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Proloog 

De moderne samenleving wordt geterroriseerd door angst. 
Aanslagen, criminaliteit en zinloos geweld zijn aan de orde van 
de dag. De obsessie met veiligheid en beveiliging laat zichtbare 
sporen achter in de publieke ruimte. 

Elk menselijk wezen reageert anders op angst, maar veruit de 
meeste mensen zoeken naar een uitvlucht. Een uitvlucht uit 
het echte Ieven welke gedomineerd wordt door beveiligingsca
mera's. Angst laat ook zijn sporen achter in de woningbouw. 
Tegenwoordig zien we in de woningbouw een trend van isola
tie, afzondering. De men sen komen am per hun huis nog uit en 
door de mode me technologie is dat ook am per nog nodig. De 
architectuur kan een cruciale rol spelen in deze ontwikkeling. 
Het is aan de architecten en stedenbouwers van deze tijd om 
plaats en ruimte te ontwerpen waar men niet Ianger met angst 
geconfronteerd wordt. Mochten architecten en stedenbouwers 
erin slagen de publieke ruimte te reanimeren, dan komen de 
mensen hopelijk hun huis weer uit, kan het sociale Ieven weer 
opgestart worden en is er niet Ianger een computer nodig om 
te communiceren. 

Patrick Kalma, 
September 2007 

















1.1 De maatschappij 

De maatschappij verruwt. Aanslagen, berovingen en zinloos geweld zijn tegenwoordig aan 
de orde van de dag. Angst, wantrouwen en onrust hebben de maatschappij in hun greep. 
De openbaring van deze angst vindt zijn oorsprong in de aanslagen van 11 september 2001 
in New York. De angst die zich na 11 september heeft geopenbaard, de moderne angst, 
staat in het teken van terrorisme. Ligt de basis van het bouwen bij het beschermen van de 
mens tegen invloeden van buitenaf, sinds 11 september lijkt zelfs de architectuur zijn be
schermende rol niet meer te kunnen vervullen. Beangstigend is het onvoorspelbare karakter 
van de terreurdaden. Het kan overal en bij iedereen gebeuren. Onschuldige burgers zijn het 
slachtoffer, hetgeen misschien nog wei het meest beangstigend is. Wij kunnen allemaal het 
slachtofferworden van een aanslag. Dit beseffen we in Nederland maar al te goed. De moord 
op Theo van Gogh heeft het (moslim)terreur ook naar Nederland gebracht. 

Mensen worden opgeroepen meer waakzaam te zijn en beter om zich heen te kijken. De 
overheid lanceert websites zeals crisis.nl en nederlandtegenterrorisme.nl. Ze produceert re
clamespotjes waarin duidelijk wordt dat iedereen, van politieagent tot de toiletjuffrouw op 
het station, alles nauwlettend in de gaten houdt en bij de geringste verdachte situatie alarm 
slaat. De burger wordt geacht hetzelfde te doen. Gevolg is dat men sen overal iets verdachts 
in gaan zien en alarm slaan terwijl er in werkelijkheid niets aan de hand is. Treinen staan vaak 
urenlang stil wegens verdachte pakketjes en/of personen. Door het voeden van de angst 
van de burgers door de overheid krijgen we een parano'lde samenleving. AI de preventieve 
maatregelen boezemen meer angst in als dat ze wegnemen. 
Ook het aantal gevallen van zinloos geweld neemt toe. Willekeurige mensen op straat zijn 
het slachtoffer van geweld en worden in elkaar geslagen met de dood als gevolg. Duizenden 
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2.1 Wat is angst? 

Angst is een historische constellatie die, vaak in hoge mate onbewust of verdrongen, het be
wustzijn van groepen en complete samenlevingen bepaalt, maar ook in hoge mate bepaald 
wordt door feiten, geruchten, stemmingen, cultuuruitingen, religieuze leerstellingen of ge
bruiken, gewoontes, sociale rituelen, en natuurlijk, politieke manipulaties. Maar wat is angst 
nog meer? Angst is ook een signaal data an een levend organisme doorgeeft dater mogelijk 
gevaar dreigt. Angst is een van de belangrijkste instrumenten om het voortbestaan van het 
individu van een soort, en dus ook de soort zelf te garanderen. Daarom catalogiseert men 
angst als een affect dat nauw verbonden is aan het overlevingsinstinct. Angst is wellicht 

naast agressie en paringsdrift, een van de meest instinctieve impulsen in elk levend wezen. 

