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VOORWOORD 

Dit afstudeerproject is onderdeel van het atelier 'Machine a 
habiter'. Hierin is door 8 studenten een inleidend onderzoek 

gedaan naar de visie van Le Cobusier dat woningen zouden 

moeten werken als machines. Onder begeleiding van prof.ir. 

Jan Westra en ir. Maarten Willems hebben de 8 studenten 

hieruit een eigen opgave geformuleerd. 

Mijn idee om een woonmachine te combineren met 

een overstapmachine heeft geleid tot een nieuwe 

stationstypologie, waar het station wordt gegenereerd uit de 

bouw van woningen boven het spoor. 

Waar vroeger het stationsgebouw door een architect werd 

ontworpen en de perronoverkapping door een constructeur, 

vind ik dat er meer 'ge-archineerd' zou moeten worden. 

Architectuur en constructie zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden en een integrale ontwerpaanpak vind ik dan ook 

essentieel. Om mij hierin goed te begeleiden en vanwege zijn 

kennis en ervaring op het gebied van stations, maakte prof.ir. 

Bert Snijder mijn afstudeercommissie compleet. 

Daarnaast heb ik voor diverse disciplines advies ingewonnen, 

zoals bij Manfred Olgemoller (projectmanager Movares I 
gemeente Eindhoven), Herman Kerkdijk (stedebouwkundige 

gemeente Eindhoven), Richard Dekker (projectleider ProRail), 

Heiko Martin (Laboratorium voor akoestiek, TU/e) en Bert 

Blacken (Wind en windenergie, TU/ e). 

Het project heeft geresulteerd in een antwerp voor station 

Eindhoven, waardoor Brainport een echt gezicht krijgt. 
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INLEIDING 

Vrijwel iedereen in Nederland maakt gebruik van 

vervoersmiddelen, zoals de tiets, de auto of het openbaar 

vervoer. Het openbaar vervoer wordt dagelijks voor 5% van 

de reizen gebruikt en voor 10% van het aantal reiskilometers. 

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar de kosten 

en baten van het openbaar vervoer, blijkt dat in 90% van 

de gevallen de van deur-tot-deur reistijd met het openbaar 

vervoer dubbel zo lang is als met de auto. Dit komt niet zozeer 

door de treinreis zelf, maar door de tijd die nodig is om van en 

naar het station te komen en de wachttijden om op- of over te 

stappen . Een treinreis is altijd een multi-modale verplaatsing. 

Omdat je niet in een station woont heb je altijd meerdere 

vervoersmiddelen nodig om vanaf je waning de gehele reis te 

maken, zoals de tiets, de bus of lopend. 

Ondanks de vele tiles waar ons land vol mee staat blijven 

mensen massaal gebruik maken van de auto. Hiermee kun 

je direct vanuit huis vertrekken om en naar je bestemming 

rijden. De totale reistijd is vrijwel gelijk aan de tijd dat je in 

de auto zit. 

Op de kaart op de linker pagina is de bevolkingsdichtheid van 

Europa weergegeven. Te zien is dat de bevolkingsdichtheid 

in Nederland in vergelijking tot de rest van Europa erg hoog 
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is . Nederlanders willen veelal dicht bij de grand wonen, 

hoogbouw komt met uitzondering van de grate steden slechts 

in geringe mate voor. Een hoge dichtheid betekent daardoor 

dat het bebouwde deel van het land relatief vol is. 

Binnenstedelijke gebieden zijn erg gewild om te wonen. 

Hoe dichter bij het centrum, hoe hager de vraagprijzen van 

woningen worden. Het is dan ook verbazingwekkend dat er 

in het centrum van grate steden gebieden zijn die inefficient 

worden gebruikt, zoals de stations- en spoorgebieden. Grote 

oppervlakten, vaak dichtbij het centrum van de stad, worden 

enkel gebruikt voor de infrastructuur. 

Door deze gebieden meervoudig te gebruiken kunnen deze 

plekken efficienter gebruikt worden en kan er veel extra 

ruimte worden gegenereerd. Door een woonmachine te 

maken boven een station (een overstapmachine) en ze te Iaten 

samenwerken, ontstaat een woongebouw waar je gebruik 

kunt maken van de trein alsof je de auto uit de garage pakt. 

Een treinreis is geen multi-modale verplaatsing meer en duurt 

dus vaak niet Ianger dan met de auto. Omdat je een treinreis 

ook kunt gebruiken om werkzaamheden te verrichten wordt 

de reis niet meer dubbel zo lang, maar dubbel zo kort. 

Meervoudig ruimtegebruik is geen nieuw begrip. Er is vaker 

boven sporen gebouwd, door sporen in een tunnelbak te 

stoppen en op deze fundatie verder te bouwen. Wanneer in 

zo'n tunnel ook een station wordt gerealiseerd heeft het geen 

enkele identiteit, geen uitstraling en geen goede orientatie 

naar de buitenwereld . 

De bebouwing boven het spoor zou juist een kenmerkende 

ruimte moeten Iaten ontstaan . Een station met identiteit 

zal vanzelf uit de bebouwing genereerd moeten worden. De 

twee functies moeten met elkaar samenwerken in functie 

en ruimtelijke vorm . Meervoudig ruimtegebruik zal meer 

moeten zijn dan enkel een stapeling van functies. Wanneer 

het station vanzelf gegenereerd wordt ontstaat meervoudig 

ruimtegebruik +, waardoor de situatie ontstaat: 

1+1=3 

Een vaak sociaal onveilig stationsgebied krijgt nu meer 

activiteit gedurende de 24 uur van de dag, de sociale controle 

wordt door de machine gegenereerd . 
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Meervoudig ruimtegebruik in Nederland 

a. Utrecht CS 

b. Rijswijk [Th.J.B. Fikkers[ 

c. Amsterdam Zuid-WTC 

d. Leiden [studie Michiel Riedijk e.a.[ 

e. Breda [Koen van Vel sen[ 

f. Markthal Rotterdam [MVRDV] 

DE WOON- EN OVERSTAPMACHINEMACHINE 

Bouwen boven het spoor is geen nieuw fenomeen. In het 

buitenland, maar ook in Nederland zijn enkele projecten 

uitgevoerd. Wanneer bij het stapelen van functies een 

meerwaarde wordt gecreeerd spreken we van meervoudig 

ruimtegebruik. 

Meervoudig ruimtegebruik 

Meervoudig ruimtegebruik van spoorinfrastructuur kan het 

beste worden toegepast bij een kopstation. Het voordeel van 

een kopstation is dat het altijd een eindstation is en dus nooit 

een doorvoer van gevaarlijke stoffen. Bij een doorvoer- of een 

kruissingsstation kan dit wei het geval zijn. 

Nederland 

In Nederland is Den Haag CS het enige grote kopstation. 

Daarom is er in verhouding tot bijvoorbeeld Engeland, 

Frankrijk en Duitsland weinig meervoudig ruimtegebruik 

van spoorinfrastructuur. Toch is er een aantal plaatsen waar 

vastgoed is gerealiseerd boven het spoor, zoals Utrecht CS 

en station Rijswijk. Het spoor bevindt zich hier in betonnen 

tunnels, waardoor de twee functies volledig van elkaar zijn 

gescheiden. 

Daarnaast zijn er reele plannen om meervoudig ruimtegebruik 

toe te passen bij nieuwe stations als Amsterdam Zuid-WTC en 
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Meervoudig ruimtegebruik in Europa 

a. Exchange House London [SOM] 

b. Sharing Cross Station 

c. Waterloo Station [Grimshaw] 

d. Gare Montparnasse Parijs 

e, f. Euralille [Portzamparc] 

het HSL station Breda. In Amsterdam wordt het spoortrace 

volledig ondertunneld en kan het maaiveld 'gewoon' worden 

bebouwd. In Breda wordt het dak van het station gebruikt 

als parkeerplaats. In dit dak komen vides voor de lichtinval 

op de perrons. Hierdoor is er contact tussen de perrons en 

het dak, wat er voor zorgt dat de twee functies niet volledig 

gescheiden zijn, wat in Amsterdam wei het geval is. 

Door Michie! Riedijk e.a. is een studie gedaan naar een nieuw 

station voor Leiden . Oak hier is het uitgangspunt om het 

spoor volledig te ondertunnelen, maar op maaiveldniveau 

wordt wei een grate ruimte gecreeerd door de bebouwing 

in de vorm van een langgerekte piramide over het spoor te 

plaatsen. 

Een project waarvan de bouw begin 2010 gestart is, maar 

geen station is, is de nieuwe markthal van MVRDV op de Blaak 

in Rotterdam. Door twee brede torens elkaar bovenaan te 

Iaten raken ontstaat vanzelf een markthal. Contact tussen de 

bewoners is in geringe mate mogelijk, omdat de ontsluiting 

van de woningen zich aan de markthal zijde bevindt. 

Europa 

Buiten Nederland zijn meer voorbeelden te vinden van 

meervoudig ruimtegebruik van het spoor. In Landen bevinden 

zich een groat aantal kopstations uit de tweede helft van de 

19e eeuw. Rand deze stations is aan het eind van de 20e 

eeuw veel veranderd . Bij het Liverpoolstation is Broadgate 

ontwikkeld met als blikvanger het Exchange House dat over 

80m spoor is gebouwd. Andere Londonse voorbeelden zijn 

het Charring Cross Station, Cannon Street station en Waterloo 

Station. Bij deze laatste is in de uitbreiding van Grimshaw 

& Partners het vastgoed niet boven maar onder de sporen 

ontwikkeld. 

Parijs kent 7 grate kopstations. Gare Montparnasse waar 

de treinen naar het westen en zuidwesten van Frankrijk 

vertrekken is een voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik. 

Het station ligt volledig in een betonnen kelder, waardoor het 

mogelijk is geworden boven het station veel vastgoed, een 

park (Jardin Atlantique) en tennisbanen te realiseren. Op 

de afbeelding op de linker pagina is te zien dat het station 

op deze manier geen enkele uitstraling heeft. Orienteren is 

lastig, van identiteit is geen sprake. 

In Lille is door Rem Koolhaas een masterplan gemaakt voor 

Euralille, het knooppunt van hogesnelheidstreinen tussen 

Landen, Parijs en Brussel, nadat de kanaaltunnel in 1994 werd 

geopend. Met een nieuw doorvoerstation naast het bestaande 

kopstation, een nieuw commercieel centrum van Jean Nouvel 

met winkels, kantoren en een school en een congrescentrum 
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Meervoudig ruimtegebruik in Europa 

g, h. Lehrter Bahnhof Berlijn [VGMP] 

i. Belorus Moskou [Asadov] 

j. Kursky Moskou [Asadov] 

k. Antwerpen [NMBS] 

van Rem Koolhaas zou het gebied een tweede centrum van 

de stad moeten worden, waar de hele dag door activiteit is. 

Wanneer het commerciele centrum 's avonds om 20.00u zijn 

deuren sluit is het gebied echter vrijwel uitgestorven. 

Boven het Euralille doorvoerstation van Portzamparc zijn twee 

kantoortorens gerealiseerd. Deze zijn volledig gescheiden van 

de stationshal en staan op geen enkele manier in verbinden 

met het station en de reizigers. De overkapping van het perron 

loopt letterlijk onder de gebouwen door. 

In Berlijn ligt het grootste kruisingstation van Europa. Het 

Lehrter Bahnhof is het centrale station van Berlijn geworden 

met de oost-west verbinding op niveau 1 + en de noord

zuidverbinding ondergronds. Het station bestaat uit twee 

gebouwen, dwars over het oost-west spoor. lnteressant 

hieraan is te zien dat het geen gebouw in beton is maar in 

staal. Hierdoor was het mogelijk de gebouwen deels naast het 

spoor te bouwen en in een keer over het spoor te plaatsen. 

In Antwerpen is voor de verbinding met Nederland het 

oorspronkelijk kopstation omgebouwd tot doorvoerstation. 

Een inbreiding in de grand heeft het mogelijk gemaakt meer 

sporen en commerciele ruimte te ontwikkelen, zonder dater 

boven het station hoefde te worden gebouwd. Het originele 

kopstationsgebouw en de grate perronoverkapping konden 

hierdoor behouden blijven. 

In Moskou zijn door Asadov plannen gemaakt om twee 

stations meervoudig te gebruiken. Bij het Belarus station is 

de bebouwing zo vormgegeven dat het dak gebruikt wordt 

als een enorme skibaan. Bij het Kursky station is duidelijk te 

zien dat oak de sporen in een tunnelbak worden gestopt om 

hierboven vrij verder te kunnen bouwen. 

Wat opvalt bij gerealiseerde projecten is dat er meestal op 

een tunnel waar de sporen doorheen gaan wordt gebouwd. 

Op deze manier wordt grondoppervlak meervoudig gebruikt, 

maar ontstaat geen architectuur of goed werkend gebouw 

door combinatie van de verschillende functies . 

Functies en sociale veiligheid 

Door de vele reizigers die gebruik maken van stations in grate 

steden, zijn het aantrekkelijke gebieden voor de commercie. 

Hoog Catharijne in Utrecht en het Euralille complex in Lille zijn 

voorbeelden waar grate winkelcentra zijn gekoppeld aan het 

station. Hierdoor wordt de activiteit overdag grater, mensen 

verblijven Ianger in het station. Wanneer winkels in de avond 

dicht gaan en het openbaar vervoer rustiger wordt verdwijnt 

de activiteit echter volledig. 

Om deze reden zijn stationsgebieden 's avonds vaak sociaal 

onveilig. Stations zouden dan oak geen verblijfsplek moeten 
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Activiteit stationsgebieden gedurende de 

24 uur van de dag 

worden in de zin van winkels. Het moet geen tweede centrum 

van een stad willen worden, het moet een soepele en veilige 

overstapmachine zijn. Winkelen moet in de binnenstad 

zitten. Op een station moeten enkel winkeltjes zitten om op

en overstappende reizigers te voorzien in hun behoeften. 

