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Titel en subtitel zijn zo gekozen dat het samenstel een volledig beeld geeft van de ] 

ontwerpopdracht en de specialisaties die daarbij aan bod komen. Waarin de titel 

prikkelend en uitnodigend is, is de subtitel meer informatief in de breedte van van de 

achterliggende problematiek en het onderzoek. 

De titel is prikkelend en uitnodigend door het intro
duceren van een nieuwe typologie; Stadshub. Een andere 
benaming van het station maakt dat dit gebouw opnieuw 
moet worden beoordeeld in haar typologie_ 

De 'stadshub ' staat voor de context van het station, 
centrum (middelpunt) van de stad en de netwerksamen
leving. In de netwerksamenleving neemt de aantrek· 
kingskracht van het centrum steeds meer af en wordt 
in de ogen van Luuk Boelens (stedenbouwkundige en 
socioloog van het bureau Urban Unlimited) over
genomen door nieuwe plekken. Het station kan een van 
deze plekken zijn, als het stadsplein van de toekomst. 
Hub staat hierin voor het centrum, heeft een link met 
reizen (luchtvaart) en roept tevens associaties op met 
netwerken. Stadshub: een nieuw ce ntrum VOOf ontmoet· 
ing binnen de netwerksamenleving en de stad. 

De term s tatian is niet meer toereikend voor de functie 
die het gaat vervullen_ Met de toevoegingen aan functies 
en de positie in het netwerk overstijgt het de functie 
van alleen de overstap. Het geven van een nieuwe naam 
vestigt aandacht op een functieverandering en maakt het 
ook noodzakelijk opnieuw te beo orde len. 

De ondertitel weerspiegelt de breedte van het 
achterliggende onderzoek: een onderzoek naar ver· 
keersstromen over de stationslocatie en een onderzoek 

naar de netwerksamenleving. Het ontwerp komt voort uit 
een constante dialoog tussen beide onderwerpen. Layout 
staat zowel voor het stedenbouwkundig onderzoek naar 
de slationslocatie in haar context, als een stromenonder· 
zoek tussen de verschillende modaliteiten. De conclusies 
hieruit vormen de hoofdopzet. layout. van het station_ 
PIek staat hierin voor hel onderzoek naar de positie van 
het station binnen de netwerksamenleving. 





VOORWOORD 

De keuze van mijn afstudeeronderwerp kwam in grote mate voort uit een fascinatie 

voor het reizen en de overstap. Deze keuze zegt veel over jezelf, maar ook over je positie 

binnen de studie en de architectuur. 

Terugkijkend op een grillig verlopen afstudeerproces kan ik des te meer concluderen dat 

de ontwikkeling van het onderwerp nog meer over mij zegt dan ik toen kon vermoeden. 

Inspiratie is geput uit een groot aantal bronnen, deze hebben me verwijderd maar 

uiteindelijk ook terugbracht naar de essentie. Het kanaliseren van dit grillig verloop is 

de waardevolle bijdrage van mijn begeleiders Jan Westra, Hüsnü Yegenoglu en John 

Swagten. 

Buiten de begeleidingscommissie heb ik veelvuldig kennis gezocht bij ondermeer de 

Technische Universiteit Eindhoven (TUle), de Gemeente Eindhoven, de Nederlandse 

Spoorwegen (NS) en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Tesamen met 

familie, studievrienden, vrienden en (oud·) collega's hebben zij mij op velerlei wijzen 

gesteund in mijn afstuderen. 

Iedereen die op die manier een bijdrage aan mijn afstuderen heeft geleverd, bedankt l 

Jackei Henstra 

Eindhoven, januari 2007 
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HET STATION ... 

" .. . midden in de bebouwde kom 

neergezet, bieden zij de stedeling 

de kans van vlutht, de ervaring de 

stad te verlaten. Juist daardoor 

zijn zi j belangrijke voorzien ingen 

voor de toerist. .. ". 

Prot dr. jameS W. McAll ister in 

7iJn intreerede aan de TU Delft. 



I 
INLEIDING 

"Als in een roes trekken de vlekken aan me voorbij die in een ongelijkmatig ritme 

de reflecterende vloer als een stroboscoop laten flikkeren . Een continu wisselende 

collage van geluiden vormt een hypnotiserende melodie. Overal is geroezemoes, 

vermengd met het gezoem van treinen en roltrappen voor, achter, onder en boven, 

tegen een muur van geraas, getoeter, gerommel en sirenes van de stad die links en 

rechts ligt. Een sensationeel punt in een meeslepende 3d Videoclip die alle aandacht 

opeist en de adreal ine wild doet stromen , zonder dat ik een meter afleg. Dit moet de 

dynamiek van het reizen zijn. " Florian Bocr '" "I'Eurllpe á &rOllde vitesse" 

Positionering 
Dit verslag is een weergave van het afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven 

(TUl e). Het vormt de afronding van de opleiding tot architect. Het project is zelfstandig 

opgezet en uitgevoerd onder begeleiding van drie commissieleden van de TUle. 

Onderzoek en proces 
Motivatie 

Bij het plaatsen van het afstuderen in het perspectief van mijn studieprojecten kwam 

ik tot de conclusie dat ik wilde werken aan een ontwerp waarbij de organisatievorm 

essentieel is in het ontwerp en het proces. De organisatie en de ervaring van stationsge· 

bouwen en de vrijheid die het reizen geeft, blijft mij boeien. Die ervaring wordt prachtig 

verwoord in bovenstaand citaat van Florian Boer. De plek die het station in de stad 

inneemt werd treffend beschreven door prof. dr. James W. McAllister in zijn intreerede 

aan de TU Delft : de stations; "".midden in de bebouwde kom neergezet , bieden zij 

de stedeling de kans van vlucht, de ervaring de stad te verlaten. Juist daardoor zijn zij 

belangrijke voorzieningen voor de toerist.. ." . Beide citaten zijn illustratief voor mijn 

fascinatie voor stationsgebouwen. 

Dat de wisselwerking tussen ve rschillende infrastructuren een belangrijke factor is in 



~ ......... .............. .............................. 

het functioneren van een station blijkt uit de huidige situatie in Eindhoven. Een versplin· 

terd station(sgebied), dichtgeslibde openbare ruimte met kiosken als stedelijk vuil bij 

de entree naar de stad en slechte integratie met de omliggende stedelijke infrastructuur 

zijn enkele irritaties in het functioneren van het stationsgebied in Eindhoven. De combi· 

natie van fascinatie en irriatie zijn samen de aanleiding geweest om Eindhoven te kiezen 

als locatie voor het ontwerpen van een stationsgebouw. 

Onderzoeksprotes en aannames 

Op zoek naar een startpunt vanuit de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd op 

de locatie, de veelheid van problemen en daarnaast de beperkingen van een afstu· 

deeropdracht heb ik er voor gekozen om eerst een grondige analyse uit te voeren naar 

de verkeersstromen op en rondom het station, om door te dringen tot de kern van de 

locatie en de opdracht. Hierin is een parallel te zien met het ontwerpproces van UN 

Studio voor het stationsgebouw in Arnhem. De architect Ben van Berkel van UN Studio 

beschrijft het stationsvraagstuk in Arnhem als een Gordiaanse knoop; de knoop moet 

niet hardhandig doorgehakt worden, maar zorgvuldig worden ontrafeld . Naar zijn 

idee moes t er na de diverse gestrande ontwerpen in Arnhem eerst een studie worden 

gemaakt van de vervoersbewegingen. Voor de situatie in Eindhoven is cijfermateriaal 

naar boven gehaald bij ondermeer de NS en het Samenwerkingsverband Regio Eind· 

hoven (SRE). De bewegingen zijn vervolgens in één model samen gebracht dat voor het 

eerst inzicht gaf in de totale bewegingen rondom de locatie. 

Deze werkwijze kan gezien worden als een benadering die vanuit het station naar de 

stad kijkt. Van hieruit heb ik gekozen voor een benadering vanuit de stad naar het 

station. Dit is meer gericht op de ervaring van het station in de stad. Een dergelijke kop· 

peling kwam duidelijk in het werk van Luuk Boelens naar voren. Deze steden· 
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plangebied van de opdracht 

bouwkundige en socioloog van het bureau Urban Unlimited heeft mij op de weg gezet 

van de netwerktheorie van de econoom Manuel CastelI. In zijn werk wordt de netwerk· 

theorie benaderd vanuit een maatschappelijke houding. 

Het eerste onderzoek heeft de opzet voor het ontwerp/concept gevormd . Dit concept· 

ontwerp is vervolgens verder uitgewerkt in samenhang met het onderzoek naar de 

netwerktheorie en ·samenleving. Het proces laat zich het beste lezen als een creatief 

ontwerpproces waar vanuit zijdelingse stappen gezet worden naar de theorie, om ver· 

volgens weer terug te keren naar het ontwerp. Dit betekent dat de theoretische onder· 

bouwing invloed heeft op het ontwerp en vooral de ontwerp keuzes, maar niet de intentie 

heeft om sluitend te zijn . 

Het project zal zich richten op de positie van het station in Eindhoven en de integratie 

met de verschillende verkeersstromen van voetgangers, fietsers , auto's, bussen en het 

nieuwe Hoogwaardige Openbaar Vervoerssysteem (HOV). De locatie is het bestaande 

stationsgebied van de Dommel tot aan Vestdijk/Bijenkorf/18 september plein. 

Probleemdefinitie en doelstelling 

De problemen rondom het station in Eindhoven vormden, zoals hierboven beschreven, 

ook gedeeltelijk de aanleiding om dit als opdracht te kiezen. Het gebied kenmerkt zich 

door een grote versplintering van stationsfuncties over de locatie, die er voor gezorgd 

heeft dat er weinig comfort is en die de uitstraling zwak maakt. Waar de zuidzijde van 

het station nog een duidelijk beeld heeft, blijft dit aan de noordzijde sterk achterwege. 

De praktijk van het busstation lijkt een grote verzameling van bus·haltes te zijn, gedict· 

eerd door het dynamische toewijzingssysteem. Ook hier blijft het comfort voor de 
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reiziger achter bij het idee dat openbaar vervoer aantrekkelijk gemaakt moet worden. 

Om met een architectonisch ontwerp voor het stationsgebouw binnen de problematiek 

een eigen interpretatie te geven is het afstudeerproject onderverdeeld in twee delen, 

volgens het hierboven geschetste proces. Het eerste deel bevat een kort historische 

overzicht van de spoorwegen in het algemeen en de situatie van Eindhoven in het 

bijzonder. De actuele situatie wordt in beeld gebracht met een onderzoek naar de 

verkeersstromen, dat een noodzakelijk fundament vormt voor de uiteindelijke ontwerp· 

ingreep. De probleemstelling van dit eerste deel luidt: 

Hoe kan station Eindhoven een efficiënter en compacter station worden dat de ver

schillende modaliteiten op een soepele manier verbindt en tegemoet komt aan de 

hedendaagse eisen van de overstap zonder op stedenbouwkundig niveau een cocon te 

worden? 

Dit eerste deel eindigt met een inventarisatie en een strategische visie voor de 

ontwikkeling van het station in de toekomst. De layout van het station vraagt om een 

goede wisselwerking met de stad. Daarom is in het verlengde van de probleemstelling 

het volgende doel geformuleerd. 

Het ontwerpen van een nieuw station voor Eindhoven dat beantwoordt aan een 

effeciënt station en tegelijkertijd een aantrekkelijke en belangrijke plek wordt binnen 

Eindhoven en op grotere schaal in de diverse netwerken. 

Voordat met een architectonisch ontwerp antwoord wordt gegegevn komt de rol en de 

wisselwerking tussen architectuur en stedenbouw ter sprake. Dit gebeurt aan de hand 

van een literatuuronderzoek naar de organiserende werking van stromen op verschil· 

lende schaalniveaus. Dit onderzoek is verwerkt in een apart hoofdstuk en behandelt de 

volgende vraagstelling: 

Hoe kunnen stromen bijdragen aan de organisatie van een ontwerp en welke posi

tie kan het station innemen in de toenemende mobilieit die steeds meer los lijkt te 

komen van de plaats, maar meer wordt bepaald door tijd dan door afstand? 

Dit betoog komt voort uit het eerste analystische deel naar verkeersstromen en vormt 

een fundament voor een dialoog tussen de efficiëntie van een overstapplaats en de 

betekenis van het station voor de stad. 

In het tweede deel van dit verslag wordt het ontwerp van het station toegelicht. Het 

onderzoek wordt eerst vertaald in een conceptontwerp. Met diverse schema's wordt de 

dialoog weergegeven en het ontwerp uitgewerkt. Met dit ontwerp wordt vanuit de basis 

van de stationssituatie een nieuwe positie van het station gegeven. Het ligt daarom ook 

niet in het verlengde van uitgevoerde stedenbouwkundige onderzoeken rondom de 
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stations locatie maar slaat een andere weg in. 