2.2 Menselijke reacties op angst 

Hoe reageert men op angst? Ieder mens reageert anders op angst, maar al deze reacties 
zijn in grofweg drie categorieen in te delen. Als men te maken krijgt met een angstaanval, 
dan bevriest men en staat stijf van de schrik (freeze), men deinst niet terug en gaat de strijd 
juist aan (fight), of men vlucht (flight). Dit vluchtgedrag, ook wei escapisme genoemd, is het 
meest in verband te brengen met het bouwen en wonen, een onderkomen voor de mens. 
Het is het meest interessante aspect. Een gebouw is een veilige haven, een schuilplaats 
waarbinnen men zich veilig voelt. Het escapisme uit zich op vier manieren. 

Als eerste kan men vluchten in een fantasiewereld. Disneyland is daar het ultieme voor
beeld van. In deze fantasiewereld zijn geen problemen. Geen getto's, geen aanslagen, geen 
geweld, niets wat met de dood te maken heeft (hoe oud is Mickey Mouse eigenlijk?), dus 
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3.1 Perceptie 

Perceptie is het waarnemen van de dingen die zich om je heen afspelen. Je indruk van din
gen, gebouwen, mensen etc. heeft dus a lies te maken met je zintuigen. Het zien, voelen, 
ruiken, horen en misschien zelfs proeven van een ruimte. Je krijgt een indruk van een ruimte, 
van een plaats. Bepaalde factoren kunnen ervoor zorgen dat je een ruimte als prettig ervaart, 
terwijl andere factoren ervoor zorgen dat zich een gevoel van onveiligheid aan je opdringt. 
Ruimtes die als onveilig worden ervaren, die een gevoel van angst opwekken, worden nu 
vaak 'verbeterd' door het plaatsen van beveiligingscamera's. Het gevoel van angst zal ech
ter blijven doordat de perceptie van de ruimte door de mensen niet zal veranderen. Het 
gevoel van angst wordt juist bevestigd/versterkt doordat er nu ook zichtbare maatregelen 
zijn genomen. lk wil de problemen en angstgevoelens dan ook bij de kern aanpakken. Met 
andere woorden, ik wil er voor zorgen dat bij de perceptie van een ruimte geen gevoel van 
angst en onveiligheid opgewekt wordt. 

Mensen een gevoel van veiligheid en geborgenheid geven kan op andere manieren gedaan 
worden dan het nu gebeurd. Het boek Architecture of Fear gaat hier nader op in en behan
delt verschillende ontworpen spaces en legt de nadruk op de perceptie ervan. De spaces zijn 
ontwerptools om mensen onbewust van hun angst voor onvei ligheid te verlichten. Aan de 
hand van de spaces is het mogelijk tot veiligere publieke en private ruimten te komen. Op 
de volgende pagina zijn de vijf verschillende spaces in schema en voorbeeld weergegeven. 
Daarna zal ik dieper op ze ingaan en proberen uit te vinden welke spaces het meest interes
sant zijn om toe te passen bij mijn afstudeerproject. 
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4.1 Living Together Apart 

Men sluit zich af van de buitenwereld en creeert semi-open bare (lees: private) ruimtes. Men 
komt amper het huis nog uit. De stad is een verbinding van wijken, een wijk is een verbin
ding van straten en een straat is een verbinding van huizen. ln deze context zou een verbin
ding van huizen een verbinding van personen, bewoners betekenen. Maar er is nauwelijks 
nog contact tussen de bewoners van de huizen, de buren. Er is geen verbinding op dat punt 
(meer). Mensen blijven in hun huis en Ieven langs elkaar heen. Deze introverte leefstijl heeft 
een negatieve uitwerking op het gebruik van de publieke ruimte, dus ook een negatieve 
uitwerking op de stad. Mensen weten nauwelijks nog wie hun buren zijn en leiden een in
trovert sociaal Ieven. De stad wordt een plaats waar eenieder langs elkaar heen leeft. Het 
wordt steeds meer een aaneenschakeling van afgesloten ruimtes met beperkte toegang. 
Op aile hoeken hangen camera's zodat a lies en iedereen in de gaten kan worden gehouden. 
Big Brother is watching you! 