Een boekhandel, drogist, kiosken zijn hier voorbeelden van. 

Winkels als in een winkelcentrum zorgen aileen maar voor 

opstoppingen in een station en brengen activiteit op de 

verkeerde momenten. Het is niet hoe meer activiteit, hoe 

beter. Het zou moeten zijn, hoe gespreider en gelijkmatiger, 

hoe beter om de sociale veiligheid zo goed mogelijk te Iaten 

zijn en de machine soepel te Iaten werken. 

In de diagrammen op de linker pagina is een indicatie te zien 

hoe de activiteit zich door de 24 uur van de dag per functie 

verplaatst. De piek van het openbaar vervoer bevindt zich 

in de ochtend- en avondspits. Kantoren hebben de piek ook 

overdag. 

Door woningen aan het gebouw toe te voegen komt er juist 

activiteit wanneer er niet gewerkt wordt . Mensen zijn juist 

in de avond en de nacht aanwezig in de woning. Oat mensen 

's nachts slapen wil niet zeggen dat er geen activiteit is. De 

wetenschap dat er mensen aanwezig zijn draagt veel bij aan 

de sociale controle van een gebouw en een gebied. 

Andere functies die juist 's avonds en 's nachts activiteit met 

zich mee brengen zijn recreatieve functies als een hotel, 

sportfuncties en entertainment. 

Te zien is dat door het toevoegen van woningen en recreatieve 

functies de piek van aileen het openbaar vervoer en de 

kantoren wordt vlakgetrokken. Door de hoogte van dit totaal 

door 4 te de len, ontstaat in dezelfde verhouding als de losse 

functies de intensiteit van de gehele machine (het fel rode 

deel). Het rode blok loopt vlakker dan de losse functies, 

waardoor de gehele dag door activiteit is. 

De afstanden tussen de functies zullen zo kort mogelijk moeten 

zijn en het geheel moet overzichtelijk zijn. De verschillende 

functies moeten samen als een geoliede machine werken, als 

een knooppunt van snelwegen, waar de verschillende functies 

elkaar kruisen en waar gemakkelijk en snel overgegaan kan 

worden op een andere functie. 

Fysieke veiligheid 

Naast sociale veiligheid wordt er bij bouwen boven het 

spoor snel gedacht aan fysieke veiligheid. Ontsporing 

en ontploffingen van goederentreinen zouden een ramp 

betekenen voor het station . 

In dit project is uitgegaan van een situatie dat er geen 

gevaarlijke stoffen door het centrum van Eindhoven worden 

getransporteerd, wat in de toekomst standaard zal zijn in 

Nederland. 
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reinongeluk Amsterdam mei 2004 

Bouwen hoven het spoor is niet minder onveilig dan houwen 

naast het spoor. Als we in Eindhoven kijken zien we dat 

de Bijenkorf op minder dan 5 meter van het hart van het 

spoor ligt. Om een veilig station te maken zullen er niet 

aileen maatregelen getroffen moeten worden om de ramp 

te heperken. De risico's moeten zo klein mogelijk worden 

gemaakt. Kritieke punten voor ontsporing als wissels zuilen 

huiten het gebouw gehouden moeten worden. Daarnaast zal 

er een ontsporingsgeleiding langs het spoor gemaakt moeten 

worden om het risico tot ontsporen te beperken. 

Constructieve en technische aspecten 

Om boven het spoor te bouwen zijn er verschiilende 

maatregelen nodig op het gehied van const ructie en techniek. 

In woningen mag geen overlast zijn van het treinverkeer in 

de vorm van geluid of triilingen. Ook is het erg belangrijk om 

rekening te houden met bouwmethoden omdat een hestaand 

station niet zomaar af te sluiten is. Er zal een tijdelijk station 

gerealiseerd moeten worden zoals bijvoorheeld in Arnhem het 

geval is, of er zal een houwmethode hedacht moeten worden 

om het treinverkeer door te Iaten gaan op het moment van 

de bouw. 

Financiele aspecten 

Bouwen hoven het spoor is duurder dan ergens op 

maaiveldniveau. Je heht immers te maken met een lastige 

houwmethode en grote constructies. 

Toch Ievert het niet aileen tinanciele nadelen op. Er hoeven 

hijvoorbeeld geen extra grondkosten te worden hetaa ld, de 

grond wordt dubhel gehruikt. De ophrengsten van verhuur van 

woningen en kantoorruimte zal hoger zijn dan van 'normale' 

gebouwen, omdat je te maken hebt met een toplocatie . Een 

gebouw hij een station is altijd centraal gelegen, heeft een 

goede verbinding met het openhaar vervoer en een goede 

zichtlocatie door de vele reizigers. 

Daarnaast zal het gebouw zo ontworpen moeten worden 

dat het station vanzelf ontstaat. Deze ruimte krijg je er dus 

bij, het wordt vanzelf gegenereerd. Het nieuwe station Luik

Guiilemins hijvoorheeld heeft in totaal ca . €450.000.000 

gekost. Hiervoor is aileen een station ontstaan en dus geen 

extra vastgoed dat opbrengsten kan opleveren. 

Een stad die een dergelijke aanpak goed zou ku nnen 

gebruiken en wat ook een passend amhitieniveau heeft, is 

Eindhoven. Het stationsgehied in Eindhoven is toe aan een 

grootschalige verandering en opwaardering. Als 5e stad van 

Nederland en 3e regio in Europa, als Brainport in Nederland 

en Europa verd ient het een amhitieuzere poort. Eindhoven 

wil voorop lopen en kan dat ook zeker met een project als dit 

gaan doen. 
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EINDHOVEN 

Eindhoven is in 2010 met ruim 200.000 inwoners de Se stad 

van Nederland. In 1232 kreeg het kleine dorp Einhoven 

al stadsrechten, maar het werd pas een echte stad na de 

komst van Philips in 1891. Philips is als grondlegger daardoor 

onlosmakelijk verbonden aan de stad . 

In 1920 is het uitbreidingsplan van De Casseres uitgevoerd 

waarin de kernen Strijp, Woensel, Tongelre, Stratum en Gestel 

met het dorp Eindhoven zijn samengevoegd. In 1970 zijn er 

nog rigoureuze plannen geweest voor de binnenstad. Het 

Cityplan van Van de Broek & Bakema was geliefd en gehaat en 

is uiteindelijk nooit uitgevoerd. In 1990 waren er plannen om 

ook de tweede gordel kernen aan Eindhoven toe te voegen. 

Ook dit is nooit uitgevoerd, de stad raakte op slot. 

lichtstad Eindhoven is een echte technische stad met 

een Technische Universiteit, de High Tech Campus en 

multinationals als ASML en OAF. Daarnaast staat het ook 

bekend om zijn creativiteit met de internationaal hoog 

aangeschreven Design Academy en wordt er op hoog niveau 

gepresteerd in de sport. 

lnfrastructuur 

Eindhoven is de enige stad in Nederland met een ring waar je 

zonder af te slaan op hetzelfde punt uit komt. Haaks op deze 

ring lopen de radialen naar het cent rum. Aile wegen komen 
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Openbaar vervoer Eindhoven 

a. De transistorradio 

b. Perronoverkapping Baileybruggen 

c. Reizigerstunnel 

d. Phileas HOV 

uiteindelijk op de binnenring en bij het stationsgebied uit. Dit 

is het verkeersknooppunt van de stad. 

Openbaar vervoer 

Op dit moment telt Eindhoven 2 vaste stations, Eindhoven 

en Eindhoven Beukenlaan en een tijdelijk station, Eindhoven 

stadion. Vanaf het Centraal Station vertrekken aile buslijnen 

en is er een HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) verbinding 

met Eindhoven Airport, Meerhoven en Veldhoven . Deze 

westcorridor is de eerste HOV lijn. Momenteel wordt er 

gewerkt aan een noord-zuid corridor en in de toekomst zullen 

er ook lijnen naar het oosten lopen. 

De Phileas bussen die over deze HOV lijn rijden, zijn speciaal 

voor Eindhoven ontworpen, omdat dit een efficientere en 

stationsgebouw l lwaterstaatstation 3e klasse] 

voordeligere keuze was dan bijvoorbeeld een metronet of 

trambaan. 

De geschiedenis van het spoor in Eindhoven 

Op 1 juli 1866 wordt station Eindhoven geopend. Het 

stationsgebouw is een standaard waterstaatstation SS 3e 

klasse. In Nederland zijn vele van deze waterstaatstations 

gebouwd, in 5 verschillende klassen. In 1885 werd het 

verbouwd en kreeg het twee grote v leugels. 

Van 1912 tot 1956 stond er een stationsgebouw uitgevoerd 

in strakke lijnen en sober van uiterlijk van de architect Van 

Heukelom (bekend van o.a. het gebouw 'De lnktpot' in 

Utrecht, het huidige hoofdkantoor van ProRail). 

Het station heeft in de oorlog veel schade opgelopen en er 

stationsgebouw 2 IVan Heukelom] 
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Je gunstige ligging van Brabantstad 

werden plannen gemaakt voor een nieuw station, met een 

betere verbinding met Woensel, het noorden van Eindhoven. 

Het spoor dat op maaiveldniveau over het huidige 18 

Septemberplein liep vormde namelijk een grote barriere. Een 

Baileybrug hief deze voor een deel op, maar er werd gezocht 

naar een permanente oplossing. 

In 1944 is een plan gemaakt voor een kopstation. De sporen 

richting 's Hertogenbosch zouden omgelegd worden via het 

oosten en ten noorden van Eindhoven weer afbuigen naar 

het westen. Voor dit plan is echter niet gekozen. Het station 
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Plan kopstation 1944lniet uitgevoerd] 

zou te ver naar het oosten moeten opschuiven en de grote 

ingreep zou te kostbaar zijn. 

Er werd gekozen voor het hoogspoor. 150m ten noorden van 

de bestaande spoorlijn werd een dijklichaam aangebracht 

met 3 tunnels (Vestdijk, huidige Piazza en Emmasingel) . Dit 

was een enorme verbetering ten opzichte van het spoor op 

maaiveldniveau. Door deze ingreep kon Woensel in de jaren 

60 uitgroeien tot het grootste stadsdeel van Eindhoven. De 

spoorlijn naar Valkenswaard werd opgeheven. 

Plan dijklichaam 1953 [uitgevoerd] 
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'Eindhoven, leading in technology' 

'Building on the future' 

'Basis for top performance' 

'Where innovation starts' 

'Where technology comes to life' 

'Leading in LED' 

'Land of the innovator' {TU/e) 



let ambitieniveau van Eindhoven 

Het huidige stationsgebouw 

Bij de komst van het hoogspoor hoorde ook een nieuw 

stationsgebouw. In 1956 werd het door Van der Gaast 

ontworpen stationsgebouw in gebruik genomen. Het kreeg de 

bijnaam 'de transistorradio', omdat het veel deed den ken aan 

het apparaat (de speakers, de volumeknop en de antenne). 

Deze bijnaam wordt tegenwoordig nog altijd gebruikt. 

Vander Gaast vond dat een station absoluut geen verblijfsplek 

mocht zijn . Het moest een station worden waar snel kon 

worden overgestapt. De perronoverkapping werd gemaakt 

van Baileybruggen, de bruggen die door het Ieger in de oorlog 

werden gebruikt als tijdelijke bruggen en die ook al werden 

gebruikt als tijdelijke verbinding tussen Noord- en Zuid

Eindhoven. Het station is tegenwoordig een Rijksmonument. 

Toen het station werd geopend lag het busstation aan de 

zuidzijde, ten westen van de transistorradio. Deze is later 

verplaatst naar de noordzijde en hier is ook het gebouw 

Noordzicht gerealiseerd met kantoren en winkels in de plint. 

De ontsluiting van het station gebeurt in zijn geheel aan de 

westzijde van de perrons. Aile passagiers zullen hier via de 

tunnel het station moeten verlaten. Ook aile buspassagiers 

zullen door de tunnel (of de Vestdijktunnel) moeten lopen 

om de stad te bereiken. Per dag lopen 200.000 mensen door 

de stationstunnel, een enorm aantal voor een tunnel van 

slechts 8m breed. 

Het ambitieuze Eindhoven 

Eindhoven vormt samen met de andere grote Brabantse 

steden en de provincie Brabant, Brabantstad. Dit stedelijk 

netwerk van Eindhoven, 's Hertogenbosch, Tilburg, Breda 

en Helmond vormt een sterk internationaal concurrerend en 

duurzaam groeiend stedelijk netwerk. Eindhoven mag dan de 

Se stad van Nederland zijn, zelf noemen ze zich liever de 3e 

kennis- en innovatieregio van Europa: Brainport. De ligging 

van Brabantstad is erg gunstig. Het is het middelpunt van 

andere grote economische gebieden als de Randstad, de 

Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied. 

43% van aile patenten in Nederland is afkomstig uit de regio 

Eindhoven, wat aangeeft dat Eindhoven een innovatieve stad 

is. De gemeente laat dit innovatieve en ambitieuze karakter 

ook graag aan de buitenwereld zien en heeft diverse one

liners om dit duidelijk te maken (zie de pagina hiernaast). 

Huidige plannen stationsgebied 

De Gemeente Eindhoven heeft een strategie gemaakt voor 

de kwaliteitsslag van het stationsgebied, dat zal moeten 

transformeren tot een aantrekkelijke centrumlocatie met 

hoogstedelijke atmosfeer. In deze visie verbinden en verblijven 

wordt uitgegaan van een maaiveld op centrumniveau, 

waardoor een tijnmazig stelsel van routes en assen de 

verschillende locaties in het stationsgebied met elkaar en 
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Visie verbinden en verblijven Gemeente 

Eindhoven 

de omliggende gebieden verbindt. De verbindingen met het 

station worden verbeterd en de kwaliteit van de openbare 

ruimte zal verhoogd worden. 