Leeswijzer 

-------------------- ---- ------------. ,--------------------------------_.--------. . . . 
•••••• ••••••••• l ••••• , 

" . : :'Ontwerp·., 
ontwerp ". : Stromen. • ~' ', ', ......... i Stadshub ~ 

: ·opgave : : onderzoek .~' : •••• ". A:' Eindhoven .: 

....... {". ./ i : / Ontwerp- \ ••• " "'- .•••••••• 
'11:: • • I 111 

'1 •• 11..... I : .. , , 

DEEL I 

, '. proces 
: 

\, . -'~"r'-' DEEL 2 
\" ..... '---------.-L-~t: -···-·-----·----------·--·! 

~·· Eind . •••• , 
: hoven en '. : Netwerk· 
: het spoor r· .. ; ..... _. ;' samenleving • . . ' ..... ... 
• . , : en ontmoeting : 

'" ....... " .' 
" I ......... .. 
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2 
EINDHOVEN EN HET SPOOR 

e recente geschiedenis van Eindhoven is turbulent te noemen. In 
een korte tijd groeit Eindhoven, met als grote motor de industrie van 
Philips, uit tot een stad. In een kort overzicht wordt de ontwikkeling 

van het stationsgebied en haar directe omgeving weergeven. Deze 
ontwikkelingen worden gekoppeld aan de huidige situatie en de opgave waar 
het nieuw te bouwen station nu voor staat. 

Het ontstaan van 
Eindhoven 
Eindhoven was in het midden van de 1ge 
eeuw het cen rrum van een aa.n tal omliggende 
dorpen, maar stelde met 3.000 inwoners niet 
veel voor. Veel belangrijker was het nabijgele
gen Helmond, dar dankzij de ligging aan de 
Zuid-WiJJemsvaarr al enkele industrieën had 
aangetrokken . Bij de planning van de aanleg 
van de Zuiderstaarsspoorweg (van Moerdijk, 
via Breda en Tilburg naar Venlo/Maastricht) 
voorzag men de ontsluiting van Helmond. 

Ook moest deze spoorlijn worden aangesloten 
op de spoorlijn richting 's Hertogenbosch en 
Utrecht die rechtsreeks via Hasselt met Luik 
verbonden moest worden. Op het knooppunt 
van deze spoorlijnen lag Eindhoven. Dat was 
de reden dat Philips zijn gJoeilampenfabriek 
hier vestigde en er vervolgens de belangrijkste 
oorzaak van werd dat Eindhoven zich storma
chrig ging ontwikkelen. De aanleg van spoorli
jnen (in 1866) en het Eindhovensch Kanaal 
(in 1846) zorgen voor een goede ontsluiting 
van de industriële complexen, bovendien 
dragen ze bij aan de versterking van de 

~ ............... \ ... ...... ................................................. .. ~~S\.,~.~~ ............................... . 
. , "'" : 11 ~ ~ 

. / ~ • #>. • 

: . 

I ................ ~ .. ~ .... ...... ....... \ .... .. .. ........ ... .'.i~.~~.~~;> ............ .................. .. 
Afb. I 1850 Atb. 21880 Atb. 3 1995 
Verhouding Eindhoven - Helmond Ontwikkeling van het spoor en daarmee Eindhoven ontwikkelt tot een stad van 

een knooppunt bij Eindhoven 200.000 inwoners 
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• Randweg 
• Ringweg . 
• Tangent 
. Sinnenriftg 
• Radlalen 

concenrrische opbouw van de srad. Hierdoor 
bemoeilijken ze echrer ook de relarie russen de 
hisrorische kernen verder. 

De annexarie van de omliggende dorpen bij 
de srad Eindhoven is in 1920 een feir. Om 
de sredenbouwkundige groei van de srad in 
de roekomsr re kunnen reguleren wordr her 
Eersre Algemene Uirbreidings Plan (AVP) in 
1922 opgesreld. In her AVP wordr de essenrie 
van de problemariek waarmee Groor Eind
hoven bij de annexarie is geconfronreerd voor 
her eersr aangesripr. 

Eindhoven en het 
stationsgebied 
De hoofdproblemariek besraar vanaf de jaren 
rwinrig uir een aanral sreeds rerugkerende 
aspecren. Een onderzoek van Pier Beekman 
geefr een compleer en gederailleerd beeld van 
de onrwikkeling van Eindhoven in de periode 
vanaf 1900. De problemariek waar Eindhoven 

18 STADSHUB 

voor sraar is grorendeels verkeerskundig 
en komr voon uir de enorme groei en de 
gelijkrijdige annexarie. In een kon overzichr 
wordr chronlogisch een beeld gegeven van de 
onrwikkelingen die invloed hebben gehad op 
de rorsrandkoming en de huidige siruarie van 
her srarion. 

1900 - Als eersre is er de verkeersproblemariek 
in her cenrrum en die russen de verschillende 
hisrorische dorpskernen. In her cenrrum is 
deze problemariek onrsraan door de srerke 
roename van de indusrrie en de daarmee 
samenhangende verkeersroename. De hisror
ische kleinschaligheid van her sradscenrrum 
kan aan deze onrwikkelingen geen ruimre 
bieden. Vanwege de srerke concenrrische vorm 
van Eindhoven is de verkeersverbinding russen 
de verschillende dorpskernen onderling ook al 
nauwelijks aanwezig. De barrières die de beek
dalen russen de kernen vormen worden door 
de opvulling mer groorschalige indusrriecom
plexen, de spoorlijnen en her emplacemenr 
sreeds verder versrerkr. 



1915 - De verkeersverbinding tussen de 
kernen en het centrum verloopt over de 
radialen. Dit geeft met name in de noord-zuid 
richting nogal wat problemen op die wegen 
waar spoorwegovergangen aanwezig zijn . 
Zo ontstaan er een aantal lastig te hanteren 
verkeersfuiken o.a. bij de insnoering van de 
noord-zuid route ter plaatse van het centrum
gebied, bij de FelIenoordovergang. In 1915 
wordt de buitenceintuurbaan (of ringweg) 
ontworpen om zowel het centrum als de Fel
lenoordovergang te ontlasten. Er was toen nog 
geen sprake van een binnenring. 

1918 - De aanleg van tangenten en het 
verbeteren van de FelIenoordovergang blijven 
belangrijke doelstellingen, in een nieuw plan 
worden drie verbeterpunten aangedragen voor 
de FeIlenoordovergang. 
1. Het spoor naar het noorden versch uiven 
2. Het aanwezig emplacement verhogen (het 
zogenaamde hoogspoor) 
3. De aanleg van een tunnel onder het spoor 
door in aansluiting op de Vestdijk. 

1927 - In reactie op het Algemeen Uitbrei
dingsplan van 1922, wordt geadviseerd om 
een kleine ringbaan (binnenring) te intro
duceren. Het centrumgebied wordt op deze 
manier vergroot en de noord-zuidverbinding 
kan blijven bestaan zonder te wachten op de 
totstandkoming van de ringweg. Er ontstaat 
het inzicht dat de te kiezen oplossing bij de 
overweg verband houdt met de verkeersrecon
structie van de binnenstad. 

1930 - Door een trage totstandkoming van de 
ringweg blijft de druk op de radialen voor de 
noord-zuid verbinding groot. Dit heeft mede 
te maken met de moeilijke situatie in het 
centrum. De bouw van het hoogspoor wordt 
vastgelegd als oplossing voor het overga.ng
sprobleem, maar het komt niet tot uiting in 
het wegenpatroon. De FelIenoordovergang bli
jft als enige doorgang op de noord-zuid relatie 
gehandhaafd. Er blijkt steeds meer dat 

de centrum- en stadsrandproblematiek verder 
wordt doorgegeven aan de volgende generatie. 
Wel blijkt dat in de verschillende plannen die 
worden gemaakt de volgende thema's steeds 
terug te komen: 
1. Hoe kan het centrum vergroot worden; 
2. Oplossing bieden voor de verkeersfuik op 
de noord-zuid verbinding bij de FelIenoord; 
3. Een structureel verband aanbrengen tussen 
de verschillende dorpen. 

1953 - De bombardementen aan het eind van 
WO II zijn voor de naoorlogse stedenbou
wkundige planning van groot belang. Grote 
delen van het stadscentrum zijn verwoest, 
wat in 1946 in de Wederopbouwplannen de 
mogelijkheid geeft om de verkeersproblema
tiek grootschalig aan te pakken. Het spoor 
wordt vervolgens enkele tientallen meters 
naar het noorden verplaatst en als compromis 
halfhoog uitgevoerd, zodat half verdiepte over
gangen ontstaau. Een volledige variant blijkt 
te duur; in dat geval zou ook het oostelijk ge
legen emplacement verhoogd moeten worden. 
De noord-zuid relatie tussen het centrum en 
de noordelijk gelegen historische kern Woen
sel zou met deze ingreep moeten verbeteren. 
AI tijdens de bouw van het halfhoogspoor 
blijkt dit niet het geval te zijn en moet de 
verkeersafwikkeling al bijgesteld worden. De 
onderdoorgangen blijken in de praktijk te 
dicht bij elkaar gesitueerd te zijn. Woensel is 
dan met het centrum verbonden met rwee 
verkeerswegen; de Emmasingel en de Vestdijk. 
Daarnaast is er nog een extra onderdoorgang 
gemaakt in het verlengde van de Demer richt
ing de Kruisstraat. 

Ten noorden van het spoor komt het Fel
lenoord te liggen die een steeds belangrijkere 
functie krijgt in de verkeersafwikkeling. Hier 
blijkt ook duidelijk het verschil tussen de eisen 
vanuit de moderne verkeersopvarting en de 
traditioneel ruimtelijke oplossing waarbij de 
wegen begrensd worden door de gebouwen . 
De noordelijke begrenzing wordt in het begin 
zo ruim mogelijk genomen om 
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nog onbekende verkeersmaauegelen te kun
nen opvangen. Dit heeft te maken met het 
uitstellen van beslissingen over de verkeer
safwikkeling. De introductie van het groot
schalige verkeersknooppUnt de FelIenoord 
zorgt samen met de afbraak van nog overeind 
staande bebouwing voor een voortzetten van 
de reeds bestaande barrière. Een fYsieke bar
rière blijkt nu plaats te hebben gemaakt voor 
een ruimtelijke. 

1956 - Het nieuwe station wordt met de 
binnenstad verbonden door middel van een 
schakeling van pleinen; het Demerplein en 
het stationsplein die beiden een verschillende 
functie zouden vervullen in het publieke 
domein van de stad. Het Demerplein aan het 
begin van de Demer wordt aangewezen als 
het nieuwe stadsplein van Eindhoven. Deze 
verplaatsing zou een betere relatie moeten 
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geven mer her noordelijke Woensel. Daarnaasr 
ligr her srarionsplein als een plek van beweging 
van mensen en bussen. 

1965 - Voor de oorlog lag de nadruk bij de 
verkeersafwikkeling bui ren de kern. Na de 
oorlog komr echrer de nadruk sreeds meer re 
liggen op her cenrrum van Eindhoven. Een 
onrwikkeling die door de groeiende mobilireir 
in meerdere sreden is re herkennen. Her door
gaande auroverkeer diende zo dichr mogelijk 
her cenrrum re raken en de binnensrad zelf is 
ook re doorkruisen door een noord-zuid en 
een oosr-wesr roure. Gelijkrijdig worden econ
omisch srerke acrivireiren naar her cenrrum 
gehaald. De binnensrad wordr hierbij gezien 
als her knooppunr van cenrrale- en radiale 
wegen. Rond 1965 wordr hier her nadeel van 
ingezien en komr er meer aandachr voor zowel 
een funcrioneel als een recrearief gebruik van 
her cenrrum. Van her cenrrum gebied wordr 
gedeelrelijk een voergangersgebied gemaakr nu 
vanuir de gedachre dar de sradsbezoeker wel 
bereid zou zijn zou om afsranden re voer af re 
leggen. 

In de rurbulenre groeiperiode van 1900 ror in 
de jaren '60 wordr de srrucruur bepaald van 
her huidige srarion. Her bussrarion aan her 
18 Sepremberplein blijkr in haar jonge jaren 
al problemen re hebben mer de verkeer
safwikkeling. De roronde op her plein kan 
sreeds minder goed her verkeer afwikkelen. 
Her srarion wordr uireindelijk verplaarsr naar 
de locarie Neckerspoel ren noorden van her 
srarion. Op deze locarie komr eind jaren '80 
een rweede volwaardig srarionsgebouw voor 
her bussrarion. Her srarion krijgr dan rwee 

gezichren. 