In plaats van dat al deze maatregelen zoals beveiligingscamera's de angst wegnemen, 
wekken ze juist angst op. Ze zijn een uitvlucht, maar houden de angst juist in stand. The 
worst to fear is fear itself! Men wordt er dag in dag uit mee geconfronteerd. Gevolg is dat 
woningen steeds meer op cellen beginnen te lijken. Men komt bijna het huis niet meer uit, 
en op straat wordt je overal in de gaten gehouden. En dat terwij l de cellen in een gevange
niscomplex steeds meer op woningen beginnen te lijken. Niet meer met twintig man in een 
eel maar juist aileen, met een televisie erbij! 
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5.1 Historische ontwikkeling Stationsgebied 

Op een vroege tekening uit 16241igt het plangebied buiten de vesten van Rotterdam aan de 
noordzijde van de stadsdriehoek. Het gebied werd gekenmerkt door weilanden, een aantal 
boerderijen, een lijnbaan en een blekerij. Lange tijd was het gebied erg gevoelig voor over
stromingen, waardoor het haar open en landelijke karakter behield. Pas na de oplevering 
van het Waterproject in 1866 werd het geschikt voor bebouwing, omdat vanaf dat moment 
de hoge grondwaterstand kon worden gereguleerd. 

Vanaf het begin van de achttiende eeuw nam het aantal inwoners van Rotterdam fl ink toe. 
Rotterdam groeide tussen 1700 en 1900 van nog geen 50.000 tot meer dan 300.000 inwo
ners. Deze groei vond met name plaats in de tweede helft van de 19e eeuw. De groei van het 
aantal inwoners ging vanzelfsprekend gepaard met een toename van handel en industrie. 
Betere verbindingen met het ommeland waren dan ook snel gewenst. 

In november 1848 werd het station Delftse Poort geopend, het eindstation van de lijn Am
sterdam- Den Haag- Rotterdam. Het werd door F.W. Conrad in neogotische stijl ontworpen 
en gebouwd in de kop van de stadsdriehoek, tegenover de toenmalige Delftse Poort. Ter 
plaatse van het huidige Stationsplein en het Kruisplein werd in 1857 de diergaarde aange
legd, waarlangs zich geleidelijk een stratenstructuur ontwikkelde. 

In 1868 werd besloten om een spoorwegviaduct dwars door de stad aan te leggen. Omdat 
het oude station echter niet geschikt bleek voor een tweede spoorlijn, werd in 1877 het 
nieuwe station Delftse Poort gebouwd. Het nieuwe station lag vierhonderd meter westelijk 
van het oude. Het betrof een gebouw dat bestond uit twee haaks op elkaar staande vleugels 
en een ovaalvormig stationsplein. Ten behoeve van dit station werd ook de diergaarde iets 
in westelijke richting opgeschoven. Op een stadsplattegrond uit 1884 is voor het eerst de 
Delftsestraat aangegeven. Deze straat gold vanaf de West-Schiekade als hoofdaansluiting 
naar het nieuwe Stationsplein. Vanuit de richting van het Hofplein was het station via de 
Stationsweg te bereiken. 
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Door het bombardement van mei 1940 werd de oude stadsdriehoek vrijwel geheel ver
nietigd. Nagenoeg het gehele stationsgebied was verdwenen, inclusief de diergaarde 
en de aangrenzende Schiestraat, de Poortstraat en de Delftsestraaat. Hoewel ook het 
station zelf was getroffen, bleef het nog zo'n zeventien jaar in gebruik. Na de oorlog 
werd immers prioriteit gegeven aan het herstel van het havengebied. De herbouw van 
de binnenstad kwam pas goed op gang in de jaren vijftig. 

Vrij snel na het bombardement werd door ir. Witteveen gestart met een nieuws stads
ontwerp voor het verwoeste gebied. Zijn wegenschema vormde het uitgangspunt voor 
het Wederopbouwplan van 1941, dat werd gekenmerkt door verplaatsing van de in
dustrie naar de Spaanse Polder en het Iaten terugkeren van 40% van het oude aantal 
woningen. De kern van dit plan was een verkeerscircuit rond het voormalige centrum, 
gevormd door het Hofplein, de Coolsingel, de Blaak en de Goudsesingel. De Schie, de 
Blaak en de Schiedamsingel werden met oorlogspuin gedempt. 