Een belangrijk onderdeel in deze strategie is de Inverse 

Fellenoord, die ervoor moet zorgen dat de tunnels onder de 

Fellenoord verdwijnen en plaatsmaken voor voetgangers

en fietsbruggen. Zo zullen sociaal onveilige plekken plaats 

maken voor in het oogspringende kunstwerken. Ook zullen 

de verschillende assen (Noord-Zuid, Oost-West, Lichttoren) 

zorgen voor betere verbindingen en zichtlijnen. Daarnaast 

worden Stationsplein Noord en Zuid volledig aangepast, 

evenals de Dommelzone en de Stationsweg, waar het riviertje 

de Gender wordt teruggebracht in het stadsbeeld. 

Daarnaast zal het totale gebied moeten worden uitgebreid 

met zo'n 250.000m2 gemengd programma in woningen, 

Masterplan zuidoost ArchitectenCIE 

kantoren, winkels, vermaak, cultuur en parkeren. Als eerste 

zal het plan zuid-oost worden uitgevoerd. Meest opvallende 

onderdeel van dit masterplan van de ArchitectenCIE is een 

125m hoge toren. 

Het station zelf zal een hogere transferkwaliteit krijgen, 

waardoor de bereikbaarheid beter wordt, maar ook de 

spoorverbindingen met de Brabantse steden, Belgie en 

Duitsland. De reizigerstunnel wordt naar de plannen van 

Arcadis verbreed en er zal meer ruimte voor fietsenstalling 

komen. Uitgangspunt is dat de huidige transistorradio en de 

perronoverkapping volledig in tact blijven. De transistorradio 

is ook een kenmerkend gebouw voor Eindhoven, o.a. te zien 

aan de spotjes op Nederland 1. De vraag is echter of deze 

overkapping wei past bij de uitstraling en het ambitieniveau 

van Eindhoven, is dit Brainport? 

Ontwerp Arcadis voor uitbreiding stationstunnel 
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:ationsgebied in vogelvlucht 

MASTERPLAN 

Wanneer nieuwe ontwerpen van stations worden 

gepresenteerd, wordt altijd genoemd dat het spoor een 

barriere is in de stad en dat door het nieuwe antwerp deze 

wordt opgeheven. In sommige gevallen gebeurt dat, maar 

vaak blijft het bij woorden. Ook de visie verbinden en verblijven 

van de Gemeente Eindhoven noemt duidelijk dat ze de twee 

stadshelften beter willen verbinden, maar tegelijkertijd 

worden aile plaatsen direct langs het spoor dichtgezet met 

hoge bebouwing en is de enige ingreep in de spoorbarriere 

het verbreden van de stationstunnel. 

Om twee stadshelften te verbinden zal er meer gedaan 

moeten worden dan het verbreden van de stationstunnel. 

Het vraagt om een andere aanpak dan aileen het uitbreiden 

van de huidige situatie. 

Huidige situatie 

Doordat het hoogspoor een letterlijke barriere vormt heeft 

het huidige station een voor- en een achterentree . Het 

busstation ligt op het stationsplein noord (Neckerspoel) . Aile 

passagiers met bestemming binnenstad (aan de zuidzijde van 

het station) moeten door de barriere heen om het centrum 

te bereiken. Ook de bussen die aan de zuidzijde van het 

spoor rijden moeten allemaal onder het spoor door. Bij het 

busstation is het een grate kronkeling van rijwegen, de in- en 
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Huidige situatie stationsgebied 

Om 20m lOOm 

uitritten zijn niet logisch aangesloten op het wegennet. 

Concept 

Om een verbinding te maken moeten stationsplein noord en 

zuid niet beter met elkaar verbonden worden, maar moeten 

ze een plein worden . Het station zal geen voor- en achterzijde 

moeten hebben, maar een ingang op de kop van het gebouw 

(zie schema's onderaan deze pagina) die duidelijk herkenbaar 

en bereikbaar is vanuit zowel de noord- als de zuidzijde. Het 

dijklichaam zal daarvoor doorbroken moeten worden vanaf 

de transistorradio tot de Vestdijk. De sporen lopen in troggen 

door de ruimte van het samengestelde stationsplein. Tussen 

deze spoortroggen komen grote vi des waardoor vee I daglicht 

op het plein valt. Het doorvoerstation Eindhoven zal een 

--
Bestaande situatie (voor- en achterzijde) 

kopstation worden. 

In vrijwel aile steden ligt het station dichtbij het cent rum en 

is dus een herkenningspunt. Wanneer je het centrum nadert 

moet je voelen waar het station zich bevindt. Dit hoeft echter 

niet direct a an het gebouw zelf te zien zijn. Aan de hoogbouw 

van het KBC, de 125m hoge toren van de ArchitectenCIE en 

de toekomstige toren bij het beursgebouw is het gebied van 

ver duidelijk herkenbaar. Wanneer je dichterbij komt moet je 

het gebouw zelf gaan voelen. Het stationsgebouw hoeft niet 

hoog te zijn, wei herkenbaar en een eigen identiteit dragen. 

Het is het visitekaartje van Eindhoven. 

Het stationsgebied is een plek waarveel verschillende stromen 

l i.___ _ _ • 

Nieuw concept (verbinding, kop en staart) 
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Stedebouwkundig masterplan E9 
Om 20m lOOm 

van verkeer en mensen bij elkaar komen en overstappen. 

Uitgangspunt is om deze knoop soepel en geolied te Iaten 

werken. Korte lijnen, overzicht, Iicht, sociaal veilig zijn 

kernwoorden die hierbij passen. 

De overstapmachine 

De hoofdentree van het station is op de kop van het gebouw. 

Vanaf het pie in loop je snel het perron op. De barriere tussen 

het perron en het plein is beperkt tot enkel een transparante 

gevel om het station af te kunnen sluiten met daarin de OV

chip poortjes. Je krijgt zo het gevoel alsof je vanaf het plein 

direct het perron op loopt, alsof de trein op het plein zelf 

stopt. 

Deze poortjes moeten minimaal 10m vanaf de roltrappen 

Maquette masterplan gezien vanuit het zuidwesten 

staan . Onder de trappen, roltrappen en sporen bevinden 

zich de commerciele ruimtes als kiosken, een boekhandel, 

drogisterij en fastfood restaurants. 

Wanneer je het station verlaat ben je oak direct buiten . Zo 

zullen er bij grate drukte geen opstoppingen ontstaan zoals 

nu het geval is in de stationstunnel. 

Aan de oostzijde van de perrons komt een nieuwe ontsluiting 

naar het fiets- en voetpad in de Dommeltunnel. Oak ter 

plaatse van de huidige Dommeltunnel zullen de sporen in 

troggen de Dam mel, het fietspad en het voetpad oversteken . 

Zo wordt deze ruimte Iichter en sociaal veiliger. 

Nu is het zo dat in Utrecht veel mensen aan de westzijde 

in de trein stappen, omdat je dan in Eindhoven dicht bij 

de uitgang zit. Door de extra ontsluiting aan de oostzijde, 

Maquette masterplan gezien vanuit het zuidoosten 
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Stationsentree met busstation, 

plattegrond en doorsnede 

(exclusief stationsgebouw) 

Om 10m 

EB 
SOm 

die met name veel door studenten gebruikt zal worden, 

worden de passagiers gelijkmatiger door de trein verdeeld. 

De loopafstand van het station naar de TU en Fontys zal 

aanzienlijk verkleind worden . 

Het oude stationsgebouw, de transistorradio, behoudt op de 

begane grond zijn functie als stationshal. Hier begint de route 

voor de 'langzame' reiziger. Deze kunnen hier hun kaartje 

kopen aan het loket om vervolgens naar de perrons te gaan. 

Dit gebouw wordt in zijn oude staat teruggebracht door de 

winkels in de voorgevel te verwijderen. Op de verdiepingen 

zal een hostel komen . In Eindhoven is geen enkel hostel te 

vinden, iets wat een stad als Eindhoven toch nodig heeft om 

meer jonge mensen te trekken. De kantoren die zich nu op 

de verdiepingen en in gebouw Noordzicht bevinden kunnen 

verplaatst worden naar het nieuwe stationsgebouw, waardoor 

ze direct zicht op de sporen hebben. 

Stationskap 

De stationskap zal een identiteit moeten krijgen die bij 

Eindhoven past, ambitieus en innovatief. Traditionele 

stationskappen zoals Amsterdam CS en Antwerpen (zie p.32) 

maken grote indruk bij binnenkomst met de trein. De grote 

constructies, overspanning, repetitie en lichtinvai maken 

de ruimtes op de perrons aangenaam en voor iedere stad 

herkenbaar. 

Het concept voor het gebouw is ge·lnspireerd op deze 

traditionele stations . Het zal een ribbenkast worden, een 

ruggengraat waarin de ribben een functie hebben. Bouwen 

boven het spoor zal dus niet betekenen dat het spoor wordt 

weggestopt in een tunnel, het gebouw zal aan de binnenzijde 

een echte stationskap moeten zijn, met de uitstraling van een 

waardig station . 

Omdat direct naast de sporen aan de noordzijde een weg 

loopt tussen het KBC en het station en aan de zuidzijde de 

transistorradio staat, zal de bebouwing aileen boven de 

sporen worden gesitueerd, niet er buiten. 

Busstation 

De capaciteit van het huidige busstation is te klein . Het aantal 

vertrekkende bussen zal volgens de Gemeente Eindhoven 

verdubbeld moeten worden. 

Het nieuwe busstation wordt loodrecht op het kopstation 

gesitueerd . Wanneer je het station uitkomt, loop je direct 

naar het busstation . De bussen staan met de voorzijde naar 

de stationsentree zo opgesteld dater direct overzicht is welke 

bussen waar naar toe gaan. Het busstation ligt ca. lm dieper 

dan de onderdoorgang (die ca. O,Sm lager ligt dan het huidige 

maaiveld). Door een brede trap met een aantal hellingbanen 

wordt dit verschil overbrugd. Deze trap kan gebruikt worden 

als zitplaats om te wachten. Doordat de wachtende passagier 

31 





< 

Stationskappen 

a. Amsterdam CS 

b. Gare du Nord Parijs 

c. Antwerpen 

d. Luik-Guillemins [Calatraval 

e. Dresden [Foster (renovatie)l 

hoger staat dan de bussen heeft hij goed overzicht. 

Door deze ligging worden de rijroutes van en naar het 

busstation veel helderder dan in de huidige situatie. Vanaf 

de Vestdijk uit het zuiden kun je nu direct het busstation op, 

evenals vanaf de noordzijde. 

Het busstation zal geschikt zijn voor 3-delige Phileas bussen. 

Fietsenstalling 

De capaciteit van de fietsenstalling onder de transistorradio 

is vele malen te klein om aile fietsen te huisvesten. Om 

het gebied er aantrekkelijker uit te Iaten zien zal er een 

ondergrondse stalling moeten komen voor ca. 6.500 fietsen 

aan de noordzijde en ca . 6.000 aan de zuidzijde. 

Voor deze fietsenstalling geldt hetzelfde concept als voor het 

station en het busstation. In plaats van een fietsenstalling 

aan zowel de noord- als de zuidzijde (plannen gemeente) 

zal de fietsenstalling onder de brede onderdoorgang komen 

te liggen. Zo ontstaat er een kelder voor 12.500 fietsen, die 

vanuit het noorden en het zuiden makkelijk te bereiken is. 

Vanuit deze fietsenstalling kun je aan de zijkanten direct naar 

het station en het busstation. 

Voor 12.500 fietsen is uitgaande van 2-laagse stalling per 

verdieping een oppervlakte nodig van ca. 14.000m2 (900 

fietsen/1000m2). 

Kiss&Ride 

De K&R en de taxistandplaats kunnen op de huidige locatie 

blijven. Zo worden ze iets buiten de knoop gehouden 

waardoor ze bussen en overige verkeersstromen zo min 

mogelijk hinderen. 

Zuidoost en emplacement 

Op de locatie van het oude Postgebouw is de Gemeente 

Eindhoven bezig diverse woon- en werkgebouwen te 

ontwikkelen, met als landmark de woontoren van 125m 

(ArchitectenCIE). Deze plannen worden de komende 

jaren uitgevoerd en zijn daarom ook meegenomen in dit 

masterplan. 

Het emplacement dat begint bij de transistorradio tot aan 

de Dommel zal in de toekomst niet meer gebruikt hoeven te 

worden. Dit spoorgebied weghalen is erg duur. Daarom zal 

het kunnen begroeien tot een park, als bij Zollverein in Essen 

of de High Line in New York. 

Parkeren 

Onder het totale gebied 'Zuidoost' komt een grote 

parkeergarage. Mocht deze parkeergarage samen met de 

garage onder het KBC niet voldoen, dan is het mogel ijk een 

kelder te maken onder de noordzijde van het stationsplein. 

Hier wordt in dit plan niet vanuit gegaan. 
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Schets, gezien vanaf 18 

Septemberplein 

ONTWERP 

Met een integrale ontwerpaanpak is het antwerp niet in 

een hoofdstuk uit te leggen. Constructie en bouwmethode 

bijvoorbeeld, zijn zo bepalend voor het antwerp, dat ze niet 

los van elkaar gezien kunnen worden. In dit hoofdstuk worden 

de uitgangspunten uitgelegd die de basis vormen voor het 

antwerp. Het belangrijkste hierin is om met meervoudig 

ruimtegebruik een architectonische en ruimtelijke kwaliteit 

te genereren . 

1. De ribbenkast 

Bebouwing of een kap boven het spoor maakt de ruimte altijd 

donkerder dan wanneer er niets boven zit. 