War laren deze onrwikkelingen zien ren aanz
ien van de huidige siruarie? In zijn algemeen
heid kan gesreld worden dar een aan ral punren 
in de 20e eeuw consranr problemen hebben 
opgeleverd. In de planvorming komr dir goed 
re uiring, er worden veel plannen door de ge
meenre geïnirieerd, maar her lijkr re onrbreken 
aan daadkrachr. De definirieve keuze voor 
een aanral plannen lijkr uirgesreld re worden 
waarbij de plannen vaak ingehaald worden 
de realireir en blijven ze rerugkomen op de 
agenda. De problemen lijken doorgegeven re 
worden aan de volgende generarie. In een kon 
overzichr worden vanuir de geschiedenis drie 
rhema's aangehaald die ook in de huidige plan
vorming nog een rol spelen: 
1. De verbinding russen her srarion en her 
cenrrum 
2. De verkeersrechnische verbinding russen 
her cenrrum en Woensel (de fuik) 
3. Ruimrelijke verbinding russen her cenrrum 
en Woensel. 

Verbinding station - centrum 
In de planvorming is her srarion mer her cen
rrum verbonden door her schakelen van rwee 
pleinen: her Demerplein en her srarionsplein. 
Her Demerplein wordr hierin her nieuwe 
sradhuisplein mer sradhuis. Van dir plan 
wordr afgezien als her nieuwe sradhuis elders 
gebouwd wordr. Her srarionsplein veliesr zijn 
funcrie als her her bussrarion voor een berere 
onrsluiring verplaarsr wordr naar de noordzi
jde. War overbleef was een lege ruimre die ror 
op heden als parkeerplaars dienr. Hiermee is 
wel een funcrie reruggekomen maar de leegre 
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luxe positie die het het centraal gelegen bussta
tion ten opzichte van de binnenstad heeft 
wordt hierdoor niet gebruikt. 

De verkeerstechnische fuik 
De noord-zuid verbinding blijft een terugko
mend probleem dat zich contreerr op de Fel
lenoordovergang. Door het (half)hoogspoor 
wordt de verbinding onafhankelijk gemaakt 
van het spoor, maar het aantal doorgangen 
is beperkt en liggen bovendien te dicht bij 
elkaar. De ringweg wordt laat aangelegd en 
door de niet afgemaakt tangent blijft de druk 
op de binnenring en daarmee op de FelIenoor
dovergang (later de Vestdijktunnel) groot. In 
de jaren '90 worden verschillende voorstellen 
gedaan om de binnenring te vergroten en een 
extra doorgang ter plaatse van de Dommel 
te maken . Van de uitvoering hiervan wordt 
afgezien als blijkt dat de kosten te hoog zijn. 
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Ruimtelijke verbinding noord-mid 
De noord-zuid verbinding tussen het cenuum 
en Woensel wordt door het (half)hoogspoor 
wordt fysiek wel verbeterd, maar blijft 
ruimtelijk sterk achter. In de gedachte van 
de mobiliteit van de jaren '60 en een gebrek 
aan verwachtingen heeft de FelIenoord een 
erg ruime opzet gekregen. Het weerspiegelt 
daarmee ook het positieve beeld van de jaren 
'60. Door de extra ruime opzet werd ruimte 
gemaakt voor een goede verbinding tussen de 
binnenstad en WoenseJ. Het uitblijven van 
begeleidende bebouwing langs de Vestdijk, 
de ruime opzet van de FelIenoord en de onder
gang voor de fietsverbinding hebben van de 
fysiek barrière en ruimtelijke barrière gemaakt. 
In de beschrijving van de planvorming lijkt 
het hoogteverschil tussen de binnenstad en 
Woensel van 4 meter, amper tot uiting te 
komen in de plannen. 



3. HET STATIONSG BIED EN DE 
OPGAVE 

_ . " ' • .A ....... Il:>I'.~l~NoI..: 
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Vanaf de jaren '90 is er door gemeente aan diverse plannen gewerkt om 
op stedenbouwkundige schaal sturing te geven aan het centrum gebied. 
In de verschillende plannen wordt veel aandacht besteedt aan de verkeer
safwikkeling van de binnenring en de Feilenoord en aan de ruimtelijke 
inrichting door middel van profielen. Het overzicht geeft een beeld van de 
verschillende rapporten die zijn ontwikkeld. 

De verschillende plannen proberen de problemen te tackelen door ondermeer een 

aanpassing van de binnenring en de samenhang tot stand te brengen door bebou· 

wingshoogte. In de verschillende plannen worden wel ideeen geleverd, maakt het lijkt 

constant te ontbreken aan kennis van de werkelijk onderliggende problematiek en de 

behoefte. Dat de plannen niet integraal tot stand komen blijkt uit de Verkenningenstudie 

van Holland Railconsult uit 2002. Dit plan kijkt wel naar de stationslocatie, maar bekijkt 

het puur door de bril van de Nederlandse Spoorwegen. Een intergrale ontwikkeling met 

het busvervoer blijft achterwege, waardoor plannen uiteindelijk niet veel verder dan 

komen dan een masse studie. 

De opgave 

De Nederlandse Spoorwegen gaan uit van een groei van 35%. Aangezien de trein gezien 

kan worden als de motor voor de stations locatie krijgt het gehele station te maken met 

een capaciteitsprobleem. 

De opgave voor het station moet dus als een opgave worden beschouwd waarin alle 

modaliteiten zijn opgenomen: voetganger, bus, fiets, het nieuwe Hoogwaardig Open· 

1990· Stedenbouwkundig plan Stationsdistrict . bureau Teun Koolhaas Associates (TKA) (i.o. dienst stadson· 
twikkeling) 
1994· Ontwikkelingsvisie Stationsdistrict Eindhoven; Actualisatie en uitwerking van het plan in het kader van het 
sleutelproject Westcorridor door TKA (i.o. dienst Stadsontwikkeling en de Ontwikkelingscombinatie Eindhoven (OCE) 
1995· Ontwikkelingsplan door gemeente Eindhoven / TKA / OCE. Onderdelen van de ontwikkelingsvisie onderzocht 
en nieuwe elementen toegevoegd. (vastgesteld door de gemeenteraad 1996) 
1998 - eerste poging DEGW / TKA om de plannen te actualiseren en op hoger ambitie niveau te tillen. 
2001 - startnotitie voor de evaluatie stationsdistrict door B&W geaccordeerd. 
(2002 - Samenvatting verkenningenstudie Station Eindhoven - van Holland Railconsult) 
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baar Vervoer (HOV) of Phileas, trein , parkeren en reizen (P+R), Kiss and Ride (K+R), 

autodate en autoverhuur. Wanneer hier over het station wordt gesproken, wordt dan 

ook het geheel van al deze modaliteiten bedoeld. Uit de verschillende plannen is een 

programma van eisen gedestilleerd, dat puur inspeelt op de werking van het station. 

Verwerken van een reizigersgroei van 35% tot 2020 

Een integrale oplossing voor het station 

Verbetering van de beeldvorming van het Neckerspoel gebouw, tesamen met: 

Verbeteren van het reizigerscomfort op Neckerspoel 

Het integreren van de commercie op het station 

Vegroten parkeercapaciteit 

Een betere aansluiting van het station op de stad 

Opgave en programma 

Het programma is te reduceren naar een aantal hoofdbestandsdelen, waarbij de trans· 

ferruimte, commerciële ruimten en parkeerruimte de hoofdmoot vormen en daarnaast 

voor het publiek toegankelijk zijn. Het vierde onderdeel wordt gevormd door de dien· 

stverlening. 

Het huidige programma van het station is als uitgangspunt genomen voor het nieuwe 

station. De groei van het programma is bepaald op de groeiprogrognose van de NS 

van 35%. Daarin is nog geen rekening gehouden met uitbreiding van de commerciële 

activiteiten. Voor het parkeren is een grotere groei gerekend. Voor parkeren +reizen 

wordt uitgegaan van 2000 plekken in 2020. Hierbij kan ook rekening worden gehouden 

met bestaande locaties als het Kennedyplein en de Mathildelaan. In het schema is het 

nieuwe programma van eisen grafisch weergegeven waarbij goed de verhouding tussen 

de programmaonderdelen te zien is . 
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Het station moet: 
noord-zuid relatie versterken 
ruimte-intensivering stimuleren 

de versn ipperde modaliteiten integreren tot één knoop 

- groeiscenario: 35% groei 

- te hanteren rekengetallen: 

- in- en uitstappers trein: van 43.300 naar 65 .000 per dag 

- in- en uitstappers ochtendspits: van 5.800 naar 7.500 per uur 

- overstappers: van 10.400 naar 15.000 per dag 

interwijkverbinding ca. 50.000 per dag (afhankelijk van arrangement) 
- balans brengen in functie. herkenbaarheid en allure noord- en zuidzijde 

hal noordzijde onoverzichtelijk, te klein ook al vanwege de 
dubbelfunctie trein/bus 
herkenbaarheid in stad aan zuidzijde goed, aan noordzijde matig 

- noordzijde: functiecombinatie stationshal / wachtruimte overig OV niet 
uitgesloten 

- auto-ontsluiting voor K&R en taxi aan noordzijde is zorgpunt [nu niet 
bereikbaar. twijfel over straks] 

- nieuw station behoefte aan parkeergelegenheid voor treinreizigers aan beide 
entrees: 

totaal 1000 P&R-plaatsen voor 2010 

en 2000 P&R-plaatsen voor 2020 
Oordeel huidige situatie busstation 

de inf rastructuur voor de bussen functioneert, 

de accommodatie voor reizigers is onder de maat, 

zowel Qua fysieke ruinlte als Qua comfort 

aanzienlijk grotere reizigersaccommodatie is noodzakelijk 

aanzienlijk groter reizigerscomfort is noodzakelijk 

ambitie: alle OVop evenwichtig niveau wat betreft publiekskwaliteit 

voorlopig te hanteren ca . 1000 m2 

retail wordt gespreid over hallen en passage 

retail respecteer t tra n~fercapaLilei l en versterkt transferkwdlilei t 



4. STROMENONDERZOEK 

P
arallel aan de gefragmenteerde uitleg van het huidige station bleken 
tijdens het vooronderzoek ook de kennis van en inzicht in de situatie 
niet samen te komen maar gefragmenteerd op verschillende plekken 

te blijven liggen. Verschillende instanties hebben een onderzoek gedaan 
naar het station of het stationsgebied, zoals de Gemeente Eindhoven, 
Stedenbouwkundig bureau Teun Koolhaas Associates (TKA), de Nederlandse 
Spoorwegen (NS) en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). 

De verschillende visies scheppen wel beelden van een nieuw station, maar door het 

ontbreken van een werkelijk stationsopgave blijft een visie op het station achter· 

wege. Dit levert echter wel een probleem op om het station vitaal te houden binnen 

de toekomstige ontwikkelingen en geeft in mijn visie de noodzaak aan om naast de 

stedenbouwkundige en verkeerstechnische analyse een onderzoek te doen naar het 

huidige functioneren van het station in haar basisfunctie: de overstap van reizigers op 

verschillende modaliteiten. Een benadering die start vanuit het station en kijkt naar de 

stad. Door de reiziger als onderwerp te nemen wordt de analyse gestart bij de kern van 

het station . Het doel van dit hoofdstuk is een integraal reizigers model te ontwikkelen 

waarin het station als knooppunt van alle modaliteiten inzichtelijk wordt gemaakt. Met 

dit model is het mogelijk om verschillende stedenbouwkundige layout opties van het 

station te testen en te beoordelen. Hiervoor worden op stedenbouwkundig niveau een 

aantal opties geformuleerd voor de layout van het station. 

Achtergrond: de reiziger en de stroom 
Het doel van het reizigersmodel is te komen tot de basis van het station; onmisken· 

baar de eerste stap in het proces van onderzoek, analyse en ontwerp. Het simpelweg 

achterhalen van gegevens over hoe de mensen een gebied gebruiken, zowel in functie 

als in tijd wordt door UN Studio als basis gebruikt voor de meeste opdrachten, door het 

bureau Deep Planning genoemd. In een vroeg stadium van het proces wordt binnen een 

multidiscplinair team zoveel mogelijk informatie naar boven gehaald, vóór het moment 
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dat er aan het project geschetst wordt. Tijdens het ontwerpen zal altijd de vraag terug· 

komen: "Waar is de mens in het ontwerp?" De huidige complexiteit van de opdrachten 

en de stedenbouwkundige situatie heeft het noodzakelijk gemaakt om 'dieper' de 

informatie te bestuderen. De vorm en ruimtelijke vertaling komen in dienst te staan van 

de stromen in richting en tijd. In het stationsontwerp van UN Studio in Arnhem nemen 

zij voor de layout van het ontwerp de bewegingen van de voetgangers als uitgangspunt. 

Deze bewegingen worden in de huidige situatie geanalyseerd en gemodelleerd om 

vervolgens in een nieuwe layout terug te komen. De voetganger derhalve als middelpunt 

van het station. 