In 1946 werd het plan door ir. C. van Traa herzien. Zijn plan, het Basisplan, ging uit van 
een modern stadscentrum met overwegend cityfuncties, waar het wonen een onder
geschikte plaats in nam. Het basisplan is in hoofdlijnen uitgevoerd, met als een van 
de belangrijkste bijstellingen het toelaten van meer woningen in het centrumgebied. 
De uitvoering van het plan (vanaf het begin van de jaren vijftig) ging vergezeld van 
een bouwverbod voor een aantal terreinen, bedoeld om onvoorziene ontwikkelingen 
in de toekomst op te kunnen van gen. Een voorbeeld is het Ween a, een van de belang
rijkste boulevards uit het Basisplan. Het vooroorlogse stratenplan werd voor het verkeer 
gestroomlijnd en het Basisplan betekende de introductie van een stelsel van pleinen 
en boulevards. De schaal van de bebouwing werd vergroot en de vormgeving werd 
soberder en zakelijker. Naast de kavelsgewijze aanpak van de bouwblokken werd het 
blok vaak als een geheel door een architect ontworpen. Als basis hiervoor gold het type 
stadsblok, met woningen boven winkels en een binnenhof of straat voor de bevoor
rading. 

44 
l lvtny Together Apart 
l'<>lrlck Ka lnoa 



HetWeena 
rand 1970 

Door Architect Sybold van Ravesteyn werd een nieuw station ontworpen, opnieuw ten westen 
van het oude station en het Stationsplein. Oak werd ruimte gemaakt voor een directe toe
gangsweg vanaf het Hofplein; het Weena. Het Hofplein werd ontworpen als een overzichtelijk 
verkeersplein. In het Basisplan werd het stationsgebied voornamelijk bestemd voor bijzon
dere doeleinden. Het omliggende gebied, waaronder de Delftsestraat, kreeg een zakelijke be
stemming. Deze straat kreeg aan de noordzijde een bedrijfsbestemming, terwijl de zuidzijde 
bestemd was voor winkels, kantoren en bedrijven. De nieuwe toegangsweg naar het station 
werd bestempeld als diensten- en amusementscentrum. Het nieuwe Centraal Station werd in 
1957 in gebruik genomen. Het Weena bleef echter een onbebouwde reservelocatie voor Iichte 
en tijdelijke programma's. Na 1970 kreeg zij een tijdelijke inrichting met horecapaviljoens en 
een hertenkamp. 

Toen halverwege de jaren tachtig vraag beg on te ontstaan naar stedelijke ontwikkelingen rand 
het Centraal Station, werd voor het Weena een onderzoek opgestart naar het meest geschikte 
ontwikkelingsmodel. Uiteindelijk leidde een combinatie van conjunctuur, risicominimalisering 
en de wens het gebied fasegewijs te kunnen ontwikkelen tot het boulevardmodel zoals dat 
nu functioneert. De ontwikkeling van het Weena - met de Delftse Poort als 's lands hoogste 
kantoorgebouw - leidde ertoe dat hoogbouw een manifest fenomeen werd. Voor het eerst 
werd een hoogbouwbeleid geformuleerd en het Stationskwartier maakte daar nadrukkelijk 
onderdeel van uit. 
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Ondanks aile ontwikkelingen bleef het station zelf als grootstedelijk potentieel al die 
tijd ongemoeid. De belangrijkste reden hiervoor was dat in die tijd de Kop van Zuid 
werd aangewezen als Sleutelproject, gericht op binnenstedelijke verdichting en trans
formatie, passend bij het rijksbeleid van de 'compacte stad: Het Centraal Station werd 
gezien als reservelocatie voor een volgende tranche van kantoren en woningen. Eind 
jaren negentig werden door het Rijk de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) opgestart. Een 
van deze projecten had betrekking op Rotterdam Centraal. Het ging daarbij om de in
tegrale stedenbouwkundige projecten rondom de HSL-stations in Nederland. Vanaf dat 
moment kwam het Stationskwartier dus weer volop in beeld. 

5.2 Aandachtsgebieden en monumenten 

In het plangebied is geen vooroorlogse architectuur terug te vinden. Het is na de oorlog 
in de geest van de Wederopbouw opnieuw opgetrokken. Het straatbeeld van met name 
de Delftsestraat kent een ensemblewaarde omdat het een illustratief overzicht biedt 
van schaal, ontwerpoplossingen en materiaalkeuzes van het wederopbouwoeuvre van 
Rotterdam. In het gebied bevinden zich twee gemeentelijke monumenten; het Groot
handelsgebouw (Stationsplein 45) en het Stationspostkantoor (Delftseplein 31 ,33). 