De regel om een aangename en Iichte stationshal te maken 

is dat 1/3 van de kap volledig transparant moet zijn . 2/3 kan 

dicht zijn. Door het gebouw als een ribbenkast te maken, zijn 

er over het hele gebouw openingen waar veel Iicht door de 

hal in kan komen. Omdat deze ribben een dikte hebben door 

de functie die er in zit, is het nodig om iets meer dan 1/3 

transparant te maken . Met een h.o.h.-maat van de ribben van 

20m is daarom voor de verdeling 12,8m - 7,2m gekozen. Zo 

zijn er per laag 2 woningen naast elkaar te maken met een 

stramien van 6,4m. 

Door daarnaast ook Iicht door de nok naar binnen te Iaten 

val len zal het een aangenaam verlichte ruimte zijn . 
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Ontwerpschets ontstaan kop uit 

ribbenkast 

Deze nok zal een belangrijke functie krijgen in de hal. Het is 

de ruggengraat van de ribbenkast en zal het gebouw bij elkaar 

moeten houden. Hier wordt in het hoofdstuk constructie 

verder op in gegaan. 

Het gebouw zal exact boven de 8 te gebruiken sporen staan 

(6 reizigerssporen, 2 goederensporen aan de buitenzijde). De 

goederensporen worden bewust a an de buitenzijde gehouden 

om zo min mogelijk geluidsoverlast in de hal te veroorzaken. 

De hal zal zo breed moeten zijn dat wanneer passagiers op 

de buitenste twee reizigerssporen uitstappen (spoor 1 en 6), 

ze direct het volledige zicht in de hal hebben en het gevoel 

hebben in de hal te staan. 

2. Het wijzen van de weg 

In aile open bare gebouwen en plekken zijn bordjes te vinden 

voor het wijzen van de goede weg. Of het nou op een vliegveld 

of op straat is, overal staan bordjes. Bordjes zullen oak op 

een station altijd nodig zijn, maar in de eerste plaats zou de 

architectuur moeten helpen mensen automatisch de goede 

richting in te sturen. 

De ribbenkast wordt daarom zo gemodelleerd dat het de 

passagiers, die niet bekend zijn met de Eindhovense situatie, 

automatisch naar de westzijde van het perron laat lopen. 

Vanaf hier zullen ze gelijk het overzicht krijgen van het 

stationsplein, de bussen, de fietsenstalling, de K&R, alles wat 

ze eventueel nodig hebben. Het gebouw moet een richting 

hebben naar de westzijde. 

3. Kop-staart 

Het wijzen van de weg houdt niet op bij het geven van een 

richting aan een gebouw. Een ribbenkast heeft een kop en 

een staart. De kop van het gebouw moet duidelijk herkenbaar 

zijn, het is de entree van het station. De kop zit dan oak aan 

de westzijde van het station en de staart aan de oostzijde. 

Bij kopstations uit het verleden zijn de kop en de stationskap 

los van elkaar te zien. De architect ontwierp het kopgebouw, 

een ingenieur de kap. Het idee is om dit sa men te voegen en 

te 'archineeren'. De kop zal geen los onderdeel zijn v66r de 

ribbenkast, hij zal vanzelf uit de ribbenkast ontstaan. Door de 

rib ben te Iaten verdraaiien krijgt het gebouw zijn vorm. Per rib 

zal de verdraaiing een aantal graden meer zijn. De wanden van 

de ribben lopen wei parallel, het verschil wordt opgevangen 

in de tussenruimte, het kraakbeen van de ribbenkast. 

De kop is een erg belangrijk onderdeel van de kap. Reizigers 

uit de richting Utrecht - 's Hertogenbosch komen via deze 

zijde de stad in. Reizigers uit de richting Maastricht zullen 

echter oak een warm welkom moeten krijgen in Eindhoven. 

De staart van het gebouw moet minder nadrukkelijk 

aanwezig zijn in het gebouw, maar moet tach de entree 

zijn voor de reizigers uit Limburg. Deze reizigers mogen zich 
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niet ondergewaardeerd voelen, ze krijgen aileen de pret 

gelijkmatiger te zien. Ze komen binnen in een lager deel en 

worden zo door de stationskap geleid naar de hogere kop om 

de stad binnen te gaan. 

4. Asymmetrie 

De bebouwing aan de zuidzijde is op de zan gebrienteerd, 

heeft andere lichtinval, een ander uitzicht dan de bebouwing 

aan de noordzijde en zal dus oak vragen om een andere 

functie. Hoewel stationskappen vaak symmetrisch zijn, hoeft 

dat niet voor dit antwerp te gelden. Voor woningen is het 

gewenst om op het zuiden gesitueerd te zijn, waar kantoren, 

sportvoorzieningen en ateliers beter op het noorden gericht 

kunnen zijn. 

Wanneer je met de trein aankomt in het station is het erg 

belangrijk dat je je direct goed kunt orienteren. Je moet wet en 

waar je bent en welke kant je op moet. Naast een richting 

te geven aan de hal, krijgt deze oak een asymmetrische 

doorsnede. Doordat de bebouwing aan de noordzijde op een 

andere manier ontstaat dan a an de zuidzijde heb je nag beter 

het gevoel waar je je bevindt binnen de hal. 

Daarnaast is de ribbenkast west-oost georienteerd. Aan de 

zuidzijde zal het Iicht dus veel sterker de hal invallen . Door de 

hal aan de zuidzijde vlakker te maken komt er nag meer Iicht 

in de hal dan wanneer hij volledig symmetrisch zou zijn. 

Het gebouw zal verschillende functies bevatten, met als 

belangrijkste functie het wonen. Door woningen op het 

zuiden te orienteren krijgen ze veel lichtinval en is het 

aantrekkelijk om buitenruimtes te creeren. Een 'vlakkere' 

doorsnede maakt het mogelijk om buitenruimtes te creeren 

op de onderliggende laag. 

De overige functies, het hotel, kantoren, sportfaciliteiten en 

atelierwoningen bevinden zich aan de noordzijde. Hier is juist 

noorderlicht gewenst. Bij kantoren, omdat deze meer moeten 

koelen dan verwarmen; zo min mogelijk direct zonlicht is 

daarom gunstig en voor ateliers is het oak beter om rustig 

noorderlicht te hebben. 

5. Orientatie naar buiten 

Om je naast het orienteren binnen de hal oak te kunnen 

orienteren op de buitenwereld, zal het hele gebouw worden 

opgetilt en op voeten worden gezet. Hierdoor is het mogelijk 

om onder het gebouw door naar buiten te kijken. Zo zijn 

herkenbare gebouwen te zien als het Kennedy Business 

Center, de transistorradio en het nieuwe zuid-oost plan van 

de ArchitectenCI E. 

6. Ondersteuning 

Om een zo open mogelijke hal te maken zal de kap in een 

keer moeten overspannen . Ondersteuning kan op de 
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Situatie met verdraaiing ribbenkast 

buitenste perroneilanden en tussen de buitenste reizigers- en 

goederensporen. Hier moet 3m vanaf de buitenzijde van het 

perroneiland vrij worden gelaten voor in- en uitstappende 

passagiers. 

7. Constructie en bouwmethode 

Bouwen boven het spoor vraagt om andere constructies en 

bouwmethodes dan ergens anders. Je hebt namelijk te maken 

met treinverkeer dat niet zomaar voor een peri ode stilgelegd 

mag worden. Hier moet dus rekening mee gehouden worden . 

De perrons zullen namelijk op dezelfde plaats blijven als waar 

ze nu zijn en er is geen ruimte dicht bij de stad voor een 

tijdelijk station. In het volgende hoofdstuk zal hier uitgebreid 

won en 
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stad 
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Schema ontsluiting 

op ingegaan worden. 

B. Ontsluiting, afsluitbaarheid en wonen 

Een station is een openbaar toegankelijk gebouw. Welliswaar 

heb je een OV-chipkaart nodig om toegang te krijgen, maar 

iedereen kan het station in. Voor woningen is dit heel anders . 

Een waning is privaat gebied en de ontsluiting naar de waning 

toe is semi-privaat. Aileen de bewoners van het gebouw 

zullen bij de woningen kunnen komen. 

Normale treinreizigers zullen van de stad naar de perrons 

moeten kunnen en omgekeerd . Bewoners zullen ook naar de 

perrons moeten kunnen en omgekeerd en bewoners zullen 

ook de waning moeten kunnen binnenkomen en verlaten 

e wonen 

OV-cl>lp~•art I bewon""P" ')(,:~ "' ~ ' 
; .... 

; .... ej(.-.. -~-1 ____ ........ _..: e 
stad perrons 

OV·ch p 

Schematische doorsnede over zuidzijde met ontsluiting en afsluitbaarheid 
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Ontsluiting van woning naar perron, 

laag 4 en laag 1 

(schaal1:2000) 

zonder over de perrons te moeten lopen. Het station moet 

immers afgesloten kunnen worden, zonder dat bewoners 

hier hinder van ondervinden . Dit schema is links onderaan de 

vorige pagina weergegeven . De stippellijnen geven aan dat 

aileen bewoners hier gebruik van kunnen maken. 

Als we het schema verder uitbreiden en weergeven als een 

schematische doorsnede over de zuidzijde ontstaat het rechter 

schema. De rode punt is een corridor op de onderste laag van 

het gebouw. Vanaf hier zijn de perrons te bereiken evenals de 

trappenhuizen naar de woningen en kun je naar buiten. Deze 

corridor is aileen te bereiken met een bewonerspas. 

Om te voorkomen dat bij iedere gebouwrib een trappenhuis 

zal moeten worden gemaakt (wat erg kostbaar en inefficient 

is) zal er door het hele gebouw op iedere laag een corridor 

lopen (de zwarte balkjes in het schema). Om het uitzicht en de 

orientatie van de woningen niet te verstoren zal deze corridor 

niet aan de binnenzijde en niet aan de buitenzijde van het 

gebouw lopen, maar midden door het gebouw. Op deze 

manier hebben de woningen maximaal zicht op de stationshal 

en maximaal naar buiten. In de Unite d'habitation, een van de 

woonmachines van Le Corbusier, loopt de ontsluitende straat 

ook midden door het gebouw. Daar is het echter een brede 

straat. In dit gebouw zal er na iedere rib weer Iicht komen 

waardoor de gang smaller kan worden. In het hoofdstuk 

Wonen wordt hier dieper op in gegaan. 

De trappenhuizen komen tussen de ribben in de open ruimte, 

waar ze van corridor naar corridor lopen. Door ze schuin te 

Iaten lopen heb je vanuit het trappenhuis altijd zicht op de 

sporen en perrons. Zo kun je goed in de gaten houden of je 

trein er al aankomt of wellicht al wegrijdt . De trappenhuizen 

en corridors zullen zo Iicht en transparant mogelijk worden 

gemaakt om zo min mogelijk vertroebeling in de open ruimte 

tussen de ribben te veroorzaken . 

Naast trappenhuizen zijn er ook liften nodig. Deze moeten 

voldoen aan de eisen om brancards in te verplaatsen en ze 

moeten dienst do en bij verhuizingen. Omdat het gebouw geen 

verticale mogelijkheid heeft tot het maken van een stijgpunt, 

zullen de liften als skiliften schuin langs de constructie omhoog 

gaan. Vanaf de perrons zie je de liften langs het gebouw naar 

boven en naar beneden gaan. Het bekendste bouwwerk in 

de wereld waar schuine liften zijn toegepast is de Eiffeltoren 

in Parijs. 

9. Beschutting 

Een perronoverkapping in de vorm van een grote stationskap 

is het visitekaartje van de stad, het geeft de eerste indruk 

bij aankomst, maar heeft in eerste instantie de functie om 

vertrekkende en arriverende passagiers te beschermen tegen 

weer en wind . 

De tussenruimte tussen de ribben zal lichtdoorlatend 
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chetsimpressie stationshal 

moeten zijn, maar wei wind- en waterdicht. Daarom wordt 

deze dichtgezet met ETFE-kussens, als het kraakbeen van de 

ribbenkast . Het trappenhuis en de liften bevinden zich binnen 

deze folie, waardoor je hier ook volledig droog loopt. Deze 

kussens zijn transparant en Iaten 95% van het Iicht door. 

De kopse zijden van het gebouw blijven volledig open. 

Wanneer deze dichtgezet zouden worden zou hier een erg 

grate winddruk op komen, wat juist problemen veroorzaakt. 

Door ze open te Iaten zal de wind rustig door het gebouw he en 

waaien, maar geen overlast veroorzaken . In het hoofdstuk 

Bouwtechniek en bouwfysica wordt hier verder op ingegaan . 

Referenties Iicht en geprefabriceerd bouwen: treinproductie 

10. Bouwtechniek en materia/en 

Eindhoven is een hightech stad en een lichtstad. In de 

materialisering zal dit naar voren moeten komen. Een station 

is het visitekaartje van de stad en zal dus de uitstraling moeten 

hebben van de stad . Materia len die daar goed bij passen zijn 

materialen voor Iichte bouwmethodes als staal en glas. Hierbij 

kan gekeken worden naar de trein- en auto-industrie. Hier 

wordt op efficiente wijze omgegaan met materia len en wordt 

veel geprefabriceerd. De bouw zou hier meer naar moeten 

kijken. Je kunt je niet voorstellen dat de bouw van een auto 

bijvoorbeeld vertraagd doordat het slecht weer is. 
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Grote ondersteuningconstructies bij 

de bouw van station Lu ik-Guillemins 

[ontwerp Santiago Calatrava] 

CONSTRUCTIE EN BOUWMETHODE 

Constructies van traditionele stationskappen zijn vaak stalen 

bogen of driescharnierspanten. Enorme spanten die een 

grate overspanning maken, maar toch heel dun lijken . 