Input: bronnen 
Om de basis van de voetgangersbewegingen op station Eindhoven te onderzoeken is 

data nodig van de verschillende modaliteiten . Dit onderzoek is gestart met de twee 

motoren van het station: de trein en de bus. Voor de trein zijn de statistieken van de 

Nederlandse Spoorwegen gebruikt uit 2002 . Voor de bus was dit minder eenvoudig 

aangezien er weinig wordt vastgelegd. Uiteindelijk is de data gebruikt van een reiziger· 

sonderzoek uit 1992. In dit onderzoek is ondermeer het voor· en natransport op· 

genomen. Met deze informatie is het mogelijk om de twee motoren van het station aan 

elkaar te koppelen. De andere modaliteiten komen uit de hieronder genoemde bronnen 

en zijn gebaseerd op capaciteit. 

De gebruikte bronnen: 
Nederlandse Spoorwegen (NS): Aantal reizigers per dag, spitsinformatie, interne over· 

stap, voor Ina transport. 

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE): Reizigerstelling op alle lijnen in Eind· 

hoven op verschillende haltes uit 1992. De aantallen zijn in overleg met SRE opgewaar· 

deerd naar 2002 met een groeifactor. 

Technische Universiteit Eindhoven (TUle): voetgangerstellingen bij toegangswegen tot 

de campus 

Fontys: Aantal studenten gesorteerd op woonplaats (postcode) van de student. Aan de 

hand hiervan is een schatting gedaan van het aandeel busgebruikers . 

Gemeente Eindhoven: diverse overzichten van parkeer· en stallingsmogelijkheden van 

auto 's en fietsen. 

Output: het integraal reizigersmodel 
De data is samengebracht in een integraal reizigersmodel met alle bewegingen per 

modaliteit. De data is omgezet van aantallen in modaliteiten naar de bewegingen van 

voetgangers tussen deze modaliteiten. De omzetting is de basis van het integraal 

reizigersmodel gevisualiseerd in het stromenschema 2002. Dit model is doorvertaald in 

een prognose voor 2020. Op basis van cijfers van de NS is gerekend met een reizigers· 

groei van 35% voor alle modaliteiten. 
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Dit model is een stmulans voor alle partijen om de stationssituatie tot een gezamenlijke 

zorg te maken. Hier ligt tevens de oplossing voor een integraal station dat de reiziger 

comfort kan bieden. 

Belangrijke uitkomsten van het integraal reizigersmodel: 
1. 17% van het totaal aantal voetgangers op de stationslocatie verplaatsen zich tussen 

de trein en de bus. 

2. Interwijkers zijn gebruikers van de spoorpassage (tunnel) die geen gebruik maken 

van de trein. Een groot deel van deze groep komt van of gaat naar het busstation. De 

interwijkers leggen met 41 % van het totaal aantal voetgangers een hoge druk op de 

tunnelverbinding. 

3. De zuidkant is met 47% tegenover 7% aan de noorkant voor voetgangers een belan· 

grijke "bestemming". 

Op de belangrijkste conclusies van dit model blijft de realiteit van de situatie van het 

huidige station achter. De overstap van trein naar bus wordt door het station niet tot 

nauwelijks gefaciliteerd. Door het gebruik van het dynamische bustoewijzingssysteem 

op het busstation blijven de reizigers tegen het gebouw wachten op het binnenkomen 

van de bus om vervolgens naar de bus te lopen. De kruising tussen de voetgangers en 

de stroom bussen, tesamen met de afwezige bescherming van de reiziger, brengt het 

comfort van dit deel van het station naar een dieptepunt. 

De verbindingstunnel tussen noord en zuid wordt zeer intensief gebruikt en kent vele 
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pieken gedurende de dag, grotendeels veroorzaakt door het treinvekeer. Tegelijkertijd 

zijn er verschillende kiosken waar de rij wachtenden botsen met de stroom voetgangers 

door de tunnel. Toch is de beleving van de ruimte intensief en stedelijk. Hier komt de 

dynamiek van het reizen misschien wel het meest tot uiting. 

De derde uitkomst is sterk onderkent in de huidige situatie aan de zuidkant van het sta· 

tion. De stroom krijgt vanuit het station weinig vervolg in de stedenbouwkundige inricht· 

ing waardoor de luxe positiie van een centrum locatie teniet gedaan wordt. 

Methodiek en instrumenten 
De stromen tussen de verschillende modaliteiten op een station maken gebruik van de 

infrastructuur. Deze infrastructuur kan zowel specifiek voor een modaliteit of bestem· 

ming zijn gescheiden, als gemengd worden uitgevoerd. In een essay van het Atelier 

Rijksbouwmeester wordt hiervoor de term ontvlechting of vervlechting gebruikt. Een 

voorbeeld van ontvlechting is het vliegveld. In veel gevallen zijn de stromen daar onder

verdeeld op basis van aankomst en vertrek. Zoals tot uiting kwam in een lezing van 

architectectenbureau Benthum en Crouwel over Schiphol wordt hier een sterke schei

ding gemaakt in aankomst en vertrek op verschillende lagen. Zij ontwerpen daardoor 

ook vanuit de doorsnede. 

Manier van verplaatsen 
Ontvlechting is een middel om bereikbaarheid, veiligheid en overzichtelijkheid in een 

ontwerp te brengen. Maar wanneer pas je ontvlechting van stromen toe en wanneer laat 

je het achterwege? 

Vanuit de stad naar het station is ontvlechting een middel om de bereikbaarheid van het 

station in stand te houden en conflicten tussen verschillende modaliteiten bij het sta

tion te voorkomen. In verschillende gevallen ontstaat dit op een natuurlijke manier waar

bij de metro ondergronds, de bus op maaiveld en de trein op verhoogd niveau elkaar 

kruizen, de zogenaamde verticale ontvlechting. Deze 'natuurlijke' verticale ontvlechting 

sluit aan op een verwachting van de reiziger en komt daarmee de overzichtelijkheid ten 

goede. 

Tegenover de plaatsing van de modaliteiten in de eigen habitat staat het voorbeeld van 

een vliegveld . Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen aankomst- en vertrekstromen 

in de doorsnede. Dit levert wel een interne overzichtelijkheid op, die soms voor de 

reiziger onopgemerkt blijft, maar tot gevolg kan hebben dat de relatie met de context 

minder wordt. Het onopgemerkt blijven kan ook tot gevolg hebben dat het het systeem

minder begrepen wordt en verwarring geeft . Buiten de routing is het moeilijk te oriën

teren; omdat de reiziger wordt gestuurd door het systeem. 

Naast het verticaal ontvlechten kunnen modaliteiten horizontaal ontvlochten worden . 

Dit kan de bereikbaarheid ten goede komen, maar kan negatief werken op de overzich-
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telijkheid. Bij horizontale ontvlechting krijgen de verschillende modaliteiten een speci· 

fieke plek rond en binnen het station op basis van de stromen en de bestemmingen in 

de stad. Door deze bestemmingen in kaart te brengen wordt er inzichtelijk gemaakt of 

er aanleiding is om stromen horizontaal te ontvlechten en eventueel extra toegangen 

naar het station te maken. 
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Doel van verplaatsen 

Attractorendiagram. De attractoren zijn bestemmingen 
die te voet bereikbaar zijn. De te verwa ch ten aantal· 
len per bestemming kunnen aanleiding geven voor een 
horizontale ontvlechling. 

Het doel van verplaatsen kan onderscheiden worden in de 'reiziger' en de 'gebruiker'. 

Sinds het station steeds meer commerciële functies huisvest is de bezoeker niet meer 

per defenitie een reiziger. De factor tijd is dit onderscheidt van groot belang. Er kan 

gesteld worden dat de reiziger meer gebonden is aan tijd dan de gebruiker, met name 

bij de modaliteiten die van een dienstregeling gebruik maken . Alleen is het een dun 

onderscheid. De reiziger die het station per fiets verlaat kan net zo goed gebonden zijn 

aan de tijd. Net zoals een 'gebruiker' weinig tijd heeft om naar de Albert Heijn ToGo te 

gaan. Een overstapper tussen trein en bus kan dankzij de dienstregeling ook een half 

uur moeten wachten. Dus er is eigenlijk sprake van een constante wisselwerking tussen 

gebruiker en reiziger. 

De extra tijd kan doorgebracht worden bij Bruna of in de stationsrestauratie die als een 

ontmoetingsplaats voor de reiziger werken, maar kan ook verder gestimuleerd worden 

door het toevoegen van functies die de ontmoeting extra stimuleren. De dunne lijn 

tussen gebruiker en reiziger zorgt er voor dat je ook verleid kan worden door bijvoor· 

beeld een museum op het station. 

Er is verschil in het doel van verplaatsen: reiziger of gebruiker, snel of traag. Maar de 

scheidslijn is dun. De wisselwerking tussen snel en traag is al een ontmoeting tussen 

gebruikers die verder gestimuleerd kan worden door functies aan het station toe te 

voegen die een langer verblijf mogelijk maken en die je kunnen verleiden. Je kunt 

een trein missen, maar kan ook verleid worden om een trein later te nemen, om het 

museum nog even te bezoeken. 
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Herorganisatie: modaliteitenshuffle 
Met het integraal model kunnen binnen de stedenbouwkundige situatie verschillende 

opties onderzocht worden. In het onderzoek zijn hier in de brede stedenbouwkundige 

context verschillende layouts op hoofdniveau van bus en trein onderzocht. 
...................................................... .... .... ...... .. ... .. ... .. . . 
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: ... .... .... ... ... ............. ...... ...... ..... ... ....... ........ .. .... ....... : 
Twee voorbeelden uil de layoulsludie op hoofdniveau. 

Op stedenbouwkundig schaal is de layout van het station moeilijk aan te passen . De 

zuidkant van het station heeft een goede en korte verbinding met de binnenstad van 

Eindhoven. Een nadeel van deze toegang is de kopontsluiting van de treinperrons . Een 

betere perronontsluiting kan alleen gemaakt worden door een nieuwe onderdoorgang in 

het midden van de perrons te maken. Deze optie is moeilijk uitvoerbaar en zorgt boven· 

dien voor een slechte verbinding met de bussenlocatie. 

Het verplaatsen van het station naar de zuidkant is verkeerstechnisch niet wenselijk 

aangezien de druk op en rondom de binnenring te groot wordt. De enige optie is een 

nieuw busstation aan de zuidkant ter plaatse van de Dommel. Deze optie is alleen uitvo· 

erbaar als de binnenring omgelegd wordt met het zogenaamde Dommeltrace zoals het 

bureau van Teun Koolhaas heeft voorgesteld. Inmiddels is dit ontwerp verworpen door 

de Gemeente Eindhoven, omdat de ingreep te duur is. 

De beste en in basis de meest eenvoudige oplossing is het behouden van de huidige 

layout met de bussen locatie aan de noordkant. Door de bouw van het Kennedy Bussi · 

ness Centre is toekomstige uitbreiding echter moeilijk geworden. De huidige versplinter. 

ing van modaliteiten over zowel de noord· als zuidkant maakt het station niet helder en 

legt met name een grote verkeersdruk op de binnenring. Door parkeren en reizen, kiss 

and ride en de taxi in zijn geheel te verplaatsen naar de noordzijde ontstaat daar een 

zogenaamde One·terminal. 

In het One·terminal concept is het station niet meer alleen een spoorwegstation, maar 

een gebouw waar reizigers onder één dak kunnen kiezen uit alle typen openbaar vervoer. 

Dit vergroot de herkenbare positie van het station in de stad en verhoogt het overstap· 

comfort voor de reiziger. Hier ontstaat de mogelijkheid om het openbaar vervoer een 

sterke positie te geven als een volwaardig alternatief voor individueel vervoer. 
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Uit het integraal reizigersmodel is al gebleken dat de zuidkant met name een toegang 

is voor voetgangers. De verschillende auto· modaliteiten kunnen nooit volledig geweerd 

worden van de zuidkant en dat is ook niet wenselijk. Deze modaliteiten moeten alleen 

gestimuleerd worden om de noordkant te gebruiken. De faciliteiten in het station 

moeten aansluiten op het wachten en de locatie moet goed bereikbaarheid zijn door 

een goede aansluiting op de infrastructuur van de stad. 

De derde uitkomst van het model geeft daarnaast ook aan dat de aansluiting van de 

voetgangers stroom op de ruimtelijke inrichting niet goed is. Het gebied kenmerkt zich 

door losse gebouwen en parkeerruimte en is eerder al benoemd als een lege barriere 

tussen het station en de binnenstad. Nu de modaliteiten samengebracht worden in het 

One·terminal gebouw op de noordkant blijft dit gebied leeg en is er nog steeds geen 

aansluiting van het station op de binnenstad. De inrichting van dit gebied is dan ook 

niet een zorg van het station maar moet een invulling krijgen vanuit de stad. 