5.2.1 Het Groothandelsgebouw 

Het in beton uitgevoerde Groothandelsgebouw (1949-1951) van architect Maaskant 
domineert de westelijke zijde van het huidige Stationsplein, een dee! van het Ween a en 
de Conradstraat. Het enorme 'bedrijfsverzamelgebouw' is uitgevoerd als een gesloten 
bouwblok met een groot binnenhof en twee dwarspanden. Het blok voegt zich met een 
knik in de situatie tussen het Weena en de Spoorlijn. In de binnenhof bevindt zich een 
stelsel van laad- en losruimten, die zich naar buiten toe aan de westzijde manifesteert 
in een dubbele boogbrug en een grote oprit. Op het dak bevindt zich aan de zijde van 
het Stationsplein de voormalige bioscoop 'Kriterion: Het complex heeft een bijzondere 
symboolwaarde in de wederopbouwgeschiedenis van Rotterdam. 
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s.2.2 Het Stationspostkantoor 

Aan het Delftseplein ontwierpen de architecten E.H. en H.M. Kraaijvanger tussen 1954 en 1959 
het Stationspostkantoor. De ligging van dit als postverwerkingsgebouw ontworpen complex 
is sterk bepaald door het naastgelegen Centraal Station. Een directe verbinding tussen het ge
bouw en de perrons was noodzakelijk voor het vervoer van poststukken. Het rechthoekige en 
in beton uitgevoerde gebouw heeft een plattegrond van 104 bij 36 meter en veertien bouw
lagen. De kopse kanten bevatten kantoorruimten en daartussen bevinden zich ruimten voor 
postverwerking en expeditie met een dubbele verdiepingshoogte en vrij indeelbare werkvloe
ren. Het trappenhuis aan de westzijde bevat een kunstwerk van Louis van Roode over veertien 
bouwlagen. Aan de spoorkant bevindt zich een overdekt perron ten behoeve van de post
treinen. Het perron kan via een oprit aan de oostzijde van het gebouw worden bereikt. De 
perrons van het Centraal Station zijn bereikbaar via een tunnel onder het spoorwegemplace
ment. 
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6.1 Onveiligheid en de stad 

Rotterdam staat al jaren in de top 5 van meest onveilige steden van Nederland. Vele jaren was 
Rotterdam zelfs lijstaanvoerder. Niet echt iets om trots op te zijn. Dit jaar staat Rotterdam op 
nummer twee. Het is niet duidelijk of de stijging van de eerste plaats naar de tweede plaats 
te maken heeft met het feit dat Eindhoven (nummer 1) afgelopen jaar nog onveiliger was dan 
Rotterdam of dat Rotterdam een stukje minder onveilig is geworden. 

Sociale veiligheid omvat de bescherming tegen overlast, criminaliteit, vandalisme en geweld. 
Het betreft zowel de objectieve veiligheid, oftewel de daadwerkelijk voorkomende criminali
teit, als de subjectieve veiligheid, het veiligheidsgevoel van mensen. Aspecten als zichtbaar
heid, kwetsbaarheid en toegankelijkheid spelen een rol om situaties te vermijden die sociaal 
onveilig zijn. Jaarlijks meet de gemeente Rotterdam de veiligheidssituatie in de stad. Met de 
Veiligheidsindex 2007 gebeurt dat voor de zesde opeenvolgende keer. De waarde van dit 
meet- instrument zit in het kunnen volgen van de ontwikkeling van de sociale veiligheid op 
wijk-, deelgemeentelijk en stedelijk niveau. Aile 62 wijken in de stad krijgen een cijfer varierend 
van 1 tot en met 10. Dit cijfer is een samenvoeging van de gegevens van politie, de gemeen
telijke diensten en de mening van zo'n 12.000 Rotterdammers over de veiligheid in hun wijk. 
Het gaat dan om zaken als diefstal, drugsoverlast, geweld, inbraken overlast, vandalisme en 
verkeer. De index deelt wijken en deelgemeenten in 5 categorieen in: onveilig, probleem, be
dreigd, aandacht en veilig. 

