedam, Gouda) is een web ontstaan aan 
verbindingen. Nog meer dan het verbinden 
van die centra en het creëren van nieuwe 
hebben zij in hun mime opzet 'restruimtes' 
gecreëerd en ontsloten: er is een grid ontstaan. 
De spoorzone is daar een voorbeeld van. De 
drang tot mobiliteit en onafhankelijkheid 
van bebouwingsinitiatieven (en wellicht 
onderlinge competities gemeentes) geeft 
voorrang aan de gedachte dat het netwerk 
wordt gebruikt, eerder dan dat het wordt 
gemaakt. Het netwerk ontstaat niet omdat 
punten worden gemaakt en verbonden (als 
ontmoetingsplaats, als deelgemeente, etc.), 
maar het netwerk ligt er al. Het is er en 'het 
vult zich' . Waarmee vult het zich dan? Soms 
met grote zaken als de Ikea of een complete 
woonwijk (Nesselande), meestal met datgene 
dat snel en onafhankelijk gebruik wil maken 
van dat netwerk, datgene dat het meest 
suitable is voor 'netwerk' . Het is een vulling 
van onder op 

Wanneer het netwerk de massa en gedaante 
moet aanleveren voor de spoorzone tekent 
dit het plafond aan 'maakbaarheids-gehalte'/ 
ambitie voor de spoorzone. 

periferie 
Is een relatief begrip ten opzichte van 



centrum. De dynamiek rondom de traditionele kernen staat zodanig op zichzelf dat het niet 
gerelateerd hoeft te worden aan haar oorspronkelijke vertrekplillt. Mijn opvatting is dat de 
spoorzone niet als geografische of culturele periferie tov de urbane kern hoeft worden gezien. 
Ik denk dat het opgaat in een groter netwerk met simpelweg minder aanleiding tot conventie en 
consensus. Vragen over kwaliteit staan in de spoorzone daarmee op zichzelf. Wat aanspoelt aan 
'vluchtige bebouwing' zal een eigen omgangsvorm moeten vinden met 'wens tot stedelijkheid'. 
Zoals wel vaker is beschreven over de netwerkurbaniteit, hoeft kwaliteit niet per se samen te 
vallen met plek of identiteit. Maar als je dan met de trein aankomt, waar kom je dan precies 
aan? Liefst niet in een 'event', 'thema' of 'social hub'. 

gerommel buiten de stadspoort 
Zowel de slagenverkaveling als het netwerk van de agglomeratie beperken de marges 
waarbinnen oplossingen gevonden kunnen worden. Binnen die beperkingen staat de vraag nog 
altijd open of het goed is om naar een eindbeeld te werken of dat de wat meer losse setting van 
de periferie toch ook zijn charme heeft. Om met de deur in huis te vallen: ik ben voorstander 
van wat luwte naast de conventie. 

Voor zover enorme ambities toch niet haalbaar waren op deze locatie (of beter van toepassing 
zijn in de binnenstad), doet de kredietcrisis wel zijn werk. Dat komt goed uit, want wat nodig is, 
heeft de scherpte van acupunctuur. Soms een paar gebouwen om de scherpte van een gevelwand 
te herstellen, soms een paar gebouwen om verblurde rooilijnen uit hun kramp te halen, soms om 
een stedelijke plek te omhullen, soms om als decorstuk te dienen tegenover een outlet-loods. 

beschrijving: sortering zonder einde 
Tot ver buiten de bereikbaarheidsstraai van het station laat het gebied zich kenmerken door 
gebouwen die op zichzelf staan. Soms lijken ze te anticiperen op de vorming van een straat, 
soms wijzen ze alleen naar zichzelf. Bijna altijd hebben ze moeite richting te vinden om voor 
en achterkant te positioneren. Hoewel het gebied officieel nog 'industrieterrein Oost' heet, zijn 
er woontorens te vinden en scholen. Kantoren worden afgewisseld met outlet-shopping en een 
restant aan volkstuintjes. Forenzen werken er bij NRC-dagblad, autoreparatiebedrijven of in 
de reusachtige shoppingmali 'Oosterhof'. Deze programmatische rijkdom staat in contrast met 
de ietwat magere zorg waarmee ze zich omkleedt heeft: veel generieke massa gehuld in weinig 
zeggende gevels. Het stipt een van de vele paradoxen aan van de periferie: veel (mentale) 
ruimte om je ding te kunnen doen, echter weinig middelen en druk om deze standvast en met 
overtuiging uit te kunnen dragen. 
De spoorzone in Alexander is een prachtig voorbeeld waar het uitgangspunt van (het moderne 
bouwen) de moderniteit stokte1

: de ambitie om een betere plek te kunnen (en willen) maken 
lijkt er verdampt. Als er geen plek tot stand kan komen, dan klillje ook niet arriveren op die plek 
of er van vertrekken (het station staat hier dan ook voor een behoorlijk fundamentele opgave). 
Veel initiatieven en visies bezoeken de locatie, maar geen enkele lijkt een eindbeeld naar voren 
te (kunnen) schuiven. 

barrieres en bereikbaarheidsstraai ( 400M) 

ontwerpruimte in de polder 
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vorm, structuur en grenzen 
Omdat afzonderlijke gebouwen in dit gebied geen bijdrage leveren aan het totaal en er in de 
openbare ruimte niet veel meer is te vinden dat een eigen betekenis met zich mee draagt dan 
asfalt, is een specifieke analyse van elk gebouw niet van belang. De analyses zijn genomen op 
het abstractieniveau van structuur en patroon. 