Bij dit antwerp is de kap echter niet dun, maar heeft een 

functie, een massa. Het vraagt dan wei Iicht ook om een ander 

principe dan een traditionele kap. De constructie zou juist 

moeten ontstaan doordat de kap die massa heeft. 

Daarnaast is een van de belangrijkste uitgangspunten dat 

het treinverkeer tijdens de bouw zal moeten doorgaan. De 

constructie zal mede ontstaan door de bouwmethode . Een 

tijdelijk station inrichten is in Eindhoven geen optie . Richting 

het westen is het spoortrace zo smal dat er geen ruimte is 

voor een station en richting het oosten raak je te ver van het 

centrum van de stad. De bestaande perrons moeten dus ook 

tijdens de bouw blijven functioneren . 

Het nieuwe station Luik-Guillemins van Santiago Calatrava 

is wei een aantal honderden meters verplaatst ten opzichte 

van het oude. Mede hierdoor was het mogelijk om grate 

steigerconstructies te bouwen om de spanten te monteren. 

Er moest echter wei bebouwing uit de omgeving worden 

gesloopt om de bouwplaats voor het maken van de spanten 

te maken. Aileen al de bouw van het station was een grate 

ingreep voor de stad. 
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4 constructievarianten 

a. boog 

b. driescharnierspant 

c. sculptuur Ca/atrava 

d. boek stape/ 'probleem' 

Staal als basismateriaal 

Bij grate constructies kan zowel staal als beton als 

basismateriaal dienst doen. Bij een station als dit is beton 

echter geen geschikte keuze. Het enorme gewicht zal een 

groat nadeel zijn tijdens de bouw. Grote overstekken en 

overspanningen zullen in beton lastig prefab te maken zijn. 

Staal is relatief Iicht en gemakkelijk te prefabriceren. Er 

kan gewerkt worden met relatief kleine maattoleranties 

en geeft veel vrijheid in het antwerp. Met staal als 

hoofddraagconstructie zal het gebouw dus veel Iichter zijn 

dan in beton. Dit betekent dat er minder materiaal gebruikt 

hoeft; duurzaam bouwen pur sang. 

Constructievarianten 

Zoals eerder in dit verslag aangegeven zal deze stationskap 

worden ge·inspireerd door traditionele stationskappen. De 

grate overspanningen, repetitie en vorm maken grate indruk 

en hebben ondanks grate overeenkomsten allemaal een 

eigen identiteit. We behandelen 4 constructieprincipes. 

Boog 

De boog is vanwege de zuivere krachtafdracht de meest 

voorkomende vorm bij traditionele stationshallen. Amsterdam 

CS, Antwerpen en Dresden zijn hier voorbeelden van. Een 

boog kan een deel zijn van een cirkel, maar oak bijvoorbeeld 

een kettinglijn of een parabool. 

Wanneer we een boog willen maken met functies in de 

kap zullen 2 bogen moeten worden samengesteld tot een 

vakwerk. Door hier units in te hangen waar een functie in kan 

zitten wordt de kap gevuld. 

Driescharnierspant 

Bekende voorbeelden van hallen die als drieschanierspant 

zijn opgebouwd zijn het Gare du Nord in Parijs, station Lille 

Flandres, maar oak een niet-stationshal als de Galerie des 

Machines in Parijs (gesloopt in 1910). 

Een stalen boog a is constructievariant 
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Calatrava sculpturen 

Net als bij de boog geldt dat het spant samengesteld moet 

worden tot een vakwerk. De dimensies worden bepaald door 

het gewicht van de kap. Deze massa maakt de constructie 

zwaarder. 

Er is met zowel de boog als het driescharnierspant geen enkel 

voordeel a an het feit dat de kap een massa heeft. 

Sculptuur Calatrava 

In het werk van architect en constructeur Santiago Calatrava is 

het antropomorfisme duidelijk zichtbaar. Zijn ontwerpen zijn 

vaak gebaseerd op de constructieve principes van mensen en 

dieren. 

Calatrava is iemand die naast architect en constructeur ook 

Model constructieprincipe halzijde 

kunstenaar is. Hij heeft onder andere een aantal sculpturen 

gemaakt waarin hij balanceert met massa en evenwicht. De 

sculpturen op de linker pagina zijn hier voorbeelden van. Te 

zien is dat de blokken (met een massa) een overstek maken. 

Deze willen van nature omvallen, maar door een subtiele 

trekkabel aan de achterzijde te maken, blijft het geheel in 

evenwicht. Op deze manier is een relatief kleine kracht nodig 

om een grate massa overeind te houden. 

De modellen onderaan deze pagina zijn hierop gebaseerd. De 

woningunits zijn als de blokken in de sculptuur van Calatrava 

en vormen een overstek, de helft van een stationshal. Door 

aan de achterzijde kabels te spannen kan het geheel blijven 

staan. 

Model constructieprincipe buitenzijde met trekkabels 

51 



14 > 

52 



< 

Boek stapel 'probleem' 

In dit model !open de kabels over de volledige lengte. Door 

kabels afzonderlijk tussen iedere laag te plaatsen, kan het 

geheel per laag worden opgebouwd, zonder dat er een 

ondersteuningsconstructie nodig is. 

Boek stope/ 'probleem' 

De laatste variant die we bespreken is het boek stapel 

'probleem'. Wanneer je boeken of bijvoorbeeld stoeptegels 

volgens de volgende formule opstapelt, kunnen ze een 

oneindig overstek maken. 

Op de linker pagina is te zien hoe dit in zijn werk gaat. Het 

bovenste boek ligt voor de helft op de onderliggende. Met 

een extra laag ligt het bovenste boek al driekwart over de 

rand van de oplegging en vanaf 4 lagen ligt hij al volledig 

buiten de basis. 

Aan de onderste afbeelding is te zien dat het overstek 

oneindig groot kan worden. De stoeptegels houden zich 

door de eigen massa in evenwicht en het totale zwaartepunt 

bevindt zich nooit buiten de basis. In deze afbeelding wordt 

echter uitgegaan van een minimale laaghoogte. Wanneer 

je dit gaat bekijken met bijvoorbeeld verdiepingshoogtes 

verloopt het overstek steiler. Een gebouw dat ongeveer deze 

vorm zal krijgen is de Markthal in Rotterdam van MVRDV (zie 

p.4). Echter, schijn bedriegt. Deze markthal is opgebouwd 

uit twee verticale schijven waar een dek overheen is gelegd. 

De binnengevel van de markthal is gebogen om de vorm tot 

een geheel te maken. Qua uitstraling lijkt dit gebouw dus 

gebaseerd op het stapelen van boeken, maar constructief 

werkt het niet op deze manier. 

Als we de 4 varianten bekijken zien we dat de boog en het 

driescharnierspant, de veel voorkomende constructies bij 

traditionele hallen, niet optimaal werken wanneer de kap 

een functie en dus een massa krijgt. Er ontstaat een zelfde 

principe dat aileen veel zwaarder gedimensioneerd moet 

worden. 

Bij de varianten gebaseerd op de sculpturen van Calatrava 

en het boek stapel 'probleem' ontstaat de constructie juist 

doordat de kap een massa heeft. 

Constructieprincipe 

In hetvorige hoofdstuk is al aangegeven dat een asymmetrische 

doorsnede gewenst is. Er wordt voor het constructieprincipe 

daarom gekozen voor een combinatie van twee varianten: de 

Calatrava sculptuur voor de relatief vlakke zuidzijde en het 

boek stapel 'probleem' voor de noordzijde. 
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·aadmodel constructie 

Noordzijde 

De noordzijde zal van zichzelf moeten kunnen blijven staan, 

zonder hulpconstructie. Elke bouwlaag kan prefab worden 

aangevoerd en opgestapeld worden. De constructie bevindt 

zich op 3 stramienen per unit van 12,8m breed; aan beide 

ribgevels en in het hart van de unit. Doordat elke laag een 

ander stuk van de curve heeft, zullen niet aile constructiedelen 

hetzelfde kunnen zijn. Het kader echter wei. Hier binnen 

kunnen de diagonalen I kolommen die per laag benodigd zijn 

ingevuld worden en is maar een klein deel van de constructie 

verschillend. 

Zuidzijde 

De zuidzijde wordt opgebouwd als de Calatrava sculpturen. 

Per laag wordt een prefab unit opgestapeld. Door een serie 

Model constructie zuidzijde 

kabels te spannen aan de achterzijde, kan ook deze zijde 

gebouwd worden zonder hulpconstructie. Ook aan deze 

zuidzijde bevindt de constructie zich op de 3 stramienen per 

unit. 

De kabels die het gebouw overeind houden zullen worden 

berekend op sterkte. Door de grote lengte en relatief kleine 

doorsnede van de kabels, zal er een stijfheidsprobleem 

ontstaan. Wanneer noord en zuid niet gekoppeld zouden 

worden, ontstaan er bovenin het gebouw snel trill ingen. Ze 

worden daarom aileen gebruikt voor het opbouwen van de 

rib. Op het moment dat de zuidzijde bij de nok aankomt en de 

noordzijde raakt, zal het geheel voldoende stijf zijn. 

In de berekening is uitgegaan van 8 kabels per gebouwrib. Er 

zullen echter 9 kabels worden aangebracht, 3 per stramien. Dit 

om het mogelijk te maken eventueel een kabel te vervangen. 

Model constructie zuidzijde 
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Belasting per prefab bouwlaag t.b.v. capaciteit kraan 

Permanente belasting BGT UGT 

3x Constructie vakwerkdelen k.260x260x12 0,93 kN/m1 141,3 m1 131,4 kN 1,2 157,7 kN 

3x Constructie vakwerkdelen (vulstaven) k.200x200x10 0,58 kN/m1 26,1 m1 15,1 kN 1,2 18,2 kN 

Koppelstaal vakwerken k.200x200x10 0,58 kN/m1 110,5 m1 64,1 kN 1,2 76,9 kN 

Hulpconstructie 2e huidfacade UIC-54 railprofiel 0,51 kN/m1 75,6 m1 38,6 kN 1,2 46,3 kN 

Vloer Staalframe met fermacell 1,15 kN/m2 162,0 m2 186,3 kN 1,2 223,6 kN 

Plafond Sandwichplaat 0,25 kN/m2 167,6 m2 41,9 kN 1,2 50,3 kN 

Oak Dakterras (deel vegetatie) 1,00 kN/m2 75,6 m2 75,6 kN 1,2 90,7 kN 

Langsgevels Sandwichplaat met staalframe 0,40 kN/m2 113,6 m2 45,4 kN 1,2 54,5 kN 

Woningscheidende wand Staalframe 0,40 kN/m2 56,8 m2 22,7 kN 1,2 27,3 kN 

Gevel halzijde 2e huidfacade, 30" met tribunedelen 1,20 kN/m2 92,2 m2 110,6 kN 1,2 132,8 kN 

Wanden corridor Sandwichplaat met staalframe 0,40 kN/m2 71,7 m2 28,7 kN 1,2 34,4 kN 

lnterieur wanden en trap Metal stud 0,50 kN/m2 135,6 m2 67,8 kN 1,2 81,4 kN 

To tao/ permonenre belosting 828,3 kN 993,9 kN 

Totale permanente be lasting unit bouwlaag t.b.v. capacitelt kraan 84.4 ton 

Belasting 1 prefab unit bouwlaag t .b.v. kabels trekconstructie 

Permanente belasting 

To tool permoneMe belosting 828,3 kN 993,9 kN 

Variabele belasting 

Personen 2,50 kN/m2 162,0 m2 405,0 kN 1,5 607,5 kN 

lnstallaties en onvoorzien 1,50 kN/m2 162,0 m2 243,0 kN 1,5 364,5 kN 

Sneeuw 0,56 kN/m2 75,6 m2 42,3 kN 1,5 63,5 kN 

Totaol voriobele belosting 690,3 kN 1035,5 kN 
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Constructieberekening op trek buitenom 

Fbouwlaag 2029,4 kN 

a gem 18,0 m 

aka bel 7,2 m 

fy 300 Nlmm2 

fy,kabel 1000 Nlmm2 

Trekkabels 

M= 6 * Fbouwlaag * agem 

M= 12176,6 * 18 

M= 219178,6 kNm 

F = M I akabel 

F= 30441,474 kN 

A= F If y,kabel 

A= 30441,5 mm2 

r2 = Al rr 

r= 98,4 mm 1 kabel -r = 34,8 mm Bkabels -

M = F * a 

F =MIa 

fy = F I A 

A = rr * r2 

196,9 mm 

69,6 mm 

_j 

bel 

a gem. =18,0m 
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Deze kabels moeten de mogelijkheid hebben gesteld te kunnen 

worden om exact de goede afmeting te hebben. Omdat de 

kabels per laag worden aangebracht, moet er bij het stellen 

van de onderste lagen al rekening worden gehouden met het 

gewicht van het toenemende aantal gestapelde units. 

In de belasting berekening op de vorige pagina is te zien dat 

een kant-en-klare unit 84,4 ton weegt . Dit is de permanente 

belasting zonder veiligheidsfactor. Een kraan die over rails 

langs de gehele bouw kan rijden en dit gewicht kan dragen 

over ever een maximale gieklengte van 40m is de liebherr 

3150 HC 70. 

Om het gewicht van de kabels te berekenen komen er 

variabele belastingen bij en wordt de veiligheidsfactor wei 

meegerekend. In de kabelberekening is te zien dat deze per 

stuk een diameter van 70mm moeten hebben. Omdat het 

hier gaat om een globale berekening is in de staalspanning 

van de kabels een extra veiligheidsmarge meegenomen. 