Categorie 

Onveilige wijk 

Probleemwijk 

Bedreigde wijk 

Aandach tswijk 

(Redelijk) veilige wijk 

Bandbreedte index 

< 3,9 

van 3,9 tot 5,0 

van 5,0 tot 6,0 

van 6,0 tot 7,1 

~ 7,1 

Categorle-lndellng 
Velllgheldslndex 





De stijging van de score op de Veiligheidsindex in de gecombineerde wijk Stadsdriehoek!C.S. 
Kwartier in de afgelopen jaren heeft zich oak dit jaar verder doorgezet. De score is gestegen 
van 4,5 in 2005 naar 5,1 in 2006, waardoor de wijk in de categorie bedreigd terecht is gekomen. 
De tevredenheid met de eigen buurt is gestegen van 84% in 2005 naar 90% in 2006. 

lndexscore en 
cotegorle

lndellng voor het 
C.S. Kwortler 

Onderstaande grafiek met indexscores laat zien dat de elementen diefstal, inbraak, vanda
lisme, schoon & heel en verkeer verbeteren. Een slechter beeld Iaten de elementen drugsover
last, geweld en overlast zien. 
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Op het gebied van diefstal bevindt Stadsdriehoek!C.S. Kwartier zich in 2006, net als in 2005, 
in de categorie onveilig. Het aantal aangiften is in 2006 afgenomen ten opzichte van 2005. 
Opvallend zijn de dalingen van het aantal aangiften bij diefstal uit de auto en winkeldiefstal. 
Fietsendiefstal wordt minder vaak als voorkomend buurtprobleem gezien. Bewoners geven 
aan minder vaak slachtoffer te zijn geworden van een diefstal, vooral bij diefstal uit de auto is 
een sterke daling te zien (van 16% in 2005 naar 8% in 2006). 
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Het element drugsoverlast scoort in 2006 onveilig, in 2005 scoorde dit element nog 
probleem. Ondanks deze categoriewijziging is de daling gering. Het aantal meldingen 
van drugsoverlast is in Stadsdriehoek!C.S. Kwartier in 2006 gedaald ten opzichte van 
2005 (van 6 naar 5 meldingen per 1.000 inwoners). 12% van de inwoners van het Sta
tionskwartier vond drugsoverlast een vaak voorkomend probleem. 

Het element geweld scoort in 2006 evenals in 2005 onveilig.Het aantal aangiften van 
geweld is afgenomen van 23 per 1.000 inwoners naar 19 in 2006. Maar dat blijft veel. 
Vooral het aantal aangiften van straatroof is teruggelopen. Het aantal meldingen van 
mishandeling is juist gestegen van 58 naar 63 per 1.000 inwoners. Bewoners zijn van 
mening dat bedreiging in 2006 frequenter voorkomt dan in 2005. 

Het element overlast is ook in 2006 te typeren als onveilig. Het aantal meldingen van 
overlast is toegenomen van 55 per 1.000 inwoners tot 60 in 2006. 
Bij het aspect leefbaarheid gaat het om fysiek-ruimtelijke voorzieningen zoals: de toe
gankelijkheid en bezetting van gebouwen en openbare ruimten, het parkeren en stal
len van auto's en fietsen, ruimte voor spelen en groen, bezonnings- en uitzichtconse
quenties voor omwonenden, afvalmanagement en consequenties voor het beheer van 
de openbare ruimte. 

De ergste vormen van onveiligheid, dan doel ik op overlast, geweld en drugsoverlast, 
scoren slecht. Op die gebieden is er zelfs een negatieve tendens te zien in vergelijking 
met voorgaande jaren. Het zijn vooral de elementen inbraak, schoon & heel en verkeer 
die de 4,5 van 2005 naar een 5,1 in 2006 brengen. Het is een begin, maar deze elemen
ten zijn (op inbraak na) het minst erg op het gebied van sociale veiligheid en hierop is 
ook het makkelijkst te scoren. Maar een 5,1 op de Veiligheidsindex voor het Stationsk
wartier blijft natuurlijk bar slecht. 