slagenverkaveling 
De Alexanderpolder volgt de lijnen van de slagenverkaveling. Kavels en infrastructuur zijn 
ontstaan langs deze mathematische indeling. Her en der is er nog een sloot of boerderij te vinden 
die aan agrarische tijden herinnerd. In de plattegrond is te zien hoe de spoorlijn zich aan de 
oorspronkelijke rigide opzet onttrekt om middels een hele flauwe curve het patroon bij te sturen. 
Opmerkelijk verschil tussen de plattegrond en waarneming ter plekke. Ommoord en het Lage 
Land gebruiken het weidse karakter van de polder om er een bevrijdend spel mee te spelen, 
de bebouwing langs de hoofdweg doet nog steeds denken aan een lintvormig karakter. Tussen 
snelweg en hoofdweg is het raster vooral als letterkast te lezen waarin een aantal treffende 
souvenirs uit de afgelopen dertig jaar zijn uitgestald. 

versnippering 
Er zijn twee niveaus aan versnijding te herkenen: structurele en degenen die ontstaan. De 
spoorlijn en snelweg vormen harde barrières in het gebied. Daarnaast is in de spoorzone een 
raster aan asfalt ontstaan doordat gebouwen die er zijn neergestreken in eerste instantie vooral 
met de auto bereikbaar wilden zijn. De Prins Alexanderlaan en de Hoofdweg vormen een 
arbitraire tussenvorm. De eerste is bedoeld als doorgaande verbinding tussen Ommoord en het 
Lage Land, maar wordt in verhouding tot haar profiel I capaciteit amper gebruikt. Het dankt haar 
'status' als laan vooral aan de metro die er bovengronds loopt. De tweede vormt van oudsher 
de verbinding tussen Kralingen en Capelle a!d IJssel. Sinds het toegang biedt tot de snelweg 
doet het dienst als lokale verbinding, doorgaande verbinding en natuurlijk als ontsluiting van de 
spoorzone. Er bestaan ideeën deze te ondertunnelen om de spoorzone te kunnen koppelen aan 
het Lage Land. 

De versnippering maakt interactie tussen de gebouwen erg moeizaam, wat een wens tot 
verstedelijking niet bevordert. Daarnaast verkleint het de effectieve bereikbaarheidsstraai vanuit 
het station. Interessant is een ontstane deling in kwartielen rondom de kruising van metro en 
spoor (linksboven beginnen en met de klok mee): volkstuintjes, kantoorpark 'met zichtlocatie' , 
winkelcentrum en industrieterrein. Het totaal gelardeerd met enkele geïsoleerde woontorens . 

een zee van asfalt 
Royaal bemeten profielen. Als 'stad van de tekentafel' kon in een vroeg stadium worden 
geanticipeerd op toenemende mobiliteit. Door de hele polder zijn ruime profielmaten genomen 
om al het mogelijke verkeer in goede banen te kunnen leiden. Voor de ineenstorting van 'het 
grote moderne project' als een zelfstandig te beleven sensatie die overeen kwam met het weidse 
karakter van de polder en het wonen daarin. Daarna als een welkome serendipiteit waiUleer er 
weer een extra rijstrook nodig was om bijvoorbeeld een rechtsaf strook te realiseren. 



inbreien 
Er bestaat een wisselwerking tussen een 
rasterpatroon en gebouwen die vooral met de 
auto bereikbaar moeten I willen zijn. Omdat 
gebouwen zijn ingesloten door asfalt, zijn 
ze het best te bereiken met de auto, wat de 
gebouwen weer meer ingesloten maakt. Het 
wordt drukker op het raster waar auto's uit alle 
richtingen alle kanten op willen om overal te 
kunnen zijn. Er is meer asfalt nodig om het 
veilig te houden; rijstroken voor rechtdoor, 
voor rechtsaf, voor linksaf, ventwegen, (en 
heel veel stoplichten). En parkeerplekken. 
Olievlek. 

de kortste weg. 
Tijdens de spits vindt er een grote beweging 
plaats vanuit de omringende woonwijken 
richting de snelweg. Via de hoofdweg en dan 
de Prins Alexanderlaan duurt lang omdat het 
kruispunt ook een bovengrondse metro moet 
verwerken. Als je deze afsnijdt dan moet je 
nog vijf stoplichten door. 

kakofonie 
De insnoerende werking van asfaltraster en 
opzichzelfstaande gebouwen is een aanslag 
op het principe van een rooilijn. Waar deze 
er normaal gesproken er voor zorgt dat 
gebouwen hun plek kunnen vinden in een 
stelsel, is de positionering van elk gebouw 
afzonderlijk nu afhankelijk van het resultaat 
van bereikbaarheidsoverwegingen. Strakke 
lijnen worden aangetast, ritme en proportie 
waarmee elk gebouw zich verhoudingsgewijs 
kenbaar kan maken eroderen. 

De gebruikelijke reactie laat zich raden: toch 
met de neus vooraan. Een competitie van 
opzichzelfstaande gebouwen om zichtbaar 
te zijn vanaf het asfalt. Als het even kan 
minimale maat voor het trottoir, anders 
wat neonlicht of door zelf als eyecatcher 
te zijn vormgegeven. Een vervelend bij
effect van deze vrolijke geldingsdrang is dat 
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uitdeiend asfalt en insnoering van kavels: ontwijken en negeren van (rooi-) lijnen 

' I 

gefragmenteerde orientatie en plekken van stedelijke kwaliteit 



asfalt 

'omleggen' doorgaand verkeer 

orientatie 

zaken elkaar onderling weg-relativeren. Wanneer een gevelbekleding niet meer aansluit bij de 
heersende smaakopvatting of niet meer werkt als overtreffende trap, wordt 'ie genadeloos naar 
de achtergrond gedrukt. Het onderstreept de totale atmosfeer van 'tijdelijk', 'vluchtig' en 'al 
snel sleets': een impressie van een bedoeling. Waar verschil vaak gepaard gaat met contrast en 
verrassing (wel eens genoemd als een ervaring van stedelijkheid: de kosmopolitische), is hier 
geen sprake van een caleidoscopische werveling. Wel van een ondefinieerbaar vormenpalet dat 
om aandacht vraagt, maar het niet meer krijgt. Met het oog strak op het asfalt (want druk op de 
weg) herinnert niets meer aan de strakke lijnen van het polderraster, dringt ook niets meer door 
als echte verrassing. 