Het One-terminal concept geeft het station een herkenbare positie binnen de stad. 

Het verhoogt het comfort de reiziger door een korte en efficiënte overstap. Het verv

lechten tot een one-terminal brengt veel reizigers samen in één gebouw. Dit legt een 

hoge druk op het afwikkelen van alle stromen op het station, maar geeft tegelijkertijd 

ook de mogelijkheid van ontmoeting op het station. 

De potentie die de ontmoeting biedt binnen een One-terminal concept moet verder 

uitgewerkt worden in relatie tot tijd en programma. Het verschil tussen haasten en 

wachten is niet hard, maar moet uitgewerkt worden in een constante wisselwerking. 

De ontmoeting op het station wordt in het komede intermezzo over de organiserende 

kracht van stromen verder uitgewerkt. 
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THEORETISCH KADER 

Het concept van het station is 

ontstaan vanuit twee bewegingen . 

Met een ana lytisch onderzoek van 

de stromen op de stations locatie 

is gekeken vanuit het stat ion naar 

de stad met daartegenover een 

benadering vanuit de stad naar 

het station. Dit bekijkt de positie 

van het station in het publiek 

domein van de stad . De visie komt 

voort uit de nelwerksamenlevlilg. 

In het komende theoretische mter· 

mezzo worden beide benaderingen 

samengebracht en uitgewerkt In 

een strategie voor het station als 

ontmoetingsplaats. 



Intermezzo 

[ORGANISERENDE STROMEN] 

De aanleiding voor dit betoog is de veronderstelling dat stromen 

worden veroorzaakt door de organisatie van de wereld om ons heen 

en dat omgekeerd de stromen het ontwerp kunnen organiseren. Een 

degelijke analyse vormt dan vaak de basis voor te nemen ontwerpbesliss

ingen. Maar wat zijn die stromen die het ontwerp beinvloeden? En als het 

letterlijk gaat om de organisatie van de wereld om ons heen roept dat wel 

de vraag op hoe groot die wereld dan is en hoever de invloed van de stromen 

reikt? 

Zoals voor de snoom van een rivier de 
bedding een levensvoorwaarde vormt, verrek 
ik vanuir de veronderstelling dat de context 
van de onderzochte stromen van groot belang 
is. Daarom moet je de stromen zowel in de 
stedenbouwkundige als de architecturale 
context beschouwen. Dir essay zal antwoord 
geven op de vraag hoe stromen de organisatie 
van een ontwerp kunnen bepalen (stromen als 
ontwerp middel) en wat de reikwijdte van deze 
invloed is. 

Stromen en haar 
architectonische 
betekenis 
'Snomen' stamt af van het Germaanse 
stramma en was als stnJm, stroum en stream 

al voor 1100 n.Chr. in verschillende talen 
bekend en vanaf 1260 n.Chr. is her als 'stroom' 

bekend in het MidNederlands. Oorspronkelijk 
stamr het af van het 

indogermaanse sreu, waaraan een 't' is 
toegevoegd in de Germaanse talen. Hetzelfde 
Sreu of srou is ook de worrel waar het Engelse 
flow van af stamt'. De betekenis van 'srroom' 
is "het z ich voortbewegen, vloeien: meestal 

in grote hoeveelheid of met kracht"'. In meer 
architectonische context is het terug te vinden 
in de beschrijving waarin in figuurlijk verband 
gesproken wordt over "personen of zaken die 

zich in groten getale voortbewegen of als zich 

aldus voortbewegende worden gesteld'~. Je zou 
kunnen zeggen: het verplaatsen van materie. 
In deze lijn krijgt het ook voor het eerst 
architectuur theoretische aandacht in 1948 in 
het boek 'Mechanization takes command' van 
Siegfried Giedion4 

1 Onions, C.T., The Oxford dictionary of Engli sh etymol· 

ogy. I ' druk. London. 1966. 

2 Woordenboek der Nederlandsche Taal op ed ·rom, 

1999. 

3 Ibidem 2. 

4 Boelens, L. La citta muovre; naar een fenomenologie 

van de space of flows . Utrecht, Urban Unlimited. 
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Naast deze klassieke en fYsieke betekenis 
kennen we stroom nog als het verplaatsen 
van electriciteit door een geleider. Hoewel 
deze betekenis ook al klassiek genoemd mag 
worden staat het wel aan de basis van de 

virtuele wereld van het internet. Hier wordt 
allerlei data verplaatst; van documenten tot 
geld. Dit laatste heeft voor de introductie 
gezorgd van de wereldeconomie, die 24 uur 
per dag doordraait. 

Het inzicht van de grote invloed die de 
informatiestromen hebben op de dagelijkse 
communicatie en de maatschappij was de 
aanleiding voor Manuel CasteIls tot het 
beschrijven van dit veranderingsproces. 
In zijn drieluik "The information age: 
economy. society and culture" beschrijft 
hij die vergaande veranderingen voor de 
maatschappij. In het eerste deel "The rise 
of the network society" komt hij tot de 
conclusie dat de nieuwe virruele stromen 
een tweedeling teweeg hebben gebracht in 
de stedenbouw. Aan de klassieke betekenis 
van plaats in de stedenbouw, space of places. 
voegt hij een tweede toe. de space of fiows'. de 
stromenruimte. Deze pendanten liggen aan de 
basis van wat CasteIls de netwerksamenleving 
noemt. Met dit concept is een werkelijkheid 
toegevoegd aan het traditionele plaatsdenken 
door middel van netwerken en stromen. Deze 

stromenruimte is zich zo zelfstandig aan het 
ontwikkelen dat het als een derde betekenis 
van 'stroom' moet worden gezien. 

Stroom is dus het gevolg van de verplaatsing 
van materie in welke vorm dan ook (goederen. 
personen. data) en zorgt daarmee voor 
de organisatie van alles wat rond om ons 
heen gebeurd. Via stromen hebben wij de 
mogelijkheid tot het bereiken van plekken en 
informatie. Stromen bepalen ons handelen 
en ons handelen veroorzaakt stromen. Ik 
onderscheid hier drie typen van stromen; 

1 Caslells. M .• The informa/lon age, volume 1: The Rise of 

the Ne/work Society. second edilion, 2000; The space of 

flows. blz. 376-424 
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de fYsieke, de virruele en ten slotte de space 
of flows . Terwijl de eerste twee duidelijk 
tegenover elkaar staan wisselt de derde 
constant deze twee af. 

De drie typen stromen worden verder 

toegelicht door ze te onderzoeken op historie. 
organisatie en voorbeelden. De vraag voor 
dit essay is nu hoe elk van deze stromen 
worden georganiseerd en wat de onderlinge 
wisselwerking is om uiteindelijk tot een 
strategie te komen. 

Het marche van de 
fysieke stromen 
In de hedendaagse architectuurpraktijk is de 
organisatie van functies en stromen nier meer 
weg te denken. Dit is echter niet altijd zo 
geweest. Voor de tweede helfr van de 19' eeuw 

speelt het ruimtebegrip een ondergeschikte 
rol in esthetische en architectuurtheoretische 
betogen. De architectuurtheorie van die 
periode was gestructureerd rond begrippen als 
stijl. orde en type. I 

Toch is het organiseren van functie en ruimte 
van oudsher een taak voor de architectuur. In 
de school van de Franse Ecole des Beaux Arts. 
opgericht in 1816 in Parijs als tegenhanger 
van de EcoJe des Polytechnique, is dit expliciet 
opgenomen in het lesprogramma als de 
kern van het ontwerpen . De essentie van 
een goed ontwerp volgens de waarden van 
de Beaux Arts was het helder analyseren van 
het programma van eisen en het formuleren 
van een beknopt concept als leidraad voor 
de architectonische uitwerking2• In het 
ontwerp werd een aantal fasen doorlopen. De 
zogenaamde Equisse was een schematische 
voorstelling van hoe het programma zou 
leiden tot een verdeling van volumes over een 

1 Heynen, H. Oat is architectuur, sleutelprojecten uit de 

twintigste eeuw. Rotterdam, 2001; p. 782. 

2 Vansliphoul, W.A.J .. 'Maak een stad, Rotterdam en de 

architectuur van J. H. van den Broek'. Rotterdam, 2005. 



locatie. Vervolgens werd dit uitgewerkt in een 
Parti - de kern van het ontwerp. De parti 
was echrer meer dan een platte weergave; her 
was een driedimensionale voorstelling voor 
een gebouw dar aangaf hoe het complexe 
programma zich zou onrvouwen aan de zich 
door het gebouw bewegende gebruiker. Het 
ontvouwen van de ruimtelijke samenhang 
aan de gebruiker werd aangeduid mer her 
begrip marche. Marche is afgeleid van her 
werkwoord marcher, dar zowel duidr op het 
'lopen' van de gebruiker als op her 'werken' 
van het gebouw, de organisatie. Op basis van 
de kwaliteir van de marche werd de kwalireit 
van het onrwerp en de vindingrijkheid van 
de architecr beoordeeld. Aan de basis van 
deze onrwerpsrrategie staat dus de gebruiker 
centraal die met de fYsieke stromen de 
organisatie en de ruimrelijkheid van het 
gebouw beleeft. 

Als de indusrriele revolutie zijn intrede 
doet, verandert de maatschappij echter 
in een hoog rempo en wordt ook door de 
archirecruur gezocht naar nieuwe methoden; 
de start van de modernistische periode. In 
eerste insrantie lijkt het uitgangspunr nog 
steeds de gebruiker te zijn waaromheen het 
gebouw wordt georgansieerd, maar in de 
periode van de functionalistische architectuur 
lijkt er helemaal niet naar de gebruiker 
van het gebouw gekeken re worden. Er 
wordt onrworpen aan een nieuwe mens, de 
gebruiker, om deze in de vaart van de revolutie 
een nieuw bestaan te bieden . De organisatie 
komt sreeds meer in het lich t te staan van de 
efficiëntie van het programma. 

Door de toegenomen mobilieit in de laat
modernisrische periode is het organiseren 
echter steeds complexer geworden. Zowel de 
omvang als de diversireit van de modaliteiten 
groeit en moeten uiteindelijk samen komen 
in één onrwerp. In deze periode wordt door 
groepen als Archigram en Archizoom op 
een utopische manier onrworpen aan deze 
groeiende complexiteit van bereikbaarheid en 

vrijheid. 

In de post-modernistische periode verdwijnt 
die groeiende complexiteit echter grotendeels 
weer uit het debat tot aan het eind van de 
20' eeuw een groeiend bewusr'Ûj n ontstaat 
die weer teruggrijpr op de kern van het 
organiseren en onrwerpen I. In dit zogenaamd 
supermodernisme' wordr vanuir de basis weer 
gewerkt aan nieuwe rypologieën. Misschien is 
het wel zo dar in dit ontwerpen vanuit de basis 
ook de zoektochr naar oorspronkelijkheid van 
de filosoof Deleuze3 rot ontwikkeling komt. 
Oorspronkelijkheid is te herkennen in het 
zoeken naar de kern van de opdracht, bevrijdt 
van iedere vorm van traditie. 

Een methode waarin dit explicireit naar 
voren komt is het door architectenbureau 
UN Studio onrwikkelde Deep Planning. Deze 
merhode is in basis het onrwerpen aan de 
kern van de opdacht zoals ook de Beaux Arts 
architecten al deden. Door achter de werkelijk 
behoefte van het programma en de gebruiker 
te komen wordt op een professionele manier 
geanalyseerd en onrworpen. Zij ontwikkelen 
dit door in interactieve sofrware die de 
groeiende complexireir van her programma 
en de onderlinge relaties mer stromen op elk 
momeor tijdens her proces kan blijven 

I Modernisten geloven dat we de wereld kunnen gen· 

eraliseren en vervolgen s verbeteren. Postmodernisten 

geloven hier niet in, zij zeggen dat modernisten op basis 

van universéle kenmerken generaliseren over principes 

van de veranderende maatschappij. 

2 Supermodernisme is een sti jl die in tegenstelling 

tot het postmodern isme het modernisme niet veracht 

maar een meer genuanceerder standpunt inneemt. 

Minder gebruik van symboliek en meer sens ibil iteit in 

ondermeer de gevel die meer contextloos en globaal 

wordt. Daarnaast tijd voor een nieuwe architectuur in de 

zin van functie, onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe 

typologieen. 

3 Deleuze Deleuze, G. en F. Guattari. A thousand plateaus: 

capitalism andschizophrenia. 2e druk. London, 1985; The 

desiring machine, blz. 1·8. 
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doorzien. Deep planning gaat de strijd aan 
met de complexiteit. 