Het beleid van de gemeente Rotterdam is erop gericht om bij nieuwbouwplannen de 
aandacht voor veiligheid en leefbaarheid een integraal onderdeel te Iaten zijn van de 
planvorming. De inspanning van het gemeentebestuur om de sociale veiligheid ron
dam het Centraal Station en in het openbaar vervoer te verbeteren, zijn de meest ge
waardeerde aspecten door Rotterdammers op het gebied van veiligheid. 
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In het Stationskwartier wordt gestreefd naar het realiseren van een gemengd binnenstedelijk 
milieu. Door het versterken van de woonfunctie zullen belangrijke voorwaarden voor de so
ciale veiligheid, ook buiten kantoor- en winkeltijden worden geschapen. Het oprekken van 
de stedelijke activiteiten in de avond en de nacht speelt hierbij een rol. Het mogelijk maken 
van publieksfuncties op de begane grond, in ieder gevallangs de belangrijkste routes in het 
plangebied, vormt een tweede factor ter verbetering van de veiligheid op straat. Bij de inrich
ting van de buitenruimte wordt verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de sociale veiligheid 
op straat nagestreefd. Dit wordt onder andere bereikt door het v66rkomen van doodlopende 
routes, onoverzichtelijke, donkere, smalle en lage ruimten en verlaten plekken. 

Door Rotterdam als locatie te kiezen voor mijn afstuderen probeer ik bij te dragen aan een 
veiliger Rotterdam. lk wil de architectuur inzetten als middel om mensen sociaal een veiliger 
gevoel te geven. En natuurlijk zullen we nooit helemaal zonder beveiligingscamera's kunnen 
en uiteraard zal er meer'onopvallend blauw' op straat moeten komen, maar mijn inzet is om de 
confrontatie met aile veiligheidsmaatregelen te verminderen. Het is juist die confrontatie die 
angst opwekt en in stand houdt.lk wil bij het ontwerp die angst een rollaten spelen en zorgen 
dat de architectuur vorm geeft aan een veiligere open bare ruimte. 
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6.2 Onveiligheid en het station 

Het station, waar dan ook, wordt door mensen als minder sociaal veilig en in veel steden zelfs 
a is sociaal onveilig ervaren. Deze onveiligheid heeft te maken met de aard van het station als 
typologie. Op gezette tijden, als treinen zijn gearriveerd of op het punt staan te vertrekken 
groeit de massa met mensen aan, als eb en vloed. ledereen is gehaast om zijn of haar trein 
te halen, er is weinig overzicht door de drukte en nog net geen paniek. ledereen maakt licha
melijk contact met iedereen door de drukte, de haast en de grote hoeveelheid mensen op 
een klein oppervlak. Men voelt zich echt als een klein individu in de grote massa. Men voelt 
zich vaak ongemakkelijk. ledereen die kwaad in de zin heeft is ook zo weer in de grote massa 
verdwenen. 

Ook drank- en drugsgebruik, hanggroepen en zakkenrollers dragen voor een groot dee! bij 
aan het gevoel van onveiligheid. Steeds meer stations worden gebruikt als hangplek. In deaf
gelopen peri ode heeft deNS op tientallen stations de loketten gesloten en aangekondigd nog 
meer loketten te gaan sluiten. Men wordt geacht de kaartjes in het vervolg bij de automaat 
te kopen. Het sluiten van deze loketten heeft naast de vermindering van service en verkrijg
baarheid van kaartjes ook toenemende onveiligheid tot gevolg. Door de afwezigheid van een 
lokettist is de toezicht verdwenen en daarmee de weg vrij voor toenemende onveiligheid op 
het station. 

Dan is er op een ander schaalniveau nog de angst voor een terroristische aanslag zoals het 
geval was in Londen en Madrid. Aan deze angst is nauwelijks iets te doen. Als men geen 
maatregelen treft dan blijft de angst dater een aanslag gepleegd kan worden. Treft men wei 
maatregelen dan is er de angst dater kans op een aanslag bestaat juist omdat er maatrege
len getroffen zijn. Men wordt met deze maatregelen geconfronteerd. Maar ongeacht of er nu 
wei of geen maatregelen getroffen worden, het is vrijwel onmogelijk om een terroristische 
aanslag te voorkomen. Het is onmogelijk iedereen op het station te controleren en ik wil voor 
mijn afstudeeropdracht van het Rotterdam Centraal Station juist geen gevangenis maken met 
omheiningen en detectiepoortjes. Daarom zal de terroristische dreiging buiten beschouwing 
gelaten worden. 
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7.1 het Stationskwartier 

Het Stationsgebied is een zeer divers gebied, waar wordt gewoond en gewerkt. In de Delft
sestraat en rondom het Stationsplein bevinden zich bovendien vee I goedlopende horecagele
genheden. Ondanks deze veelzijdigheid is het imago van dit gebied niet onverdeeld goed. Het 
gebied kent een prima vestigingsklimaat voor internationale bedrijven zeals Nation ale Neder
landen, Unilever en diverse advocatenkantoren. Desondanks laat de kwaliteit van de open bare 
ruimte veel te wensen over. Het is een ideale kantoren- en scholenlocatie omdat deze redelijk 
goed met de auto en perfect met het openbaar vervoer te bereizen zijn. Het Stationskwartier 
is de vestigingsplaats van een groot aantal kleine en grotere kantoren. 