Het wordt steeds lastiger een gebouw te positioneren, of zelfs om zichtbaar te zijn, een station 
bijvoorbeeld . 

capsules en openbare ruimte 
Waar asfalt, daar geen voetganger. De opzichzelfstaande gebouwen omringen zich er mee. Het 
trottoir in de knel : relatiefveel gevel, relatief weinig publiek. Het programma in de plint is 
versnipperd, verder veel hufterproef materiaal. Waar de Gosterhof als shoppingmali uit de jaren 
'70 nog gezien kan worden als eigentijdse opvatting over scheiding van functies (auto's onder, 
voetgangers boven en binnen), is de loopbrug naar het 2e en 3e deel van het winkelcentrum 
in eerste instantie een praktische overkluizing van al aanwezig asfalt. Roltrappen nodigen uit 
de asfaltvlakte te verlaten, nog meer binnen. Hoe meer (geconditioneerde) ruimte binnen, des 
te minder (urbane) interactie buiten, des te minder druk en contrast, des te minder kwaliteit. 
Zoals het asfalt steeds meer uitdijt, krimpt de potentie voor de buitenruimte. Het station bevindt 
zich steeds meer in een 'space offlows' waar mensen van gebouw naar gebouw lopen. De 
binnenwereld van de capsule staat voorop. Gevels en plinten lijken steeds minder van belang. 
Steeds minder helpen ze de buitenruimte te kneden. Samen met het pragmatisch aangelegde 
asfalt vormen de grillige sculpturen in hun 'aan glans eroderende' bekleding steeds meer een 
indifferente ruimte en indruk. Naast de overmaat aan sec mobiliteit die veel non-descripte 
ruimte geeft, is er veel vormgeving zonder steekhoudende reden wat een amorfe indruk geeft. 

coping strategies 
Hoe doorkruis je dit niet al te aangename veld? Snel doorlopen, doorrijden en weten waar je 
moet zijn. Het gebied is doorspekt met wegbewijzering, routing, en neon dat vertelt waar je 
moet zijn. Uiteraard om te vertellen dat het binnen wel 'gezellig' is. Dit systeem van navigatie 
en 'instant' beleving is behoorlijk dekkend over een groot deel van de spoorzone. Je kunt 
stellen dat een eigen oriëntatie en zelfstandige beleving niet meer nodig is om in deze omgeving 
te bewegen of te verblijven. Ontmoeten (kosmopolitische activiteit) wordt dan al snel een 
'oneigenlijke' activiteit en ervaring. 

capaciteit 
Vanuit welk perspectief je ook kijkt, de spoorzone is een verzameling van (veelal 
opzichzelfstaande) gebouwen. De vorm, de morfologische structuur, het weefsel, zal er altijd 
een blijven dat lijkt op een dambord: stukken op een raster. (versnipperingskaart: deze structuur 
blijft) 



In dit vrije veld vol orthogonale lijnen zijn oriëntatierichtingen altijd divergerend, en is er nooit 
een natuurlijk zwaartepunt of hoogtepunt aanwezig. Een wens tot stedelijkheid (aanwijzen van, 
opbouwen tot een plek, inherent aan 'centrum') loopt altijd vast op het gegeven dat een raster 
geen hiërarchie duldt en de aandacht nooit op één plek kan vasthouden. 

In dit vrije veld vol orthogonale lijnen lopen de afzonderlijke gebouwen altijd tegen de grenzen 
aan die ze hun vrijheid gaf. Het asfalt voedt en omschermt, maar werkt tevens als een barrière. 
Programma kan nooit de vrijheid van zijn eigen grenzen overstijgen (geen hoop op 'next leap'). 
Langs deze lijnen stopt de ontwikkeling van het gebied. Het raster zorgt er voor dat het totaal 
niets minder is dan een rijke verzameling, het raster zorgt er tegelijkertijd voor dat het ook niet 
meer kan zijn dan ook maar een verzameling. Het tekent de marges van ambitieniveau dat het 
kan opnemen, zowel boven als onder. 

3.5 doelstellingen 

kosmopolitische opspanning ipv een kosmopolitisch drukvat 
In zijn algemeenheid de veranderlijkheid als een tableau vivant presenteren, het vrijblijvende 
karakter van de periferie voor het voetlicht halen als 'luchtig'. Dat vraagt om een tegendeel : 
stedelijke verdichting. De vraag is hoe deze mix als een hybride kan worden opgespannen zoals 
oude industriesteden als Enschede of Tilburg ook een patchwork van korrelgroottes kennen. 

Uitgangspunt is de veranderlijkheid van de omgeving. Veel gebouwen zijn gestoeld op een 
overzichtelijke economische levensduur. De spoorzone zal dus een hoge omloopsnelheid blijven 
kennen. Zoals de afgelopen dertig jaar spannende plekken door de omgeving dansten, zal dat de 
komende dertigjaar ook zo blijven. Gewoon echt een tableau vivant, waar gebouwen, plekken 
en initiatieven soms interessant zijn, dan weer so 90's, dan weer potentievol, dan weer die 
gouwe ouwe. Overzicht over de diversiteit is dan belangrijk, het station zou die taak op zich 
kunnen nemen. 