Stramien en stabiliteit 

Doordat de ribben niet overal loodrecht tegenover elkaar 

staan, maar een verdraaiing hebben naar de kop, zullen 

de ribben naar de kop toe om willen vallen. Elke rib werkt 

afzonderlijk als een schijf door de schijfwerking van de vloer 

en windverbanden in de wanden van de corridors . Door de 

nok, de sluitsteen van twee tegenover elkaar staande ribben, 

als de ruggengraat van het gehele gebouw te maken, blijft 

het gebouw overeind staan . Deze ruggengraat is essentieel 

voor het ontwerp en blijft in het zicht. Doordat de ribben 

afzonderlijk stabiel zijn, hoeven er geen extra windverbanden 

opgenomen te worden in de ruimte tussen de ribben. 

Naast deze ruggengraat worden ook aile ribben door de 

corridors aan elkaar verbonden . 

Het stramien is ontstaan door een verdraaiing van 2 graden 

per rib. Aan de zuidzijde zijn aile vakwerken in de units 

identiek. Doordat de kop 7 lagen telt en de staart 5, is het 

hoogteverschil door het gebouw 2 lagen. De nok komt dan 

ook schuin over het perron te liggen. Hierdoor ontstaat 

er niet aileen een verloop in hoogte, ook een verloop in 

asymmetrie. 

Als beginpunt is aan de oostzijde het maximale overstek 

genomen van het boek stapel 'probleem'. Met 5 lagen was 

de overspanning over het spoor te maken. Vanaf dit punt 

verloopt het gebouw tot 7 lagen en wordt de noordzijde 

steeds steiler. Hierdoor wordt de reiziger vanzelf de goede 

kant uit gestuurd, wanneer hij onbekend is met de situatie. 

Betonnen voet 

De voetconstructies op de perrons worden in beton 

uitgevoerd, omdat deze momentvast moeten zijn om de 

krachten uit het schuine deel van de kap op te vangen en 
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De nok, de ruggengraat van het gebouw 
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.ouwvolgorde 

naar de fundering te leiden. Hier worden ook voorzieningen 

getroffen om trillingsoverdracht te voorkomen. Deze worden 

in het hoofdstuk Bouwfysica en Bouwtechniek verder 

behandeld. 

De voet steunt af tussen de buitenste reizigerssporen en het 

goederenspoor en op het buitenste perroneiland. Aan de 

buitenzijde zijn de kolommen zo gemodelleerd dat ze ook 

de stabiliteit in de lengterichting van het gebouw kunnen 

opnemen. Aan de halzijde staan de voeten minimaal 3m van 

het perron om ruimte vrij houden voor in- en uitstappende 

passagiers. 

Bouwvolgorde 

Voor de bouw van de prefab units wordt op het rangeerterrein 

ten zuiden en oosten van het station een bouwplaats 

ingericht. Kant-en-klare componenten kunnen over het spoor 

worden aangeleverd om vervolgens tot een unit in elkaar te 

worden gezet. 

Allereerst zal de bebouwing aan de noordzijde gerealiseerd 

moeten worden. Spoor 6 en het goederenspoor aan 

de noordzijde zullen moeten worden afgesloten om de 

ondersteuningsconstructie te maken. Het goederenspoor aan 

de zuidzijde zal tijdelijk worden ingericht. 

Deze bebouwing zal uit zichzelf kunnen blijven staan. Tijdens 

de bouw aan de noordzijde zullen ook de spoortroggen voor 

spoor 6 en het goederenspoor worden aangelegd. 

Wanneer deze bebouwing gerealiseerd is, zullen de tijdelijke 

perrons worden omgedraaid en zal spoor 6 de dienst van spoor 

1 weer overnemen. Nu zal de bebouwing aan de zuidzijde 

worden gerealiseerd aan de hand van het principe van de 

Calatravasculptuur zoals eerder besproken. Na het maken van 

de betonnen ondersteuningsconstructie zullen hier de prefab 

units, die op de bouwplaats op het rangeeremplacement 

zijn gebouwd, worden opgestapeld en aan de 'achter'zijde 

door staalkabels verankerd. Dit stapelen van deze units zal 

's nachts gebeuren, om geen risico op ongelukken te lopen 

(bijvoorbeeld vallend gereedschap van monteurs). Wanneer 

de onderste unit is geplaatst en verankerd, kan de volgende 

unit worden geplaatst en deze ook met een staalkabel a an de 

unit onder hem worden verankerd. Zo kan de hele rib worden 

opgebouwd, zonder dat er eerst een megaconstructie nodig 

is. De units zijn zelf de constructie . Wanneer de ribben de 

volledige hoogte hebben bereikt worden ze via de ruggengraat 

gekoppeld aan de bebouwing aan de noordzijde. 

Nadat de bebouwing is gerealiseerd kunnen zowel spoor 

1 en 6 als de twee tijdelijke perrons dienst blijven doen en 

zullen achtereenvolgens de spoortroggen voor de sporen 2 

en 3 en later 4 en 5 worden aangelegd. Wanneer deze sporen 

gerealiseerd zijn kunnen de tijdelijke perrons weer worden 

ingericht als goederenspoor. 
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Stalen vakwerk zuidzijde 

(schaall:lOO) 

Koppeling units 

Wanneer de units in de kraan hangen, is het lastig ze te 

positioneren. Als hulpmiddel worden er daarom bovenop 

de staalconstructie t .p.v. de verbindingspunten doken gelast. 

Deze lopen taps toe. In de onderste liggers van het vakwerk 

komen gaten waar deze dook in kan vallen . In totaal zijn er 

per unit 6 bevestigingspunten. Door deze doken vallen de 

units in elkaar als kratjes bier of zeecontainers. Vervolgens 

kunnen de kopplaten gebout worden. 

Bij de constructie hebben we te maken met twee situaties : 

tijdens de bouw en wanneer de constructie compleet is. 

Doordat deze situaties sterk van elkaar verschillen qua 

krachtenverloop is het ook lastig uit te rekenen hoe de 

constructie exact in iedere fase belast wordt. Daarom is in 

overleg met dhr. Snijder bepaald om een aanname te doen 

voor de constructie van de units. 

Als profiel is gekozen voor een vierkante koker. Dit heeft 

twee redenen: een koker is in aile richtingen stabiel, in 

tegenstelling tot 1-profielen. Daarnaast zijn kokers als vakwerk 

beter en eenvoudiger te verbinden door middel van lassen. 

Bij 1-profielen zouden de knopen eindeloos vollopen met 

schotjes, wat erg arbeidsintensief en geen heldere oplossing 

is. Als aanname is bepaald voor de drukstaven k.260x260 en 

voor de vulstaven k.200x200mm. 

De vloer heeft een schijfwerking door de metalen platen 

over het staalframe. In de wanden van de corridors zijn 

windverbanden opgenomen . Wanneer het benodigd 

is, kunnen er extra windverbanden onder het plafond 

aangebracht worden. In het hoofdstuk Bouwfysica en 

Bouwtechniek wordt verder ingegaan op de detaillering van 

de units. 
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HETWONEN 

Wonen in een station is anders dan wonen in een vrijstaande 

woning, een appartement of een boerderij ver buiten de 

bewoonde wereld. Een bijzondere manier van wonen vraagt 

om andere typologieen, andere ruimtes, andere leefpatronen 

en dus om een bepaald type bewoner. 

Doelgroep 

In deze woon- en overstapmachinemachine wonen snelle 

mensen. Deze mensen wonen in een station om snel van huis 

naar hun bestemming te gaan. Alles draait bij deze mensen 

om tijd. Het zijn vaak werkende mensen, forenzen, zonder 

kinderen. Huishoudens van 1 of 2 personen, studenten en 

starters, maar ook vlotte ouderen, creatieve mensen en 

expats. 

Een voorbeeld is een stel waarvan de man in Utrecht werkt en 

de vrouw in Maastricht. Met de auto zouden ze allebei ruim 

een uur onderweg zijn als ze geen files tegen zouden komen. 

Met de trein ben je er op elk uur van de dag binnen een uur, 

van deur tot deur. 

Studenten wonen in het station dichtbij de Technische 

Universiteit Eindhoven of de Fontys Hogeschool. Daarnaast 

ligt het centrum van Eindhoven op een steenworp afstand en 

zijn zein het weekend snel onderweg naar ouders of vrienden 

in de plaats waar ze vandaan komen. De studentenwoningen in 
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Standaard woning 

het station zullen zelfstandige studio's zijn, geen gezamenlijke 

studentenwoningen, om vee I overlast te voorkomen. 

Woonconcept 

In het wonen van deze doelgroep zit een tegenstel ling. 

Enerzijds willen deze 'snelle' mensen ook in de woning aan 

het actieve Ieven deelnemen. Aan de andere kan willen 

ze ook wanneer ze thuis zijn, afgesloten zijn van alles en 

echte rust beleven, alles van de buitenwereld loslaten en 

ontspannen . Deze tweestrijd komt terug in het woonconcept. 

Na binnenkomst in de woning kom je eerst in het actieve deel 

van de woning. Hier zitten de functies werken, koken en eten. 

Met groots uitzicht in de stationshal kan er gekeken worden 

naar de drukke samenleving. Het is een tussengebied tussen 

het drukke buitenleven en het afgezonderd zijn. Wanneer je 

echte rust wilt, afgesloten wilt zijn van de buitenwereld, ga 

je naar boven, naar de private functies die geheel op buiten 

zijn gericht. Je krijgt hier aileen nog iets van het stationsleven 

mee wanneer je precies zo gaat staan dat je nog een glimp 

van de hal op kunt vangen. In dit private gedeelte vind je het 

zitten, het slapen en het baden. 

Woningtypes 

In het gebouw bevinden zicht 4 basis woningtypes. Een 

bouwlaag (een prefab unit) is in 4 de len op te de len, twee aan 

de stationshal zijde en 2 a an de buitenzijde met hier tussen de 

corridor. De kleinste variant bestaat uit een deel, een kwart 

bouwlaag, de grootste gebruikt aile 4 de delen. Een woning 

met meerdere delen gebruikt echter niet de 4 delen van een 

laag. De delen aan de stationshal zijde bevinden zich op de 

onderste laag van de waning, de de len op buiten gericht op de 

bovenste. Het standaard en meest voorkomende woningtype 

bestaat uit twee delen: een aan de stationshalzijde en een 

aan de buitenzijde. 

Het woonadres 

Elke woning heeft een adres. Een straatnaam met een 

huisnummer. Bij een skyscraper is dit ad res een regul ier ad res. 

ledereen moet in de plint het gebouw in om vervolgens naar 

boven te gaan. 

Bij deze railscraper is het een ander verhaal. Het spoor vormt 

de straat waarlangs genummerd wordt, de straatnaam is dan 

ook Railscraper. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 

noord en zuid. 

Elke rib heeft een nummer, de basis voor het huisnummer. 

Vervolgens krijgt iedere woning een eigen code. Deze code 

begint met het nummer van de bouwlaag met daar achter 

een volgletter a, b, c, of d (maximaa l4 woningen per laag). Zo 

ontstaan adressen als Railscraper zuid 6-04a. Dit is de woning 

aan de zuidzijde van het gebouw, rib 6, laag 4, waning 1. 
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Gevel halzijde 

In de onderste corridor van het gebouw, bij de 4 

ontsluitingsmogelijkheden naar buiten en naar de perrons 

bevinden zich de postkasten en bellentableaus. Hier wordt de 

post bezorgd en kunnen bezoekers aanbellen. Niet-bewoners 

van het gebouw kunnen ook niet verder het gebouw in, 

omdat hiervoor een bewonerspas benodigd is. Vanuit de 

waning kan de bewoner a an een bezoeker toegang verlenen 

tot de corridors en de trappenhuizen. 

Woonscnenario 

Aan de hand van dit standaard woningtype wordt een scenario 

verteld van een doordeweekse werkdag. 

Na een drukke werkdag arriveer je op station Eindhoven en 

stapt uit op spoor 2. Je loopt naar een van de 4 trappen die 

leiden naar de corridor op de onderste laag. Hier aangekomen 

haal je de post uit je postbus en kiest de trap om naar boven 

te gaan. Je ziet de lift immers aan het gebouw hangen op laag 

5 en besluit hier niet op te wachten. 

Vanaf de trappen heb je overzicht in de stationshal. Je ziet 

mensen rennen om hun trein te halen in de wetenschap dat 

jij binnen een paar seconden thuis bent. 

Eenmaal aangekomen bij de corridor op de 4e laag loop je 

door een rib om vervolgens bij je voordeur in de volgende rib 

aan te komen. Eenmaal binnen en de deur dichtgedaan is het 

stil. Je kijkt direct via het grote venster de stationshal in, maar 

je voelt dat je thuis bent, binnen, afgesloten van de drukte . 

Je kunt nu aileen nog genieten van de drukte. Kijken naar aile 

mensen en de activiteit op het perron. 

Na een kort bezoek aan het toilet kun je kiezen om eerst even 

te ontspannen op de tribune of al te beginnen met koken . 

Van achter het fornuis kijk je nog altijd de stationshal in. Je 

kookspullen staan in het grote kookblok. Een bergruimte voor 

grotere dingen als de stofzuiger en de strijkplank bevindt zich 

onder de trap. 

Wanneer het eten klaar is ga je aan het kookblok, wat tevens 

tafel is eten, of je neemt je bord op schoot mee op de tribune. 

Vanaf daar kun je tv kijken dat op een scherm boven het 

kookblok wordt gebeamd. Ondertussen zie je onder je de 

activiteit op het station. 

Aan het kookblok kun je na het eten enkele werkzaamheden 

verrichten. Het dient naast kookblok en eettafel namelijk 

ook als werkbureau. Je zit nu op het onderste tribunedeel. 

Deze tribunedelen zijn te verschuiven naar eigen wens. Het 

zijn elementen met een klep aan de boven- en de voorzijde, 

waardoor ze ook als opbergruimte te gebruiken zijn . Verder 

kun je er op zitten en liggen, maar ze ook als boekenplank 

gebruiken of om je accordeon op te zetten. Omdat iedere 

bewoner anders is, zal iedereen deze tribune naar zijn eigen 

idee invullen. 