Bij station Arnhem is Deep Planning vertaald 
in een stromen model waarin de stroom Vall 

gebruikers wordt ontrafeld. Een methode 
die door Jo Coenen beschreven is als het 
vervlechten en ontvlechten van stromen. Ben 
Van Berkel (UN Studio) schrijft hierover: "het 
ging ons er om naar de realiteit van de 'flow' 
te kijken, en vervolgens een object te maken 
dat de analyse van die bewegingen overstijgt." , 

Virtuele stromen 

De snelle ontwikkeling van de 
informatietechnologie is doorgedrongen 
in alle porieën van onze maatschappij. Wij 
kunnen elk moment van de dag met de 
hele wereld in contact zijn om te handelen, 
te communiceren, maar elk individu kan 
ook zijn identiteit naar buiten brengen in 
persoonlijk logs. We kunnen discusieren in 
forums, kennis opdoen en andere, onbekende 
mensen ontmoeten. Het computer- en 
informatierijdperk vervangt niet de bestaande 
werkelijkheid of haalt het in, maar komt 
er eerder naast tot ontwikkeling. Want 
tegelijkertijd trekken we de stekker er uit en 
zit je weer gewoon in een ruimte waar de 
computer staat. 

Space of flows 

De spaee of fows is in basis gevoed vanuit een 
groeiende mobiliteit van de fYsieke stromen 
en een enorme uitbreiding van het virtuele 
informatienetwerk. Deze combinatie zorgt 
ervoor dat wij zo snel contact kunnen maken 
met andere plekken dat onze handelsruimte 
enorm is toegenomen. Er is een wereldwijd 
netwerk ontstaan dat niet gebaseerd is op 

I Dijk, H. van, Architectuur opgelost in infrastructuur, 

Het Arnhemse stationscomplex van UN Studio, Archis, 

2000·11,10·21. 
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plaatsen en afstanden, maar op onderlinge 
verbinding en tijd. 

Spaee offows is het mondiale netwerk dat 
constant wisselt tussen het regionale en het 
mondiale. Volgens Cas teil schuilt er echter 
ook een gevaar. Door het complexe netwerk 
kan iedere bewoner ook zelf kiezen hoe zijn 
of haar netwerk, en dus zijn of haar wereld, 
er uit ziet. Door de toegenomen mobilieit 
en het uitgebreide virruele netwerk hebben 
we de mogelijkheid gekregen om bepaalde 
plekken in het netwerk te mijden. Het gevolg 
is dat we alleen nog maar in contact komen 
met gelijkgestemden en de spreekwoordelijke 
ander niet meer tegenkomen. Dit zou in 
de kern de teloorgang betekenen Vall het 
publieke domein zoals Hajer en Reijndorp 
betogen: "het uitwiselen russen verschillende 
groepen is de kern Vall het publieke domein" I. 
Deze ontmoeting is dus meer een zaak van 
organiseren dan een ruimtelijk vraagsruk. 

De vroege netwerk voorbeelden 

Toch is deze visie zeker niet geheel nieuw. Tot 
1920 was G.J. de Jongh stedenbouwkundige 
van Rotterdam. In zijn streven Rotterdam 
toegankelijk te maken werd gewerkt aan 
het in kaart brengen van infrastructuur in 
een gezamenlijk project met de stedenbouw 
en zelfs de telecommunicatie. In zijn 
plannen werd Rotterdam bepaald door een 
gemechaniseerd systeem van straten, wegen, 
spoorlijnen, tunnels, bruggen, kanalen, 
havenbekkens, kades en de rivier. Daarin 
functioneert de stad meer als een uitwisseling 
van stromen dan als een ruimtelijk geheel 
van massa en leegte. "Het succes van een 
Rotterdamse onderneming was gebaseerd 
op de mate waarin deze zich een positie kon 
verwerven binnen dit systeem".' 

I Hajer, M. en A. Reijndorp, Op loek naar nieuw publiek 

domein. Rotterdam, 200 I. 

2 Vanstiphoul, W.A.J., 'Maak een stad, Rotterdam en de 

architectuur van J. H. van den Broek', Rotterdam, 2005, 

108. 



Een vroeg voorbeeld dat de waarde van de 
toegankelijkheid binnen een het netwerk 
ziet. Het samenbrengen van de verschillende 
disciplines op het gebied van infrastructuur en 
telecommunicatie op stedelijk niveau laat zien 
dat in basis wordt gezocht naar een integrale 

oplossing voor de IYsieke en virtuele stromen. 

Archizoom is een van de Avant-garde 
groeperingen van de eind jaren '60, begin 
jaren 70 die reageerden op het modernisme 
en hun afkering van de gebruiker. Ze 
experimenteerden met de grenzen van de 
architectuur als vakgebied en formuleerden 
utopische visies. Net als CastelI zagen zij al 

in dat het kapitalisme aanjager is van grote 
veranderingen voor de stad. Ze vertrokken 
vanuit een radicale analyse van de stad als 
geregeerd door de logica van het kapitalisme. 
De stad werd gezien als de zwakste schakel 
van het industriële systeem; "de meest 
achtergebleven en chaotische sector in de 
werkelijkheid van het kapitaal"l. De stelling 
luidt dat de stad als centrum van handel en 
verkeer, als marktplaats voorbijgestreefd is 
door de ideologie van de programmering. De 
fabriek en de supermarkt zijn de modellen 
van de stad van de toekomst. De logica van 
centralisatie, concentratie en densiteit is 
vervangen door de logica van het netwerwerk 
en de spreiding: "De totale doordringbaarheid 
en toegankelijkheid van het territorium maken 
een eind aan de eindige stad en scheppen 
de mogelijkheid tot organisatie van een zich 
uitbreidend netwerk van controleorganen over 
het gebied". 2 

Toegankelijkheid wordt wederom gezien 
als de sleutel voor de toekomst van de 
stad. Toch zien zij het stelsel van plaatsen 
vervangen worden door het netwerk van 
toegankelijkheid. Het verschil met CastelIs 
netwerksamenleving zit in de brede 

maatschappelijke visie waarin hij beide 

1 Heynen, H. Dat is architectuur, s/eute/projecten uil de 

twintigste eeuw. Rotterdam, 2001; blz. 824. 

2 Ibidem 14 

werelden naast elkaar laat bestaan. 

Hoe moet nu de netwerksamenleving 

worden georganiseerd? De vroege projecten 
die laten zien hoe je in kunt spelen op de 
netwerksamenleving belichten naar mijn 
mening één kant van het verhaal vanuit een 
reactionaire houding naar de maatschappij 
van dat moment. De visies en projecten laten 
wel zien hoe je netwerken kunt organiseren 
en wat het belang is van het programma en 
de toegankelijkheid, waarbij regelijkerrijd de 
identiteit van de plaats verdwijnt. 

Hedendaagse uitwisseling tussen het 
netwerk en de plaats 

BoeJens houdt al jaren een vurig betoog 
in de lijn van Castells. Er moet meer 
ontworpen worden aan de space offiows 
en de samenwerking met de space of 
places met ontmoeting als doel. I Een door 
Bertolini ontwikkelde methode naar de 

toegankelijkheid van stations geeft een goed 
beeld van de wisselwerking tussen plaatsen 
en stromen. In zijn onderzoek worden de 
stations geinventariseerd op twee onderdelen: 
de knoop functie (bereikbaarheid) en de 

plaatsfunctie (gericht op activiteiten op en 
rondom de stationsknoop).' Dit bepaalt of 
het station een verblijfsfunctie kan vervullen, 
of dat het meer een doorgangssation is. 
Het programma heeft dus invloed op de 
verblijfswaarde van een station en dus ook 
op de mogelijkheid tot ontmoeting van de 
Spreekwoordelijke 'ander'. Die ontmoeting 
staat op de tocht doordat iedereen zijn of haar 
eigen netwerk kan kiezen. 

De waarde van het programma werd 
onlangs nog onderschreven door Prof ir. 
Ton Venhoeven die in zijn intreerede aan de 
Technische Universiteit Eindhoven de 

1 Boelens, L. La citta muovre; naar een fenomenologie van 

de space of flows. Ulrechl, Urban Unlimiled. 

2 8erlolini, L. , 'Herontwikkeling van stations/ocalies', SRO, 

1998-4, 4-9. 
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netwerksamenleving wil invullen door 
"mengen, mengen, mengen". Mengen van 
programma, leefstijlen, ete. Dit zal ook zijn 
uitwerking moeten krijgen in het samenstellen 
van het programma, iets dat nu nog 
onderbelicht is gebleven. 

Scenario 

In de netwerksamenleving moeten we 
ontwerpen aan de space of Rows. De 
betekenis hiervan komt tot uiting in een 
uitwisseling tussen de space of Rows en de 
space of places. Op deze uitwissel punten 
zoals het buurtcentrum, het station of 
het voetbalstadion is er contact tussen de 
bewoners. Aangezien de schaal van stromen 
zo ver reikt is het belangrijk een hiërarchie 
samen te stellen om van daar uit de werkelijke 
vraag te onderzoeken, zoals explicitiet in de 
methode van Deep Planning naar voren komt. 
Het doel van het scenario is het ontwerpen 
van een uitwisselpunt waar de space ofpl4ces in 
contact komen met de space ofjlows. 

Voor het ontwerpen van uitwisseJpunten rond 
het thema mengen zou je de volgende stappen 
moeten doorlopen om de werkelijke vraag 
van het punt te definiëren en te benoemen. 

1. Bepaal her schaalniveaus waarop er 
uitwisseling plaats vindt en plaats moet 
vinden 

2. Vanuit de methode van Berrolini de 
nerwerkwaarde en de plaatswaarde 
onderzoeken 

3. Vanuit Bertolini komen twee onderdelen 
naar voren: de fYsieke stromen en het 
programma. Srromen onderzoeken 
op de huidige siruarie (methode Deep 
Planning). Programma op hoofdlijnen 
vastleggen door de porenrie te 
onderzoeken vanuir de in het eersre punt 
benoemde schaal. Uit afstemming van 
deze twee onderdelen volgt de potentie 
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die het uitwissel punt in zich heeft. Het 
uiteindelijke programma samenstellen in 
relatie tot een driverse groep gebruikers 
(mengen) en verblijfsduur. 

4. Beide onderdelen samen brengen in één 
model: stromen plaatsen door middel 
van vervlechten en ontvlechten in 
samenhang met het programma. Ideaal 
gezien is dit misschien wel een software 
die als bij de Deep Planning methode 
constant beproeft kan worden op de 
wederzijdse beinvloeding. 

Naast het onderzoeken aan en werken met 
de fYsieke stromen moet het ontwerp ook 
toekomstgericht gemaakt worden. Het 
nieuwe ontwerp moet van een 'tweede 
laag' worden voorzien die inspeelt op de 
netwerksamenleving en de onrmoeting. 

We moeten elkaar weer ontmoeten op de 
wisselpunten waar dan ook, om de 'ander' te 
ontmoeten, maar ook te begrijpen. 





I 

~ 

Stadshub Eindhoven 

5. 
ONTWERP STADSHUB 
EINDHOVEN 

-

n de netwerksamenleving moeten we ontwerpen aan de space of flows . De 
etekenis hiervan komt tot uiting in een uitwisseling tussen de space of 
lows en de spa ce of places. Op deze uitwissel punten zoals het buurtcen
rum, het station of het voetbalstadion is er contact tussen de bewoners. 

~_~. angezien de schaal van stromen zo ver reikt, is het belangrijk een hierar-
hie samen te stellen om van daaruit de werkelijke vraag te onderzoeken, 

.::iiiir --zoals explicit/et in de methode van Deep Planning naar voren komt. Het doel 
van het scenario is het ontwerpen van een uitwissel punt waar de space of 
places in contact komt met de space of flows. 

benoemen. 

1. Bepaal het schaalniveau waarop er uitwisseling plaats vindt en plaats moet vinden 

2. Vanuit de methode van Bertolini de netwerkwaarde en de plaatswaarde onderzoeken 

3. Vanuit Bertolini komen twee onderdelen naar voren: de fysieke stromen en het 

programma. Stromen onderzoeken op de huidige situatie (methode Deep Planning). 

Programma op hoofdlijnen vastleggen door de potentie te onderzoeken vanuit de in 

het eerste punt benoemde schaal. Uit afstemming van deze twee onderdelen volgt de 

potentie die het uitwisselpunt in zich heeft. Het uiteindelijke programma samenstellen 

in relatie tot een driverse groep gebruikers (mengen) en verblijfsduur. 
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4. Beide onderdelen samen brengen in één model: stromen plaatsen door middel van 

vervlechten en ontvlechten in samenhang met het programma. Ideaal gezien is dit mis· 

schien wel een software die als bij de Deep Planning methode constant beproefd kan 

worden op de wederzijdse beinvloeding. 