Algemeen: een opspanning aan kavels die zowel dichtheid als ruimte toelaat. Daarmee 
tegemoet komt aan zowel meer urbane kwaliteiten als 'intensiveren', als ook een mate 
van laagdrempeligheid behoudt. Het aldus vormen van een hybride die de dynamiek, de 
onvoorspelbaarheid en de diversiteit als 'lokale identiteit en kwaliteit' naar voren draagt. Een 
mix van lage en meer hoge dichtheid als achterland en bestemmingsbereik voor een uitgerekt 
station. 

Zoals het gebied dertig jaar tijd nodig heeft gehad om tot de huidige stand te komen, zo zal het 
ook wel even duren voordat deze kwaliteit volledig is geïncorporeerd. Dat vraagt een lange 
adem. Bij het tergende ongemak van ' onzeker en onduidelijk' is de verleiding groot om middels 
programma en grootsopgezette plannen de onbestemdheid te lijf te gaan. De kans is dan groot 
dat zoals zo vaak in het netwerk van de agglomeratie veel energie wegvloeit over de lijnen van 
het netwerk en dat allerlei afkalvende krachten (onderhandeling over parkeerplekken, voor en 
achterkant kiezen etc.), het eindresultaat weer net onder de maat laten zijn. Bovenal draait het 
om het behouden van de spontaniteit van het gebied. 
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nieuwe kavelverdeling maakt mix mogelijk: van nieuwe en bestaande bebouwingstypen tot verrassend palet 
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waar eens non-discript asfalt, nu kleurrijke mogelijkheden voor voetgangers en context tbv nieuwe bebouwing 

3.6 voorstel 
Het voorstel is dan ook geen plan (in de zin 
van het vastleggen van bepaalde functies 
of programma). Het is een voorstel om het 
vastgelopen verkeer zodanig te herorganiseren 
dat een nieuwe mix van korrelgroottes 
mogelijk wordt. Deze mix laat dan weer 
ruimte open om plekken te maken en te 
laten. Kleine korrels neigen naar fijnheid en 
specifiteit (fond), grote kunnen goed omgaan 
met inwisselbare processen (bulk). Samen 
vormen zij een kosmopolitische opspanning. 

korrelmix 
De herorganisatie van het verkeer, maakt 3 
grote autoluwe gebieden. De kavels hierin zijn 
overigens wel goed met de auto te bereiken. 
Met het schrappen van asfalt komt veel 
ruimte vrij. Zowel kleine als grotere kavels 
kunnen herschikt worden tot een afwisselende 
samenstellingen, met noties van voor en 
achterkant, straat, plein, etc. Waar nu nog de 
rigide regelmaat van de slagenverkaveling 
heerst, is straks ruimte voor 'plukjes 
woongebouwen', waarin zowel woonmilieu 
aanwezig is, als ook de rijkdom van periferie. 
Omdat de economische levensduur van de 
verschillende gebouwen nogal uiteen loopt, 
zal ook het veranderingsproces versnipperd 
verlopen. 
Als voorzet is gedacht om Alexandriurn 
II te verplaatsten naar de spoorstrip. Het 
stationsprogramma kan zich als specifiek 
programma dan afzetten tegen de bulkruimte 
en visa versa. Beiden hebben dan de auto 
onderhanden, en zijn altijd gebaat bij 
aanwezigheid publiek. 

contextmix 



op-spanning van het polderraster tbv voetgangers door curve: stijging dek, aangezette kromming spoordijk, en mysterieus begeleidende blokken. Het doemt op uit een mist aan 
bomen en wijst een verte-'richting' aan: spoordijk en weg. 
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alles kan overal gebeuren in de vrijheid van de periferie alles krijgt de ruimte nabij het station, vooral de voetgang< 



Waar het asfalt is geschrapt, ontstaat ruimte 
voor nieuwe dingen. Een deel kan opgaan in 
een herverdeling van de kavels, voor rest is 
zou het goed zijn een voetgangersstructuur 
te introduceren die op haar beurt weer is 
ingebed in duidelijker thema's. Plein, park 
en boulevard, etc, kunnen als heldere context 
dienst doen voor bestaande en nieuwe 
bebouwing. 
Wanneer van oost naar west stroken worden 
aangelegd ondersteunen ze de diversiteit die 
de korrelmix al oproept. Langs het spoor is 
dan variatie te vinden in termen van: plein, 
verkeer, gevelwand, wellicht winkelstraat, 
water en aansluiting park 

overtrefTende trap van groot: achtergrond. 

Prins Alexanderlaan (Rotterdam) 



shortcut: 
Aankomst en vertrek in een grid. 
In de herorganisatie van verkeer wordt 
het doorgaande verkeer gescheiden van 
het lokale. Deze kan dan weer in alle rust 
plaatsvinden in het kabbelende ritme van de 
slagenverkaveling. De weg naar de snelweg 
is verbeeld als aantakking op het doorgaande 
verkeer. In een zwierig gebaar neem je 
afscheid van het lokale ritme en duik je onder 
het station door om vervolgens sky high een 
blik te werpen op de snelweg. Omgekeerd 
als je daar vandaan komt, wacht na een 
duidelijk 'landmark' het station op je om je als 
stadspoort weer te begroeten. 

1 Renee Boornkens 
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4 station en omgeving: membraan 

Het station in Rotterdam Alexander kent niet de luxe van een duidelijke stedelijke omgeving. 
Sterker, ook de netwerken die het aan elkaar moet knopen zijn onduidelijk (spoor), onwillig 
(stratenpatroon) of eigenlijk volledig afwezig (stelsel van overtuigende openbare ruimte). De 
kans dat dit naar een duidelijk en definitief patroon evolueert is klein. Wanneer je de periferie 
als een sympathieke laagdrempelige dynamische omgeving beschouwt, ook onwenselijk. Met 
deze 'gebreken' is dan direct de doelstelling verwoord. Het aanbieden van een (voetgangers-) 
verbinding door de ontoegankelijke maar kleurrijke omgeving. 