Wanneer je actieve dag er op zit ga je naar boven om daar 
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andaard woning 

te ontspannen en plaats te nemen op een launchbank met 

zicht op buiten. Deze ruimte is geen grote woonkamer, je 

gebruikt het namelijk aileen om te rusten, te ontspannen en 

bijvoorbeeld rustig tv te kijken . Wanneer het goed weer is zet 

je de woningbrede schuifpui open en kun je gebruik maken 

van de buitenruimte, het terras dat ontstaat op het dak van 

de onderburen. Je kunt buiten gaan zitten, maar ook binnen 

blijven . Doordat de launch vrij dicht op de gevel zit, heb je het 

gevoel dat je buiten zit wanneer je de schuifpui hebt open 

gezet. 

Na een drukke dag en de nodige ontspanning, is het tijd 

om naar bed te gaan. Het slaapgedeelte is gekoppeld aan 

de launch en wordt aileen gescheiden door de trap . De 

badkamer zit geschakeld aan dit slaapgedeelte en is zowel in 

zicht als geluid volledig afgesloten van zowel de stationshal 

Zicht op gevel stationshal 

als de buitenwereld. 

Wanneer je devolgende ochtend bent opgefrist in de badkamer 

ga je weer naar beneden om te ontbijten. Bij de onderste 

trede van de trap verzwik je je enkel, een kleine tegenvaller. 

Toch aangekomen op de benedenverdieping van je woning 

kom je al weer in contact met de drukke buitenwereld. Je 

kijkt de stationshal in en wordt voorbereid op de nieuwe dag. 

Wanneer je klaar bent om te vertrekken houd je de perrons 

in de gaten om te zien of je trein al arriveert. Wanneer deze 

a an komt rijden loop je de deur uit. Vanwege je pijnlijke enkel 

neem je de lift in plaats van de trap. Deze staat een verdieping 

hoger, dus je hoeft niet lang te wachten . Je glijdt rustig langs 

het gebouw naar de onderste corridor en hebt ondertussen 

een goed overzicht op de stationshal en kun je goed in de 

gaten houden waar je trein is. De enkel valt ook wei mee, 

Zicht vanaf tribune op kook- en werkblok 
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Detail over gevel halzijde 

(schaall:S) 

maar de lift is een aangenaam begin van de dag. 

Eenmaal aangekomen bij de onderste corridor loop je 

eventueel via de loopbruggen naar je vertrekperron, de 

treinreis kan beginnen. De teller voor reisminuten staat nu 

op + 1. De van deur-tot-deur reistijd is dus vrijwel gelijk a an de 

treinreis. Wanneer je in de binnenstad woont en met de auto 

reist ben je deze tijd ook minimaal kwijt aan het !open naar 

de parkeerplaats of parkeergarage. In de t rein sla je je laptop 

open en bereid je je al voor op de dag die komen gaat. Ten 

opzichte van reizen met de auto win je dus tijd. 

Wanneer je je waning verlaat en niet met de trein reist voor 

bijvoorbeeld een bezoek aan de supermarkt of stad kun je 

vanaf de onderste corridor direct het gebouw verlaten. 

Gevel halzijde 

De gevel aan de stationshal is volledig transparant. De 

tribunedelen !open over deze grate ruit heen. Een railprofiel 

vormt de constructie van deze gevel. Dit is gedaan omdat aan 

de binnenzijde een grate flens gewenst is om de tribunes 

over heen te Iaten schuiven. Aan de buitenzijde kan de flens 

minimaal zijn. Refererend aan de sporen bleek dit een ideaal 

profiel. 

De gevel is opgebouwd twee lagen glas met een spouw van 

18cm. Door deze spouw en het feit dat er in deze gevel geen 

te openen delen zijn is de geluidsisolatie gewaarborgd. 

Verlichting hal 

Eindhoven is de lichtstad van Nederland. De ontwikkeling van 

de gloeilamp door Philips is een van de meest kenmerkende 

technieken van Eindhoven. Omdat lampen en Iicht zo 

belangrijk zijn, zal hier iets speciaal mee gedaan moeten 

worden in het station, in de vorm van de verlichting van de 

hal. 

Deze verl ichting is nodig om de stationshal ook 's avonds een 

sociaal veilige plek te maken, met de intensie om door te 

kunnen draaien alsof het dag is. Daarnaast zal de verlichting 

de sfeer van de stad moeten overbrengen. Dit kan in door 

middel van kleurgebruik of tekstueel te belichten. 

Wanneer het 's avonds danker wordt zal de verlichting in 

de woningen aan gaan. Hierdoor kijk je gemakkelijk van de 

stationshal naar binnen. Om dit tegen te gaan is in de spouw 

van de buitenste ruit ledverlichting aangebracht. Door een 

reflecterende pri nt op de buitenzijde van de middelste (van 3) 

ruit te maken, za l de gevel volledig oplicht naar de stationshal 

toe. Hierdoor kijk je vanaf het perron altijd tegen het Iicht in 

en zie je nauwel ij ks iets van de wan ing. 

Nadat ik dit detail speciftek vaar deze gevel heb antwarpen, bleek dot 

Saint Gabain een zelfde systeem aan het antwikke/en is. Dit is echter 

nag niet ap de markt, maar werkt ap exact dezelfde manier met de 

ledverlichting en de ref/ecterende print. Oak hier am in de avand niet 

naar binnen te kunnen kijken. 
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BOUWTECHNIEK EN BOUWFYSICA 

Als mensen horen over wonen in een station roept het direct 

vragen op. Heb ik geen last van het geluid van de treinen? 

Zorgt dat niet voor trillingsproblemen? Hieronder worden 

de belangrijkste bouwtechnische en bouwfysische aspecten 

besproken. 

Geluid 

In deze stationskap hebben we te maken met het geluid in de 

stationshal en het geluid in de woningen. 

Op de perrons zijn diverse geluidsbronnen aanwezig. Mensen 

die praten en over het perron lopen, omroepberichten met 

vertrekinformatie van de treinen en natuurlijk het geluid 

van de treinen zelf. Het type geluid afkomstig van de trein 

dat maatgevend is, is afhankelijk van de snelheid. Tot 30 a 
40km/u is dat systeemgeluid . Daarboven is dat het wiel-rail 

geluid en boven de 250km/u het aerodynamische geluid. In 

een station als Eindhoven waar aile treinen stoppen zijn de 

eerste twee geluidsbronnen aanwezig. 

Het systeemgeluid wordt geproduceerd door de statische 

omvormer die gelijkstroom van de bovenleiding omzet in 

wisselstroom, het openen van de deuren van de trein en de 

ventilatie voor de tractiekoeling. 

Bij het wiel-ra ilgeluid maakt het contact tussen de w ielen van 

de trein met de ra ils vooral geluid bij oneffenheden en w issels. 
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Dubbele trillingsonderbreking 

Op station Eindhoven zijn aile perrons enkel, d.w.z. er is geen 

deling in perrons in a en b. Daarom zijn er ook geen wissels 

ter plaatse van het gebouw wat een gunstig effect geeft. 

Geluid in de stations hal 

In grote ruimtes als stationshallen weerkaatst het geluid tegen 

de kap. Tussen de ribben in dit gebouw zal dit niet gebeuren 

in verband met de 'zachte' ETFE kussens. Tegen de gevels van 

de woningen, die van glas zijn, is dit echter wei het geval. 

Hierdoor kan het zo zijn dat het geluidniveau onaangenaam 

is en omroepberichten slecht te verstaan zijn . 

Om dit te voorkomen is het belangrijk de vorm van de hal 

zo te maken, dat er geen brandpunt van geluidsgolven op 

oorhoogte (zowel staand, als zittend) voorkomt. Zo zijn 

omroepberichten altijd goed te verstaan. In de doorsnede 

op de vorige pagina is te zien dat de geluidsgolven elkaar 

niet snijden op oorhoogte (de groene lijn) en er dus geen 

onaangenaam geluid zal optreden in de stationshal. 

Geluid in de waning 

Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je boven het 

spoor bouwt, de trein zijn eigen geluidsscherm is, waardoor 

er bij personentreinen een reductie van 7dB is en bij 

goederentreinen een reductie van 4dB, t.o.v. geluidsoverlast 

naast het spoor (zie de rode stippellijn in de doorsnede op de 

vorige pagina). 

Door de onderste laag van de bebouwing recht boven een 

spoor te situeren, is ook de bebouwing, de vloer, zijn eigen 

buffer. Zo zorgt het dichtstbijzijnde spoor nooit voor de 

grootste overlast. 

Daarnaast maakt de Wet geluidshinder het mogelijk om bij 

een te hoge geluidsbelasting toch woningen te realiseren, 

wanneer deze worden uigevoerd met een dove gevel (een 

gevel zonder te openen delen) . Deze zal wei vo ldoende 

ge·isoleerd moeten zijn . Dit kan door het toepassen van een 

spouw groter dan 15 a 20cm. In dit ontwerp is een dove gevel 

toegepast in de vorm van een 2e hu idfa~ade met een spouw 

van 40cm. Geluidsoverlast zal dus in de woningen geen 

probleem zijn. 

Trillingen 

Een langsrijdende trein veroorzaakt trillingen. Deze 

trillingen kunnen vanaf het spoor door de perrons naar de 

ondersteuning van de bebouwing lopen. Om te voorkomen 

dat er in de woningen overlast is van trillingen zu llen er 

twee maatregelen getroffen worden : het zo veel mogelijk 

wegnemen van trillingen bij de bron en het voorkomen dat 

de trillingen in de woning aankomen. Dit is gedaan door het 

spoor op een massaveersysteem te plaatsen wat voor een 

sterke reductie van trillingen zorgt . Daarnaast wordt de stalen 
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:)ncept opwekken van w indenergie 

constructie van de woningen door mid del van rubber matten 

losgehouden van de betonnen onderconstructie. Zo zijn er 

twee buffers om trillingsoverdracht te voorkomen. 

Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 

Een lastig en onvoorspelbaar probleem, zijn de elektrische 

en magnetische velden die ontstaan door het tractie- en 

energiesysteem. Er zijn mogelijkheden dit te beperken, 

maar deze zijn niet altijd doeltreffend. Er zal dus rekening 

mee moeten worden gehouden met de inrichting van de 

bebouwing. Bij kantoren zullen ruimten met functies die hier 

gevoelig voor zijn, zo ver mogelijk aan de buitenzijde van het 

gebouw moeten zitten. 

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de 

apparatuur in het gebouw. Er kan beter gekozen worden 

voor een LCD scherm dan voor een traditionele televisie. 

Omdat wat dat betreft de technieken tegenwoordig steeds 

verder vooruit gaan, zal dit probleem in de toekomst kleiner 

worden. 

Wind 

Wanneer een perron niet voorzien is van een overkapping 

of andere vormen van beschutting, zal de wind net zo hard 

waaien als dat hij buiten het station doet. Omdat de treinen 

de stationshal in en uit moeten kunnen rijden, zullen er 

openingen zitten a an de west- en de oostzijde van het gebouw. 

De vraag is nu of deze openingen slechts zo groot moeten 

zijn om de treinen door te Iaten rijden of dat de kopgevels 

volledig open moeten zijn . 

Omdat de grote kop van het gebouw op het westzuidwesten 

is gesitueerd za l er vanuit deze richting vee I w ind het gebouw 

in waaien. Het idee kwam dan ook op om deze wind niet 

zomaar door of langs het gebouw te Iaten waaien, maar 

door het te sturen en zo te geleiden om hier energie uit te 

halen . De gedachte is om de wind die in de volledige kop 

aankomt naar de nok te leiden en hier in snelheid toe te 

Iaten nemen doordat de ruimte smaller wordt (het Venturi 

effect). Zo wordt de wind weggenomen van de perrons en 

zullen de passagiers hier dus geen hinder van ondervinden. 

Door de wind met hoge snelheid in de nok tussen de ribben 

te Iaten ontsnappen, zal hier op een slimme manier energie 

uit gehaald moeten kunnen worden. 

Om het Vent uri-effect te kunnen Iaten plaatsvinden, zal de 

kop zeer nauwkeurig ontworpen moeten worden. De w ind 

zal al vrij snel naar de nok moeten worden geleid om ook 

snel te kunnen ontsnappen. Wind neemt immers de weg met 

de minste weerstand. Daarom ook kan het zijn dat dit effect 

zich niet voordoet . Doordat het gebouw een relatief kleine 

oppervlakte heeft op de kop zal a an rand van het gebouw een 

overdrukgebied ontstaan. De wind zal dus niet versnel len, 
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Exploded view bouwlaag 

a. staalconstructie 

b. vloerafwerking 

c. ondervloer met w op staalplaat (schijf) 

d. staalframevloer 

e. gelaagd glas met tribunedelen 

f. gevelconstructie: railprofielen 

g. thermische beglazing 

h. staalframe met gipswand 

i. sandwichpanelen 

j . corridor 

k. ETFE-kussens 

gevel schuifpu i 

m. leidingen 

maar ervoor kiezen om langs het gebouw heen te gaan, de 

weg van de minste weerstand. Dit heet het wind -blocking

effect. 

Om over deze ideeen goede uitspraken te doen, zal verder 

onderzoek in een windtunnel en met berekeningen gedaan 

moeten worden. 

In eerste instantie is uitgegaan van volledig open kopgevels, 

omdat door de relatief kleine gebouwoppervlakte er 

weinig wind tegen het gebouw zal gaan en er dus geen 

overdrukgebieden of veranderingen in windsnelheden in 

de stationshal zullen zijn . Doordat de wind slechts uit twee 

richtingen kan komen zal de wind rustiger zijn dan buiten het 

gebouw en zullen de passagiers comfortabel op het perron 

kunnen staan . 