Het is ochtend, ..1011ker, en ik stap snel de deur uit en in de aUIO . Hel licbt bij 
de buren brandt ook vroeg vandaag;. Hij moest inderdaad "roeg op zei hij 
gislermidd"g bij hef schoolplein lOel1 wc op onze kinderen wadlIlen. Snel rijd ik 
door naar hel stal ion om de trcÎn te pak l,en naar het werk. Gelukkig hoef ik lIle 

geen zorgen Ie maken over bel parkeren, dil' ervaring heh ik nu al. Auto parkeren, 
snd naar hel pldn OID nog even e ell koffie te halen voor in de Irein . Ik glip lu~scll 
een slroolll studenten door en kan even rmtig de Spits pakken mei een koffie. 
In de middagpauze op kanloor ga ik eVen mei wal 1;0 I J.:ga's fitnessen . Gelukkig 
zijn l.e allemaal 7.0 anief meI her .'porlen, want alleen zou i k hel ni el gaan doen 
denk iJL \'{fe nemen bel nieuws wal door en staan even slil bij .Ie nieuwe maalregcl 
van dc minister van onderwijs. Een voorhoging V'lll de beurs en verkorling van 
de "udieduur \'oor ~(lIdcnten . " Terecht" , zegt mijn collega: "LaaI 7.e Illaar ecu& 
studeren, her zal tijd worden, aan dal fce~leli ell uitslapen wil ik nict meebetalen." 
In de middag werk ik nog even wal zaken bij en dan is hel weer mooi gewe,,~1 
vanda.lg. 

Op het 'Iation schiet hel nog even door mijn hoofd; "Inderdaad ook geen ,tudenl 
te bekennen". 11111isgekomen groeI ik de buurman, maak eell praatje, en zeg hem 
dal wc elkaar morgen wel weer zien hij hel ."hoolplcin. Snel ga Hl naar binnen om 
nog even naar hel zes uur journaal te kijken. Ook hier weer volop aandacht voor Je 
maatregelen In hel ollderwijs. De minister komt aan hel woord en legt de maatregel 
uit. Studenten werken hard , Slaan VToeg op, en dat is ook nodig betoogt "ij. Maar 
wc moeten meer aamlachl besteden aan de juiste studieke\l7.e om studievertraging 
nu edu te \'oorkomen. Ab ik in bed Hg denk iJL cven aan de volgende o,hlend, 
iJL moet wel vroeg op het station zijn anders moet ik weer door die grote stroom 
studenten. Wat een drukte ook ahijd, en gelijllertijd schrik ik van mijn eigen 
con~tatering. 

Wc 1110eten elkaar weer olllllloeh:n op Je wisselpuIlten waar danIlolt, 0111 de 'ander' 
te ontmueten, maar ouk Ic begrijpen. 
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STATION ALS INTER
MEDIAIR 

BINNENSTAD +14NAP 

Het natuurlijk hoogteverschil tussen het stadsdeel Woensel en het centrum 
van Eindhoven wordt gebruikt 
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HERORGANISATIE: 
ONE TERMINAL
CONCEPT 

NECKERSPOEL 
ONE-TERMINAL 

CENTRUM 

_NOORD 
ZUID 

EUROLINER 

• ; SNEL • 

: TRAAG , 
......................................................... .. ...... .......... ................................... :. 

De huidige versplintering van de 
modaliteiten over de stationsloca· 
tie wordt geherorganiseerd. 
a. snel en traag verdeling over 
noord en zuid ~ 
b. One·terminal concept op het de ~ 
noord locatie brengt de reizigers ! 
samen en speelt zo in op de ~ 
ontmoeting op één punt. Betekent : 
wel dat er een verhouding gezocht : 
moet worden tussen de onmoeting~ 
en de hoofdfunctie van het station'l 
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OUD EN NIEUW: 
TWEE CONCEPTEN 

STADSHUB EINDHOVEN 
ONE TERMINAL CONCEPT 

STATIONSICOON 'RADIO' 

Het Eindhovense stationsgebouw uit 1956 is een ontwerp van architect 

Koen van der Gaast dat de jaren '50 stationsarchitectuur symboliseert. Het 

gebouw staat in Eindhoven bekende als 'de radio' en is daarmee ook het sta 

tionsicoon van Eindhoven, Het gebouw functioneert goed. Door de ingreep 

op de noordzijde te concentreren in een nieuwe stationstypologie ontstaat 

een sterk contrast: een tweede icoon dat de netwerksamenleving verbindt 

met het station en de stad . 

..... .... ... ...... ....... ............ .. ....... .. .. .......... .. ................. ... .......... .. .... ............ .......... ................... ...... ..... .. ......... .. 
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ONTVLECHTEN BUS 
EN BUS- TREIN 
VERBINDING 

MAAIVELD = 0 tot 1,6m+ 

[jJ[;J~ 

de overstap maakt tussen trein en bus. 

BUSDEK = 4,5m + MAAIVELD 

iiïIIii~- - --

De oplossing ligt in het verticaal ontvlechten van beide stromen. De bussen 

krijgen een eigen busbaan op de hoogte van Woensel, 4 meter boven 

maaiveld . De reizigers die overstappen tussen trein en bus lopen onder 

deze baan door en bereiken het busperron op gelijkwaardige manier als de 

treinen . 

Door de busbaan te verhogen, wordt het comfort van de reiziger ver· 

groot. De treinen en de bussen komen op een gelijk niveau dat voor beide 

reizigers de overzichtelijkheid vergroot. 
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REIZIGER EN DE 
MODALITEITEN 

Het ontvlechten van de busstroom en de reizigers is de sleutel tot een 

nieuwe benadering van het busvervoer. De organisatie van het busstation 

draait weer om de reiziger in plaats van de reiziger die zich voegt naar de 

bus. 

Het comfort voor de busreiziger wordt verhoogd en komt op een gelijk· 

waardig niveau met de trein . 

Een kwaliteitsslag in overstap en beleving. 
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\ )J 
\ 

..2ic:....-" , 
SPOREN \ ~ 

\ \ 
\ \ 

....................................... ... ........ , ....................... ...... .... ....... .... ........ .... ........ .. ..... 1.. ... .. ....... \ .. .. .............. , 

I De vorm van het busdek wordt bepaald door de haltering van de bu ssen en i 
~ speelt in op de stedenbouwkundige ruimte. ~ 

I Rond de vide rijden de stads· en streekbussen. I 
[ In het zuidelijke gedeelte tegen de sporen rijden de Ph ileas bussen (HOV). [ 

j Deze hebben een grotere lengte en een hoger perron. De separate opstel· j 
~ ling van de bussen tegen de sporen maakt een goede verbinding tussen bu s~ 

en trein. 

De vestdijkzijde werkt als een trechter voor het straatprofiel en maakt een 
schaalsprong van de ruime opzet van de Feilenoord naar de kleine schaal 

van de binnenstad. 
Op een geli jkwaardige manier speelt de gevel tegen het Kennedy Bussiness 
Center in op de schaal van de Feilenoord naar de kleine schaal van het 

Kennedy plein . 
Het gebouw speelt een spel met de stedenbouwkundige situatie. De hoofd· 

vorm lijkt zich van het spoor los te maken om een zelfstandig gebouw te 
worden . Het gebouw is meer dan een stationsgebouw: een plek binnen de 

stad. 
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ONTSLUITING BUSDEK 
EN ONTMOETING 

'\._~- -

~~+2~ 

STER MODEL 
atrium + roltrappen 
+ open structuur op maaiveld 
+ gelijkmatige ontsluiling halteerplein 
- steronsluiting onderbreekt de continuitei! van de 
stroom 

CONTINUE STROOM 
arena + splitlevel 
+ stroom loopt contine door tot halteerniveau 
- gefragmenteerd maaiveld 
> zie Hadid's Vitra gebouw 
> luie trap zie Bert's Vertigo 

BRUG 
atrium + brug 
+ continue stroom trein-city 
+- maaiveld blijfl open' (onderzoeken) 
geplooid maaiveld 
referenties: 
> Hadid's Vitra (curvelineariteil) 
> sporttoren Sau Paulo (bruggen) 
> Sauerbruch+ Hutton BMW (ruimtelijkheid + niveaus) 

De onsluiting van het busdek is in drie modellen onderzocht. Het stermodel 

gaat uit van roltrappen tussen het maaiveld en het busperron. Op maaiveld 

ontstaat een nieuw plein. De ontsluiting van de perrons is verspreid over 

het plein en zorgt er voor dat het plein richtingloos is en de ontmoeting is 

vertaald in een ruimte. 
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ONTMOETING EN 
COMFORT DOOR 
VERVLECHTEN 

'STADSPLEIN' IN DE NETWERKSAMENLEVING 

" , 
\ 

I 

STROMEN 

De stromen van de verschillende : 

modaliteiten worden vervlochten : 

daaruit zijn alle modaliteiten te 

bereiken en verlaat je het station 

met je eigen vervoer. Door het 

samenbrengen van alle modal· 

iteiten worden de verschillende 

gebruikers samengebracht op het 

plein ; het stadsplein van de toe· 

komst (Luuk Boelens), Ontvlech· 

ten van de buslijn en voetgangers 

en tegelijkertijd de voetgangers 

vervlechten op het plein. 

Afb. Impressie van het plein 
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ONTMOETING EN 
EXTRA PROGRAMMA 

·L ..... n 

r·· .. ·~··~ · · ·i· · ·~···~···~···~···~···:·~···~~i~;;;;;;:~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ...... ............ ...................... ····· .. ······1 

î 

..,.. 

I~ .... 

J -

~ ~ ~ » ) 1 tt 11 14 'I U U ~ K m ft • " M ~ W • • M • 

Diag ram met in het grij s de 
huidge rei zigersintensi teit 
gedurende de dag. Door het 
ontm oetingsprogramma 
word t de verblijfstijd verlengd 
(oranje), en de ontm oeting 
versterkt. Zonder activiteit 
wordt het station 's nachts 
afgesloten (rood). 

Door een extra programma boven het station te plaatsen is er mogelijkheid 
tot het verlengen van de verblijfstijd en ontstaat een intensivering van de 
ruimte. Dit versterkt de mogelijkheid van een diverse ontmoeting tu ssen 
reizigers en bezoekers. 
Op het plein komen de re izigers samen. De reiziger kan een bezoeker 
worden door zich te laten verleiden door het extra programma. 
Dit programma is geplaatst rond de vide van het plein zodat reizigers 
de bezoekers boven het station kunnen zien en de bezoekers boven zien 
beneden de hectiek van het re izen. 

i .......... . ...... .. .. . .... ..... . .. . . .... . .............. ..... .. ... ... .. ... .. .... .. ............... .. .. . .. ... ... .. .. ..... ... .. . .. .......... . .. ... . ... .... .. .. ... .. .. . : 
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PROGRAMMASTAPELING 
IN DE SITUATIE 

li 
i i 

Het verhogen van het busdek brengt de treinen de bussen samen in 

één modaliteitsknoop. Het toegvoegde programma boven het busdek is 

samengbracht rond de vide van het plein. 

De massa is vanaf het plein open gehouden naar het spoor. Op deze 

manier heeft de treinreiziger bij binnenkomst direct zicht in het gebouw 

en de verschillende programma onderdelen. 

i ........... .. .... ...... ..... . .. .. ..... ..... ... .. .. ........................... . .... ..... ..... ............................. .... .. .... .... .................... .... .... : 
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BELEVING VAN DE 
STAPELING 

. -

.. .. 
LOS 

-.. -... 
- - -AANSCHOUWEN 

conferentie 
vvv hal 
hotel --- .... - -- .... 
INTENSIEF 
RUMOER 

: : 

: Een contrast dat des te meer duidelijk wordt als je achterom kijkt: de vide : 

: in waar de stroom maar doorgaat waar jij net uit bent gestapt. De ervar· i 
! ing van het station blijft hoe dan ook doorwerken in een ver geroezemoes, ! 
I getoeter en een omroepstem. I 
i "Een sensationeel punt in een meeslepende 3d videoclip die alle aandacht : 

i opeist en de adrealine wild doet stromen, zonder dat ik een meter afleg. ! 
: Dit moet de dynamiek van het reizen zijn ." : 

: .. .................. .......... ............................... .......... ......................... .. .. ........................... ...... ... ........................... : 
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TATE MODERN 
Het Tate Modern museum in London is voor 50 pro· 
cent openbaar toegankelijk, het is daarom dat dit 
deel zich erg goed leenl voor performances zoals 
' The Weather Project'. Een reusachtig ba l beweegt 
door de industriele turbine hal, mensen lopen rond 
en liggen op de grond. 
Ik zie voor het Hubplein dezellde mogelijkheden. 
Muziek, optredens, installaties. De stad kan deze 
ruimte toe-eigenen. Wees creatief. 



VAN CONCEPTINGREEP NAAR 
ONTWERP 



DOORSNEDE 
TPV STRAMIEN 3 
o 2 5 
LJI'---__ -'I 
schaal 1:200 

10 

,~ -----------j 
(~ 

STAOSHUB 61 



~---

62 STAD SHUB 



STADSHUB 63 



64 STADSHUB 



ONTSLUITING VAN 
DE MODALITEITEN OP 
HET MAAIVELD 

PHILEAS HOV '-. 