4.1 inversie van het probleem 

Geen stationsplein, maar iedereen centraal. 

In het patroon van de slagenverkaveling lopen er meerdere lijnen naar de spoordijk. Ook 
bij een herverkaveling tot een korrelmix zal dat zo zijn. Juist de veelheid van plekken en de 
contrastrijke samenhang daartussen is dan interessant. Een positie kiezen voor het station wordt 
echter nog moeilijker. Oplossing: niet kiezen. Het generieke systeem houdt gemiddeld over een 
langere lengte meer contact met meerdere plekken. 

Vanwege de directe toegankelijkheid naar het perron, kan de bereikbaarheidsstraai zo'n 30 
procent worden uitgerekt (Meer mensen hoeven minder om te lopen). 

Juist om een centraal punt te vermijden zijn de twee intercity perrons achter elkaar gelegd. (Dit 
kan omdat overstapbewegingen binnen het station bijna niet voorkomen. Als het gebeurt, is het 
vaak van intercity naar lokaal. Dus 'in de richting', waarmee reizigers op perronniveau kunnen 
blijven). 

Zodoende zijn er veellooprichtingen in de lengte van het spoor. Dit gebeurt op het dak van de 
parkeergarage dat middels een knik en een verhoging de beweging onderstreept. Het station 
verzorgt daarmee voor een groot deel zijn eigen voor- en natransport. Het heeft zijn eigen 
voetgangersstructuur geïntroduceerd. In de lengterichting van de dijk ontstaat zodoende een 
traject dat door de diversiteit van de omgeving voert. 

Mocht er een spoorboekloos tijdperk aanbreken, dan vervalt de noodzaak tot wachten en 
daarmee de tijdsgebonden handelingssequentie. De eenvoud van een metrodienstregeling maakt 
dat je alleen maar hoeft te weten van welk perron je trein vertrekt. Dat moet dan ook snel en 
simpel zichtbaar zijn. In dit station is elk perron zichtbaar als doel om naar toe te lopen. 

Door de vervoerskiloop uit te rekken tot een strip vallen alle onderdelen in een lekker ruim 
jasje. Alles wat je nodig hebt om met de trein te gaan, of om een overstap te maken, is breed 
uitgestald. Dat maakt dat je makkelijk je eigen weg kunt vinden in de complexe stapeling van 
vervoersmodaliteiten. Waar je normaal gesproken een machine binnenstapt, heb je hier de 
vrijheid om onderdelen op te pakken als instrument voor je eigen vervoerswens. 

punt in een raster 



Deze vorm van zelforganisatie maakt het station flexibel en robuust. Het past daarmee in een omgeving die constant verandert en waar het 
publiek gewend is aan de vrijheid van de auto. Door zelf de verbinding te zijn die de spoorzone mist, werpt het station zich op als cruciale 
schakel in het gebied. Hierdoor ligt haar parkeergarage en conunerciële progranuna altijd strategisch goed. Doordat bet station over 600 meter de 
omgeving aanraakt is het welslagen van het station niet gebonden aan een beperkte plek aan stationsomgeving. Ingewikkelde totaalprojecten die 
bestemmingsbereik en achterland tot een eenduidig plan moeten brengen, zijn nu niet nodig. 

Voor de deelgemeente en het gebied geldt dat juist de diversiteit en veranderlijkheid wordt onderstreept als kwaliteit nu het over 600 meter is 
verbonden en inzichtelijk is gemaakt. 

Uiteindelijk resulteert dit in een omgekeerde situatie. Het station forceert geen punt in de omgeving dat het niet kan waarmaken. Het stelt zich 
op en werkt als een membraan. Het laat zich omringen met dynamiek en begeleidt deze beweging. Het filtert de interessante zaken er uit, en stelt 
deze tentoon tegen een decor . 

4.2 activering van de zone 

De perrons (lijken te) zweven boven het plein dat van alle kanten vrij toegankelijk is. In een ruime opzet biedt het toegang tot winkels, de perrons, 
de parkeergarage en alle andere vervoersmodaliteiten. Stedelijke stromen en stromen uit bet station vormen samen een startpunt voor publieke 
levendigheid op dit plein en verdere omgeving. 

Het plein heeft een logistieke overmaat. Hierdoor is het flexibel in de verhoudingen tussen de afzonderlijke programma onderdelen en in de 
benodigde capaciteiten voor verschillende soorten dienstregelingen. Daarnaast kunnen enkele onverlaten niet het hele plein claimen waarmee 
zorgen over sociale veiligheid niet nodig zijn. 

Overdag, tijdens de daluren, werken de perrons als lichtfilter en (dmv van o.a. vides) als aanzet tot verblijfsruimte. Er vindt dan onder de 
rigide rechte blokken een fijnere herverdeling van plekken plaats. Het licht legt dan de nadruk op ruimtes voor de winkels en enkele bewust 
geënsceneerde plekken en panorama's. In de opstelling van de roltrappen en andere stationsbenodigheden wordt nadrukkelijk uitgenodigd de 
overmaat te gebruiken om te pauzeren, te hangen, te ontmoeten. 

Uit de stapeling van parkeren, winkels en 'uitgerekt' stationsprogramma ontstaat een 'promenade de periferie', een samensmelting van veel 
stromen die aanzet geven voor openbare ruimte, maar niet afhankelijk is van de omgeving, daar juist overzicht over biedt. 