Leidingverloop 

Om de woningen te voorzien van water en elektra zijn de 

verschillende aanvoerleidingen nodig. Oak de afvoer, metals 

maatgevend onderdeel de riolering zal in het gebouw verwerkt 

moeten worden. Door te werken met luchtwarmtepompen en 

elektrisch te koken zal er geen gas nodig zijn. Luchtverwarming 

is namelijk uitermate geschikt voor relatief Iichte bouwwijzen 

als deze. 

Het horizontaal verlopen van het leidingwerk gebeurt tussen 

de vloeren van de units. Vervolgens kunnen de leidingen 

verticaal door de leidingschachten in de woningen worden 

gebracht. 

Luchtkwaliteit en ventilatie 

Een gebouw moet goed geventileerd worden . Door de 

wrijving van de treinpantografen met de bovenleiding komen 

er echter heel kleine koperdeeltjes in de Iucht. Deze zijn zo 

klein dat ze zich als gas gedragen, maar zullen niet als verse 

ventilatielucht gebruikt kunnen worden. 

De aanvoer van verse Iucht gebeurt daarom vanaf buiten via 

de ruimte tussen de units. Vanaf hier wordt de Iucht nadat het 

wordt voorverwarmd naar de woningen geleidt. De afvoer 

gebeurd aan de halzijde . Bij de ruimtes die a an de hal grenzen 

wordt de vervuilde Iucht afgevoerd via de 2e huidfacade. Bij 

de ruimtes die aan de corridor grenzen zal de Iucht via deze 

gang naar buiten worden geleid. 

Opbouw en detaillering units 

In het hoofdstuk wonen is het detail van de gevel aan de 

stationshal uitgelegd. Hier worden 2 principedetails van de 

unitopbouw verder toegelicht . In de exploded view op de 

linker pagina zijn de verschillende onderdelen van een unit 

te zien. 

Uitgangspunt voor de units is dat ze zo Iicht mogelijk moeten 

zijn. Dit om het mogelijk te maken ze volledig te prefabriceren, 

87 



88 

WANDOPBOUW: 
sandwichpaneel 

staalframe met steenwol isolatie 
fermacellplaat 12,5mm 

dook tbv positioneren units 

vulelement 

410 1-·---__.:..:..:: _____ f N 0 

150 260 ..-< ..-< 
t ~ ~ 

150 95 12.5 152.5 ~ ~ 
>< >< 
00 
\DO 
NN 
~~ 
c c 
Q) Q) 
> > 
"'"' .......... 
"'"' 2~ 
"0 

VLOEROPBOUW: 
Fermacell dubbele vloerplaat 
25mm 
warmtegeleidende plaat 

I 

vormplaat met vloerverwarming 
zwaluwstaartprofiel t.b.v. 
schijfwerking 
stalen vloerframe koudgwalste 
C-profielen 

Ll'l 
N 

Ll'l 
0 
N 

0 
Ll'l 
..-< 

00 
Ll'l 
m 

Ll'l N 
00 00 
..-< ..-< 

0 
0 

..-< 1 100-P 
_,.-, . staa 

0 
0 
00 

t 

360-P 
ok. Staal 

3035+P 
. unit 

2960+P 
bk. staal 

2700+P 
ok. staal 



stalen goot 
met ge'integreerde luchttoevoer 

WANDOPBOUW: 
sandwichpaneel 

staalframe met steenwol isolatie 
fermacellplaat 12,5mm 

150 

150 

410 

260 

95 12.5 152.5 

NO .......... 
X X 
00 
1.00 
N N 
X X 
00 
1.00 
NN 
~~ 
c c 
(1) (1) 

> > 
Ill Ill I .._. .._. 
Ill Ill 
-" -
::I ::I ..... > 

"'0 

goot thermisch ontkoppeld dmv isokorf 

drukstaaf k.260x260x12 

89 



9( 



< 

Gebouwrib, gezien vanaf zuidzijde 

tot en met de atbouw. Het Iichte gewicht maakt het mogelijk 

dat ze nog gedragen kunnen worden door de kraan. 

De units worden volledig droog gebouwd, er zit geen beton in. 

De vloer is een staalframevloer met daar over een staalplaat 

t.b.v. schijfwerking. Wanneer dit niet voldoende zal zijn, kan 

er een windverband onder het plafond geplaatst worden . Op 

deze vloer komt een ondervloer met vloerverwarming en 

een dubbele Fermacellplaat om hem vervolgens te kunnen 

afwerken. 

De wanden en het plafond zijn zo Iicht mogelijk gehouden en 

gemaakt van sandwichpanelen. Voor extra stabiliteit en een 

betere thermische- en geluidsisolatie is aan de binnenzijde 

van de wanden een staalframewand geplaatst met gips. 

De sandwichpanelen hebben een lichtgrijze kleur. Wanneer 

de zon schijnt zu llen ze het Iicht de hal in reflecteren . 

Nadat de units opgestapeld en gekoppeld zijn, wordt een 

vulelement geplaatst die het geheel zowel fysiek als thermisch 

afsluit. Tussen de units is ruimte voor leidingen. D.m.v. kleine 

vloerluiken is deze ruimte altijd te bereiken. 

In het rechter detail op de vorige pagina is het ETFE-kussen 

te zien. Deze maakt de stationshal dicht en zorgt voor 

beschutting tegen weer en wind. 

Op de linker pagina is een uitgewerkte rib te zien, met daarin 

de ontsluiting en de ETFE-kussens in de russenruimte. 
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Eindmaquette, gezien vanaf huidig 17 

septemberplein 

{schaall :SOO) 

CONCLUSIE 

Het eindproduct van dit project is een Railscraper, een woon

en overstapmachine. Een machine die ruimte, oppervlakte, 

tijd en sociale controle genereert. Het is een multifunctioneel 

gebouw, waarin de afzonderlijke groepen zowel in vorm als in 

functie met elkaar samenwerken en elkaar kunnen gebruiken. 

Een stationshal is ontstaan met een ruimtelijke kwaliteit, er is 

sprake van meervoudig ruimtegebruik+. 

Het is een machine die optimaal werkt voor de bewoners als 

voor de gebruikers van het station. Er is veel contact tussen 

deze twee gebruikersgroepen, maar ze hebben geen last van 

elkaar. In tegendeel, ze hebben wat aan elkaar. De bewoners 

hebben een prachtig uitzicht op de stationshal en de reizigers 

en kunnen zelf gebruik maken van de t rein alsof ze de auto uit 

de garage pakken. 

De reizigers krijgen een aangename ruimte om te vert rekken 

en aan te komen met de trein. De bewoners zorgen voor 

sociale controle, doordat er continue, 24 uur per dag, mensen 

aanwezig zijn en uitkijken op het station en zijn omgeving. 

ledereen zal dit station gaan herkennen als Station Eindhoven. 

Brainport heeft eindelijk een gezicht gekregen, iet s dat 

Eindhoven een beetje was vergeten in de grootschalige 

ontwikkeling van het stationsgebied . Het is een soepel 
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iebouwrib, gezien vanaf noordzijde 

werkende overstapmachine die aile verkeerstromen goed in 

elkaar laat overlopen en een echte verbinding maakt tussen 

Eindhoven Noord en Zuid. 

Het is een gebouw geworden met een lengte van 300m, een 

hoogte op de kop van 35m boven het spoor en aan de lage 

zijde 25m. Een vrije overspanning van exact SOm en met zijn 

totale breedte van 76m overdekt hij de volledige 8 sporen van 

station Eindhoven. 

Het heeft een vloeroppervlakte van 30.000m2, waarvan 

de helft wordt gebruikt voor de 170 woningen. De overige 

15.000m2 worden gebruikt als hotel, kantoor, sport en 

Eindmaquette, gezien vanuit het noordoosten 

overige recreatieve functies en zijn flexibel in te delen. 

Tot slot gaat het er natuurlijk om dat een ontwerp ook 

gebouwd kan worden. Het ontwerp is mede ontstaan door 

de constructie en de bouwmethode, zodat het gebouwd kan 

worden zonder hulpconstructie. Hierdoor kan het treinverkeer 

met slechts geringe overlast doorgaan. 

Door dit project integraal te ontwerpen en te 'archineeren' is 

een nieuwe stationstypologie ontstaan. Met dit nieuwe stuk 

Eindhovense infratectuur heeft de stad eindelijk een station 

dat 3e kenniseconomie van Europa waardig is. 

Eindmaquette, gezien vanaf Stationsplein Noord 
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REFLECTIE 

Terugkijkend op dit afstudeerproject zie ik een proces met 

ups en downs. Een traject waarin ik soms ben ontspoord, 

maar oak weer terug op de rails ben gekomen om uiteindelijk 

tevreden het eindstation te bereiken. lk heb wei eens het 

gevoel gehad dat hoe verder ik in het opleidingstraject aan de 

TU zat, hoe moeizamer projecten verlopen. Dit lijkt vreemd, 

maar je wordt steeds kritischer. Hoe meer je namelijk weet, 

hoe meer je niet weet. 

Het project voelde als een enorm multiproject. Door mijn 

integrale ontwerpaanpak heb ik veel disciplines behandeld. 

Stedenbouw, constructie, vastgoed, bouwtechniek, 

bouwfysica, uitvoeringstechniek en natuurlijk architectuur 

zijn allemaal aan bod gekomen. Naar mijn mening is dit 

essentieel voor een ontwerpproces, zeker bij een project als 

dit. Een station is geen gebouw op zich, het loopt door in de 

omgeving waardoor de letterlijke schaal van het project groat 

is. Een station houdt niet op bij het gebouw aileen, het werkt 

door tot ver in de omgeving. 

Ondanks een overwegend positieve terugblik op dit project, 

zou ik het tach anders aanpakken wanneer ik het over zou 

mogen doen. Met de wetenschap van nu zou ik het project 

graag samen met een student constructie en een student 
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Rail scraper en Eiffeltoren op zelfde 

schaal 

bouwtechniek willen doen. Met een project als dit waarin 

grote overspanningen, bouwmethode en systeemkeuze zo'n 

belangrijke rol spelen, had ik graag nauw samengewerkt in 

een team met verschillende kwaliteiten om een inhoudelijk 

nog diepgaander project te maken. lk vind het mooi om als 

all-rounder met al deze disciplines zelf bezig te zijn, maar 

miste soms de echte diepgang. 

Toch ben ik erg tevreden. Met name over het principe van 

de constructie die specifiek is gemaakt om het treinverkeer 

door te kunnen Iaten gaan en de reizigers zo min mogelijk 

te hinderen. De constructie en de bouwmethode hebben het 

ontwerp mede gemaakt. Het heeft me veel moeite gekost om 

de constructie, iets dat mij normaalgesproken goed 1ligt, goed 

in beeld te krijgen. Het was lastig grip te krijgen op de enorme 

dimensies, omdat er weinig tot geen referentiemateriaal 

bestaat. 

lk denk ook dat de maatvoering, het stramien, het patroon 

waar mee de verdraaiing in het gebouw is ontstaan beter 

had gekund. lk ben erg goed begeleid door dhr. Snijder, 

maar om ook een ideale constructie te maken zou er veel 

meer gerekend moeten worden om verantwoorde keuzes 

te maken. In samenwerking met een student constructie 

zou er van het model wat er nu ligt een beter en efficienter 

constructief ontwerp gemaakt kunnen worden . Wanneer er 

meer ideeen doorgerekend zouden worden, zouden er meer 

randvoorwaarden zijn om bewustere keuzes te maken . • 

Wat mij juist mee is gevallen is de stedenbouw. Dit is een 

discipline binnen de architectuur waar ik weinig ervaring mee 

had, maar door logisch nate den ken en het concept te volgen 

ben ik hier vrij snel uit gekomen. Het busstation, de brede 

doorgang en de typologie van een kopstation zijn keuzes die 

al in een vroegtijdig stadium konden worden gemaakt en 

wat een stevige basis heeft gegeven voor het vervolg van dit 

project. 

Op gebouwniveau heeft de schaal van het project me wei 

moeite gekost. De stationshal van bijna 300m lang is te 

vergelijken met de Eiffeltoren op zijn kant. Belangrijk hierbij 

is dat de menselijke schaal niet vergeten mag worden. Met 

name bij het bouwen van woningen gaat het om de mens in 

het gebouw. 

lk ben van mening dat het bij architectuur altijd nog gaat om 

het gebouw en niet om het papieren ontwerp. Er zou dan 

ook meer nagedacht moeten worden over de techniek, het 

maken van het gebouw, het bouwproces en het Ieven van het 

gebouw nadat het is gerealiseerd . Aileen een leuk ontwerp is 

niet genoeg. 
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lk heb dan ook veel ideeen bedacht, veel methodes gebruikt 

om tot een antwerp te komen. Soms had ik het gevoel dat 

ik veel tijd heb verspild door in de vorm van maquettes en 

schetsen steeds meer varianten te maken. Aan de andere 

kant weet ik daardoor nog beter waarom ik met de gemaakte 

beslissingen doorga. 

Tach zou ik sneller beslissingen moeten kunnen nemen om 

met volgende stappen bezig te kunnen zijn. lk zou minder 

in een denkproces moeten blijven hangen, minder twijfelen 

en sneller beslissingen nemen om problemen op te kunnen 

lassen. 

AI met al kijk ik met een goed gevoel terug op dit project. 

Het behandelen van de vele disciplines heeft me veel 

Eindmaquette, grote vides tussen spoortroggen 

wijzer gemaakt. Het was een gigantisch project, een enorm 

leerproces. lk heb veel geleerd over stations, veel over 

constructies en heb met plezier aan het project gewerkt. 

Eindmaquette, gezien vanuit het westen 
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