FIETSKELDER , 

: STAD/STREEK BUS 

· · · · · _ , AUTOPARKEREN 
'1 ~ ",,' - ~-----" 

TAXI 

KISS + RIDE 

~ ......................................... .. .... ......................... ............................. ................................. ........ .. ................... ~ 

~ In een aantal schema's wordt teruggekeken naar het ontwerp en dit ~ 
1 wordt gekoppeld aan het vooronderzoek. l 
~ Alle modaliteiten worden binnen het One-terminal concept samenge- ~ 
: bracht op het maaiveld. De plaatsing van de modaliteiten sluit aan : 
: op de infrastructuur van de stedenbouwkundige context. : 
: Intern worden de modaliteiten vervlochten op het plein om de ont· : 
: moeting te versterken. : 

1 ........ .. .. .... .... ...................................................... .. ................................................ ....... .............................. .. 1 
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TIJD EN GEBRUIK 
VAN DE BUSLAAG 

STAD-STREEK 
PHILEAS 

EUROLlf\lER 

r ···· ·· ··············································· ................................................ ............................................................ '; 

l De buslaag wordt overdag gebruikt voor het stads- en streekvervoer l 
~ en de phileas (HOV). Het gebruik is dan intensief en stipt. I 
i In de avond is het gebruik minder intensief zodat de buslaag ook i 

: gebruikt kan worden als halte plaats voor de internationale Euroliner.i 

l Het is zelfs mogelijk om langere tijd te halteren zodat er tijd is voor l 
l deze reizigers om te eten in het stadsresaurant boven het busdek of l 

I ... i.~ ... ~.~ .. ~~~.~.i.~.~.~~~.~~~.~.~.~.t:.~: ...................................... .. ...... ....................... ............................... ...1 
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_ STADSRESTAURANT = WV-HAL 
_ MULTI-CONFERENTIE 
_ COMMERCIEEL 

MORGAN 

IBIS 

EASYHOTEL 

--- ---

DRIE PORTALEN KOPPELEN HET 
TOEGEVOEGDE 
HET MAAIVELD 
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EEN DOORGAANDE LOOPBRUG 
KOPPELT DE VERTICALE LlFSTRO
MEN EN VERBINDT ALLE PROGRAM
MA ONDERDELEN 
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KOPPELING 
MAAIVELD-BUS LAAG
EXTRA PROGRAMMA 

PORTALEN ALS INTERMEDIAIR 
Aan het station zijn drie nieuwe programma onderdelen toegevoegd die het 

verblijf op het station verlengen zodat de ontmoeting intensiever zal worden. een 

hotel, een multifunctionele ruimte voor congressen, conferentie, cursussen en 

een vvv hal. 

Het hotel is onderverdeeld in drie schalen: 

1. Easyhotel.com is een concept dat overnachten als pure noodzaak ziet. De 

faciliteiten zijn minimaal maar voldoende. ; 

2. Het Ibis concept bedient een brede groep. Het niveau is voldoende is 

voldoende als een toeristen hotel ; 

3. Het short·stay concept is door de Gemeente Eindhoven ontwikkeld om zakeli · 

jke bezoekers voor een langere tijd een thuis te bieden. De ruimtes zijn luxe als 

een appartement. 

Het conferentieprogramma is een brede multifunctionele ruimte die overdag de 

zakelijk markt bedient voor congressen, vergaderingen, cursussen. In de avond is 

het geschikt voor cursussen, danslessen, film. 

De vvv hal is een vvv zonder folders en verwijzingen, maar geeft live verwijzingen. 

De radio uit het philips museum, de Lissetsky uit het Van Abbe. Maar de vvv hal 

is ook een ruimte waar verschillende instituties uit Eindhoven een marktplaats 

krijgen. Exposities kunnen een 'sneak preview' krijgen die uitnodigen voor een 

verder bezoek in de galerie een week later. De Technische Universiteit kan als 

een balie in de stad aan iedereen laten zien welke ontwikkelingen er zijn. Het Van 

Abbe museum kan nieuwe exposities aankondigen en zo de toerist en de inwoner 

onder de aandacht brengen wat zij te bieden heeft. 

De drie programma onderdelen boven het busdek worden elk gekoppeld met het 

maaiveld door liftkokers en een portaalfunctie op het maaiveld. De horizontale 

stromen op het maaiveld worden zo omgezet in een verticale. Met de portalen 

worden de programma's gekoppeld aan de stromen en verleiden de stations· 

bezoeker op basis van een vanzelfsprekende ontmoeting. 
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INRICHTING 
MAAIVELD 
: .... .. .. ... .... ........... ..... ..... ..... ... ....... .. ...... ... .... ....................................... .... ........... ........ ....... .. ...... .. ...... .. ....... . . 

lift en extra-program
ma 
liften vormen de fysieke 
voortzetting van de 
stromen naar het extra
programma boven het 

-,c.... station_ 

~ GO~D~~ 
• ~ HOTEL '1211; • 

• ~ VVV ~O 

t1 
~ .~ '/y;:'-l:~~ 
RESTAUR.ANT ~S 1I;7-~ 

L ..). 

•........................................... ..... ........ ... ..... .... ..... ....... ................ ....... .. ............... ........ .. ....... ... ..... ................. 

SUPERMARKT 

programma maaiveld 
care: kapper, stomerij, 
kleding- en schoenrepa
ratie 
supermarkt: ruim op
gezet voor station en 
wijk. 
eten: voor de snelle hap. 

I 1 

fARE 

1 .......................... .. ....... . .... ..... .... . .. .. .... .. " . . . ... .... . ... .. ....... . ............... . ....... . ...... .. ...... .. .. . . . . ........ . ....... ... ....... . .. . : 
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stromen en commercie 
commerciële functies 
zijn rond de stromen 
gegroepeerd. 
de nabijheid van cam· 
mercie en stromen 
verleidt en maakt een 
makkelijke overstap 
mogelijk zonder over
heersend te worden op 
het station . eerst stro
men dan commercie. 

; .......... .... ... ... .... ..... ..... .. ... ...... ...... ...... ... ...... ........ ....... ...... .. .... .. .......... ...... .. ...... ... ....... .... .... .. ....... .... .. .. .... .... .: 

I ~~i~i~~~i~:i~~~\n l 
::. ~ ;~:~~~~~~~;;;~~~ .1 

~HOTEL op het station. 

, L · ~ I 

I I 
1. . .. ..................... .... .. .. .. ... . . ........ .. .. ... .. ........ .. .. . . .... .. .... . ....... . ..... . .. .. ... .. . ...... .... . . .. .... .. . . ...... ... ..... . . ... ....... .. .. .. . . .: 
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DE HUID EN HET PRO
GRAMMA 

De gevel is de huid van de het pro

gramma. Het bedekt en beschermt 

en laat op gepaste plaatsen de 

achterliggende functie z.ien als het 

naakt in de gevel tot uit ing komt. 



GEVELCONCEPT 
EN PROGRAMMA 

, 
:" ICONF ~~~;EL 1 I} ivw ._-. 

I , , 
.. IBUS 2 1"-: 
') I I " ._------------------_. 

::: ----...., 
-;, ---_ ..... 

.... .. ......... .. ... .... ...... ........ .... ... .. ......... ........... ..... ... ...... . 

Bus en extra· programma 

spreken eigenzinnig in het 

totaalbeeld van het station : 

twee elementen articuleren op 

deze manier het nieuwe concept 

van het station : overstappen en 

ontmoeten. 

Het extra programma hergbergt 

drie funct ies maar krijgt één 

huid. De achterliggende functies 

komen op één plaats in de gevel 

tot uiting door grote gevelope· 

ningen. De geperforeerde stalen 

zwart huid laat alleen een glimp 

zien . 

.... .... ...... ....... .. .... .. ........ .. ..... ........ ... ..... ....... .......... 
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GEVEL EN PRE
SENTATIE 

BUS CONTROL 

... ' 

I 
I 
I 
I 

~ .L _ 
I 
I 
I 
I 
I 

/ 
I I J 

~ , 
, , I 1 \ \ \ ' RESTAURANT 

De drie extra programma 's zijn primair intern gericht en reageren eigen· 

zinnig op de context. 

Het restaurant, de vvv hal en de buscontrolekamer liggen naakt in de 

gevel door grote gevelopeningen en laten zo de opbouw van de massa 

zien . 

Het hotel spreekt door een geperforeerde gevel en laat alleen een glimp 

zien van deze tijdelijke bewoners van Eindhoven. 

Conferentie en vvv hal zijn daarnaast intern gericht om de reiziger en de 

bezoeker te verleiden . 
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SCHEMA VAN DE 
HOOFDDRAAGCON
STUCTIE 

, , 

Rond vijf liftschachten wordt een constructieve ring gevormd door vak· 
werkligger over meerdere vediepingen. 

Vakwerk al s onderdeel van de stabiliteitsring (staal) 

Vakwerken in de gevel (staal) 

- - Gevel ondersteund door kolommen (h.o.h. 8,80m) (Beton) I 
I:) Liftkoker - statbiliteitskern van beton 

........ ....... ... ... ..... ... .. ...... .. .......... ......... .. ...... ...... ............... .. ....... .. ..... .. .... ..... ........................ ...... ....... ......... ... -

STADSHUB 75 



- - - - -- -- ----., 
I 
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\.' i \\ ; 

BETON 

I" ... ~~~.~~~~.~.: ........... "" "'."""" """ ... " ........................ .... .................................... ....................... ... "1 

~ uitvoering in beton l 
~ verzorging stabiliteit in combinatie met de stalen vakwerken van de binnen ·l 

I ring I 

I .... ~~.r.~.t .. ~.~ . ~.~.~~.~~.~~~.c.t.~ ~.~ .. ~~.~. ~~ .. ~.~~~~~.~~.: ..................... .......................... ............ ........ 1 

atsteullend 
pGr laai 

vloeren al!> 
L 

<ohi" " 
lalel 

STAAL 

BOVENBOUW 

uitvoering in staal 

r--

\ / \ 

V \ \ 

- - . 

een ring van stalen vakwerken rond de beton kernen zorgen voor de sta· 

biliteit van het gebouw 
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STADSHUB EINDHOVEN IS ... 

... ontworpen op het comfort voor de reiziger 

... een integrale oplossing voor het station in Eindhoven 

.. . een One·terminal stationsgebouw met een sterke her· 

kenbaarheid 

... zorgt voor de ontmoeting binnen de netwerksamenie· 

ving 

.. , integreerd de winkels op station los van de stromen, 

maar wel in de nabijheid 

... toekomstgericht kan zeker de prognosegroei tot 2020 

... opnemen 
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RESUMÈ 

Een grondig onderzoek naar de kern van de problematiek van de opgave heeft een 

sterke basis gelegd voor de ontwikkeling van het ontwerp, dat zodoende een nieuw con· 

cept voor het station heeft opgeleverd. 

De brede visie van Manuel CastelI op de netwerksamenleving brengt het ontwerpen voor 

de gebruiker weer duidelijk in beeld. 

Het ontwerpen aan de space of flows komt in toenemende mate naar voren in steden· 

bouwkundige ontwerpen. Met dit ontwerp is een doorvertaling gemaakt naar architec· 

tuur door het toevoegen van een extra programma boven het station. Hierin worden de 

bewoners van de netwerksamenleving samengebracht door menging van verschillende 

programma's. Het programma heeft geresulteerd in een langere verblijfstijd op het 

station en maakt de ontmoeting tussen de bewoners van de netwerksamenleving op het 

station intensiever. 

Het samenstellen van een programma die de ontmoeting versterkt komt voort uit de 

spaces of flows. Dit moet de spil van de ontmoeting zijn. De vraag in hoeverre dit een 

statisch of meer dynamisch programma is behoeft verder onderzoek. Een programma 

dat in kan spelen op de dynamiek van de netwerksamenleving is goed voorstelbaar, 

maar legt ook een opgave neer bij de architectuur. De space of flows zal mogelijk op wis· 

selende plekken met de space of places in contact komen. De architect zal in dat geval 

de strijd aan moeten gaan met functieloos ontwerpen en een betekenisvol gebouw. 

Hier ligt tevens een taak voor de bouwsector. Functieloos ontwerpen stelt randvoor· 

waarden aan de manier van bouwen. Op dit moment is dit soms erg inefficiënt en log 

dat nooit een goed toekomstgericht ontwerp op kan leveren. Een heldere ontrafeling 

van het gebouw in combinatie met de uitvoering in delen zal zorgen voor die toekomst· 

gerichtheid en moet gelijktijdig ook ingezet worden om de praktijk van het bouwen te 

hervormen. De architect zal in deze hervorming ook haar positie moeten heroverwegen. 
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