Zodoende is een structuur gecreëerd die de omgeving over 600 meter opnieuw leven inblaast. Zo veel mogelijk plekken profiteren van een 
verbeterde bereikbaarheid. 



4.3 positionering 

De perrondelen zijn vormgegeven als vier uitkragende delen. In aanzicht zodanig neutraal 
dat ze alleen de stationsfunctie expliciet laten zien. Daarbij is een ritmering gezocht die 
zodanig fijn is dat de hele lengte als achtergrond fungeert. De zelfstandige gebouwen die 
ervoor staan worden in hun uitbundige vormen uitvergroot. Ze worden benadrukt in hun 
sculpturale waarde, waarmee de hele omgeving in een wat luchtiger landschap wordt 
omgetoverd. Omgekeerd werken ze vanuit de stationsstrip als coulissen om het landschap 
weer wat suspence te geven. 

De luifels wijzen naar de vele richtingen die ontsloten zijn. Samen vormen ze een scherpe 
zigzag die de beweging van het spoor onderstreept. Tegelijkertijd wijzen ze naar zichzelf, de 
winkels, het beschutte plein ervoor, en de perrons als doel om naar toe te lopen. Ze helpen 
navigeren binnen het stationsprogramma en binnen de ' richtingloosheid' van de omgeving. 
Waarom de optelling exact deze vorm heeft, blijft gissen. De evidentie van beton voor 
infrastructuur speelt met de luchtigheid van de optelling. Binnen de directheid en grilligheid 
van de periferie, biedt de vorm zowel helderheid als ook wat spanning. 

In de vorm van de zigzag heb ik gezocht naar een kantelmoment Soms lijken de blokken op 
zichzelf te staan en naar zichzelf te wijzen. Soms lijken ze moeizaam samen een configuratie 
aan te nemen die een lengterichting aanwijst. Die onbalans tussen een overtuigende 
samengestelde vorm en zelfstandige posities afzonderlijk, maakt de boel spannend en scherp, 
en misschien ook een beetje dartel. Een kleine stap naar links of rechts heeft enonne impact 
op watje waarneemt. Tegelijkertijd is de vorm scherper dan de expliciete gebouwcontouren 
in de omgeving. 

4.4 traject 

Bovenal maakt de optelling het gevoel van bewegen over dat dek aannemelijk. Waar men 
toch al gewoon was om van gebouw naar gebouw te lopen (space offtows, meer was er ook 
niet langs het asfalt), zijn deze bewegingen nu gebundeld en worden ze begeleid I getriggerd. 
Waar het station zocht naar een plek, baalt het nu een grondtoon naar boven van beweging. 

Terwijl je zelf bet vizier houdt op waar je naar toe wilt, biedt de lengterichting een 
opeenvolging van plekken en panorama's. 
De telkens terugkerende roltrappen vormen een referentiebeeld voor het achterliggend 
panorama. 



van achtergrond tot ' iets' 



5 het ontwerp 

5.1 in transit 
De tegenstelling tussen perron en trottoir in Rotterdam Alexander is raar en groot. Op het 
trottoir geeft de omgeving geen aanleiding om stil te staan en ben je als voetganger vooral 'in 
transit' tussen vele gebouwen. Op het perron sta je stil en bevind je je in een transformatiefase 
van voetganger naar reiziger, ook om ' in transit' te zijn. Kennelijk sta je op het perron alleen 
maar stil. 

En da's natuurlijk niet goed. Het kan altijd efficiënter. 

Maar, op welk moment was je dan voetganger geworden, of even geweest? Toen je een kaartje 
kocht? Toen je stil stond met dat kaartje voor een poortje? Waarschijnlijk. Als je stilstaat om een 
handeling te volbrengen dan ben je je bewust van het feit dat je stil staat en iets doet. Al is het 
maar uit ergemis over de traagheid van de machine of de dwingelandij van zo'n poortje. 

Reizen, ' in transit' is een onvoorspelbare toestand. Wanneer waarnemen van voortbewegen 
wordt ontkoppeld, dan gebeuren er rare dingen. Als je zaken voorbij ziet komen terwijl je er 
niet zelf doelgericht voorbij stapt, raken ze slechts de ooghoeken van je aandachtsveld. Snelheid 
vervaagt. Dat kan een fascinerende ervaring zijn die associaties oproept met g-krachten, het kan 
ook een vage brei zijn die op den duur verveeld , of vanwege de vele indrukken juist vermoeid. 
Over Gustave Flaubert wordt beweerd dat hij zich zo erg verveelde in de trein "dat hij uit pure 
stompzinnigheid begon te huilen" 1

• Veel gebouwen in de Alexanderpolder oriënteren zich met 
grote vlakken en grote gebaren op de snelheid van de snelweg (of toch in ieder geval op het 
voorbijgaande). Toch zie ik daar niemand tranen laten. Is neonlicht zo'n rotsvaste bron van 
troost? 

Alexandrium II is een fantastische curve aan neonlicht die zowel de aandacht trekt, spektakel 
brengt, als ook in zachte pasteltinten bescherming biedt aan de genadeloze uitgestrektheid 
van het zwarte asfalt. En het werkt, hordes koopjesjagers hebben niet meer het gevoel dat ze 
onderweg zijn tussen dozen, maar dat ze zelf doelgericht op stap zijn. 

Neonlicht is niet het enige dat een route weet uit te zetten tussen deze kleurrijke reuzen op het 
asfalt. Ook de hoeveelheid zebrapaden, stoplichten, richtingwijzers brengt je zonder zorgen naar 
een bestemming, en anders is er nog de tomtorn of de gps. En als er een metrodienstregeling 
komt, dan hoeven we zelfs niet meer na te denken of we moeten wachten en waar we moeten 
wachten. 

Mocht er een metrodienstregeling komen, dan zijn de poortjes wellicht een blessing in disguise! 



Alexandrium I! 



5.2 pas de deux 
Waar vanuit de auto de vele gekleurde gevels een vrolijke indruk geven en je enthousiast maken 
over het programma binnen, heb je het als voetganger zwaarder te verdmen. 

Zowel de stationsopgave als de vele capsules in de omgeving worden gekenmerkt door 
grootschaligheid van programma en inertheid van omhulling. Langs de shoppingmalls, langs 
gevels van kantoren rest er weinig anders dan je te laten meevoeren over de reststroken 
tussen asfalt en blinde plinten. Hoewel niet met opzet, ben je toch gedwongen tot een passief 
ondergaan van de beweging. En dan is het grid ook nog richtingloos en saai. Net als in het 
station is wegbewijzering het belangrijkste oriëntatiemiddeL 

Voor station en omgeving ligt er in de Alexanderpolder voor een opgave om aankomst 
en vertrek de moeite waard te maken. De korrelmix is een aanzet om een spannend 
landschap te maken, het station is opgespannen tot een traject dat daar doorheen voert. Het 
stationsprogramma is gebaseerd op zelf-organisatie, je hebt visueel contact met het perrondeel 
waar je naartoe moet. Deze activering van de blik stelt ook de focus op omgeving op scherp. 

lokatieloze plekken verbonden door een route: de spoorzone wordt weer spannend 
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5.3 vier blokken 
Deze actieve perceptie gaat samen met de 
generieke opzet van het stationsprogranuna in 
vier modules. Ze zijn overzichtelijk waarbij de 
stationsbenodigdheden zich aanprijzen in het 
gebruik. Je 'pakt' zodoende een stukje station, 
je eigent je de handeling zelf toe. Het hele 
apparaat van 600 meter is daarmee vooral een 
instrument, om zelf met de trein te gaan, om 
overzicht te houden over de omgeving, een 
leesbaar systeem. Wanneer het GPS-systeem 
je op de telefoon gaat vertellen welke trein 
waar vertrekt, heb je nog steeds een reden om 
te kijken. 

Vier blokken kun je tellen. Singulariteit gaat 
naar nul, of naar oneindigheid. Het is maar 
hoe je het bekijkt, of welk verhaal je ziet 
achter wat je ziet. 

Wat doe je als alles in extreme mate aanwezig 
is, maar niet meer tot de verbeelding spreekt? 
Wanneer alles onvermijdelijk als instant 
tot je komt? Waar het aanzicht helder is 
in het aanprijzen van de stationsluifel, is 
de lengterichting minder eenduidig. De 
afzonderlijke perrons zijn wel goed te 
herkennen, net als dat hun optelling een 
maatvoering aanstipt tussen de verder moeilijk 
te peilen gebouwen. 

Tussen drie stedelijke zones stelt de strip zich 
net zo vrijblijvend op als de gebouwen in de 
omgeving. Toch zullen veel mensen de strip 
passeren, meestal zijdelings. Veel passanten, 
meestal niet echt vertrouwd met de omgeving. 
Als forens ben je vooral op weg naar je werk, 
als koopjesjager vooral op zoek naar het 
eerste aanknopingspunt. De eerste wil niet 
na de eerste week al verveeld zijn, de tweede 
duidelijkheid met zijn volle tassen. 
Met het oplopen van het dek, nemen ook de 
blokken steeds een iets andere houding aan. 
Het perspectief op de omgeving verandert 
licht, de ruimte proeft anders . Hoewel het er 



eigenlijk niet toe doet, is de vraag onvermijdelijk: had de architect een deuk in zijn liniaal, of zit hier een soort van kop en staart aan? 
Wordt de lengte benadrukt door de onderbreking? Waar gaat hij heen dan? Wijzen de blokken misschien naar zichzelf? 

Terwij I je een beslissing gaat nemen wat je gaat doen (doorlopen, kopje koffie, etalage, kaartje kopen, gebeurtenis op een trap), mag je dat 
allemaal zelf bepalen. 

5.4 puur en alleen station 
Het betreden en het verlaten van het perron zie ik als de kern van het stationsprogramma. Het arriveren in de starl en het vertrekken uit de stad als 
de meest dramatische. Ze vallen samen in de doorsnede. 

Om de aandacht niet te veel af te leiden blijft de doorsnede dicht bij de opzet van een platform aan het spoor. In basale benodigdheden van kap , 
perron, pui en dek is een contour gecreëerd die de omgeving tot onder het perron brengt. 

De S-vorm plooit het station in de stad en de stad in het station. Het scheiden en verbinden is op scherp gebracht door een perforatiegraad in het 
perron, het fragmenterende karakter van de spanten en nauwe ritmering van de puien. 

In deze zigzaglijn van boven naar beneden is een notie van beweging en begeleiding te lezen. 
Hierlangs wordt met een paar aangezette constructieve lijnen de passage vanuit en naar de platforms gedramatiseerd. 

Het extruderen van deze doorsnede geeft een profiel waarin het passagemoment ruim centraal staat, als beweging, als ervaring en als gebeurtenis 
in de openbare ruimte. 

5.5 over maat 
De ritmering van spanten, perrondelen 
en puien vormen een begeleiding van de 
vele loopbewegingen in de lengterichting. 
Tegelijkertijd stippen ze een tactiliteit aan 
die de ruimte ook 'geschikt maakt ' om te 
verblijven. De perforatie in het perron geeft 
een onvoorspelbare strooiing van licht, en 
laadt de overmaat aan ruimte zodoende op 
met een suggestie van plekken. Waar een rand 
van een sokkel of een deel van de neerwaartse 
trappen onder een strip licht valt, zou zomaar 
aanleiding kunnen zijn om even te gaan zitten. 



5.6 aankomst en vertrek in een vrij veld 
De stationshandeling is niet alleen voorop 
gesteld als belangrijkste ervaring, voor 
forenzen is het een vaak voorkomende 
ervaring. Door deze te instrumentaliseren, 
maak je met de handeling ook de setting 
eigen, zowel de verdere omgeving als de plek 
zelf. 

Trappen naar boven en beneden zijn 
ingezet om de heldere eenvoud van de 
stationshandeling op scherp te zetten. 
Net als het opstapje de trein in, kennen 
ze een onderbreking van de doorlopende 
beweging. Ze dienen als referentiekader I 
referentiemoment voor het vervolgtraject. 

Vertrek gaat gepaard met het 'toe-eigenen' 
van de roltrap. Deze staat ruim in een sokkel 
en heeft daarmee een nadrukkelijke aanloop. 
Je benadert het als een apparaat waarmee je in 
een gelijk ritme moet zien te komen. Wanneer 
dat is gelukt dan snij je met een messcherpe 
beweging door het dikste deel van het beton 
om in de twilight zone van de perrons te 
belanden. 



Aankomst gaat gepaard met een indringende 
confrontatie met de omgeving. Als je uit 
de trein stapt, kaderen de spanten voor je 
een geconcentreerd blikveld in. Gevels die 
onderling moeite hebben zich kenbaar te 
maken in hun kakofonische veelheid, krijgen 
nu een intense aandacht. Afhankelijk van waar 
je zit in de trein heb je zodoende elke dag 
toch een ander zicht op deze generieke stad. 
Wanneer je uitstapt loop je nadrukkelijk naar 
de rand van het perron om middels een ietwat 
flauwe trap weg te zweven onder het plafond 
van het perron. Terwijl het panorama zich 
ontvouwt, wacht je nog een zachte landing 
waarin kleine helling je een aanzet geeft om 
toch maar te gaan lopen. 

1 De diabolische snelweg W. Nijenhuis en W 
van Winden. 



6 evaluatie 

Waar de opgave startte met de overzichtelijke vraag naar een ( capaciteits-) vergroting van het 
station icm met een upgrade van de omgeving, leidde het vervolgtraject tot een veelheid aan 
kwesties die onontkoombaar bleken. 
Het station als gesloten bouwwerk (capsule) levert geen bijdrage aan die gewenste upgrade. 
Daarbij is het te star voor alle vragen omtrent flexibiliteit en onduidelijkheid in de periferie van 
Rotterdam. De omgeving op haar beurt bleek niet vatbaar voor een gemene deler om de upgrade 
gestalte te geven. Het station bleek in haar huidige model niets anders kunnen dan aantakken op 
een eenduidige structuur. Die tegenstelling is op te lossen, mits het station haar stationshal als 
afstemmingsmodel durft los te laten. 

Waar het woord 'upgrade' een negatieve situatie veronderstelt (de spreekwoordelijke 
'verommeling' langs de snelweg), ben ik de periferie anders gaan waarderen. Als luwte naast 
de stedelijke conventie biedt het ruimte voor veel initiatieven (tot welke kwaliteit dat soms leidt 
is een andere vraag). Het probleem zit 'm niet in het programma of het ambitieniveau buiten 
de stadspoort, het probleem zit 'm in de ongunstige schakering van kavels die uitlokken tot 
competitie ipv contrast. Het raster lijkt een goed platform voor diversiteit, maar in de praktijk 
sluit al het asfalt alle stedelijke interactie uit. Ipv het allemaal te willen veranderen, stel ik 
voor het puntsgewijs te verdichten met 'vaste' kwaliteit, zodat een mix van beide stedelijke 
kwaliteiten ontstaat. 

Het beroep op eigen orientatie voor het stationsprogramma bleek een goede manier te zijn 
om de voetganger een instrument te geven waarmee hij weer tot navigeren in staat is. Het 
instrumentaliseren van het stationsprogramma geeft de voetganger weer een vorm van controle. 
Hij heeft een eigen platform gekregen vanafwaar hij de omringende dynamiek kan waarderen. 

Bovenal blijkt het mogelijk te zijn om de kernbeleving van het station overeind te houden in een 
omgeving die volledig in de houtgreep wordt gehouden door allerlei vormen van procescontrole. 

Deze stedelijke omgeving gaat over de organisatie van veel. Architectuur meestal over de 
concentratie van kwaliteit. 

In de stad culmineert veel denkwerk meestal in enkele doordachte lijnen, bij een gebouw is een 
uitgangspunt vaak de drager van veel tekenwerk. 

In de spoorzone van de Alexanderpolder is het daarnaast ook onvermijdelijk om heel veel 
stedelijke onderwerpen aan te raken. De praktische verknoping van heel veel kent daar er 
eigenlijk geen einde. Moeilijker is het om wat daar gebeurt in een (werkbaar) perspectief 
te plaatsen. Het station op haar beurt was een dankbare opgave om gangbare patronen te 
verkennen. Naarmate ik meer begreep werd ik meer terughoudend om programma direct 
bij de kop te pakken. Ik ging mijn stationsontwerp 'stedenbouwkundig' te lijf, het werd een 
benadering van een systeem. Het is letterlijk een ontwerp op de achtergrond geworden. In dit 



achterliggende aandachtsveld bleek hoe achtergrond zowel sluier als decor kan zijn, hoe het 
kan begeleiden, hoe het kan kaderen, hoe het soms non-discript kan zijn, maar ook hoe het bij 
perforatie of afsnijding indringend aanwezig. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit project. 
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