De huidige verhouding van een bewoner op drie werkers in de binnenstad is scheef. Dat resul
teert in een beeld vergelijkbaar met dat van eben vloed: elke dag een golf mensen erin en er 
weer uit, terwijl er te weinig achterblijft om te kunnen spreken van een vruchtbare humuslaag. 
In andere, in omvang vergelijkbare steden woont ongeveer 10% van de populatie in de bin
nenstad. Met de huidige 5% wordt die 'massa' in Rotterdam niet gehaald. Er staan geen rijen 
voor de theaters en de musea, er is te weinig aanbod voor insiders. Op te veel plaatsen gaat 
het Iicht te vroeg uit; de 24-uurs economie draa it nog niet eens op halve toeren. Voor een vitaal 
binnenstedelijk gebied in het centrale deel van de stad is wonen onmisbaar. 

7.2 Rotterdam Centraal 

Het Centraal Station is met jaarlijks circa 40 miljoen reizigers het belangrijkste vervoersknoop
punt van Rotterdam. Zowel het trein- als metrostation zijn echter niet op deze aantallen be
rekend, terwijl naar verwachting het aantal reizigers de komende jaren nog flink zal toenemen. 
Afhankelijk van de investeringen in het openbaar vervoer wordt rekening gehouden met een 
groei tot circa 75 miljoen reizigers in het jaar 2025. 
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Met de komst van de hogesnelheidstrein krijgt Rotterdam Centraal goede internatio
nale verbindingen. Het Europese netwerk van hogesnelheidstreinen verkleint de rela
tieve afstand tussen de belangrijkste stedelijke regie's in Europa en heeft hiermee een 
enorme impact. Met de komst van de HSL-Zuid in 20071igt Rotterdam op slechts 20 mi
nuten afstand van Schiphol en is Parijs bereikbaar binnen 2 uur. Rotterdam maakt vanaf 
dan deel uit van het netwerk van belangrijke stedelijke regie's in Europa. Een Europa 
waarin de grenzen langzaam verdampen en waarvan de kaart wezenlijkzal veranderen. 
Toch richt het nieuwe Centraal Station zich uiteraard niet aileen op het internationale 
schaalniveau. Het station moet ook goed functioneren op nationaal (trein), regionaal 
(trein, metro en tram plus) en lokaal niveau (tram, bus, taxi, fiets en voetgangers). Boven
dien is zij van vita a I be lang voor de ontwikkeling van het Stationskwartier als geheel. Het 
gebouw zal een rol moeten vervullen als katalysator voor de verdere (her)ontwikkeling 
van het Stationskwartier en zal daarom 66k moeten fungeren als welkomsthal voor de 
stad, regio en zelfs voor hetland .. Voor de hogesnelheidstrein vanaf Parijs is Rotterdam 
immers de eerste stop in Nederland. 

Voor het optimaal kunnen functioneren van het station is het noodzakelijk dat het 
Stationskwartier zich als het ware vermengt met het omringende stedelijk gebied. Be
tere verbindingen met de binnenstad, verdichting en functiemenging zijn daarvoor 
van cruciaal belang. Tezamen vormen zij dan ook de prima ire opgave van de gebieds
ontwikkeling, welke vooral op gang zal komen na de voltooiing van het stationsge
bouw. De voorgenomen ontwikkelingen sluiten wat dat betreft naadloos aan op het 
voornemen om de Rotterdamse binnenstad de komende jaren verder te verdichten . 
De introductie van Randstadrail en de Hogesnelheidstrein maken het Stationskwartier 
bijzonder interessant als vestingplaats voor kantoren. Even zo belangrijk is echter de 
herwaardering voor het binnenstedelijk wonen. Meer differentiatie in woonmilieus en 
meer inwoners in de binnenstad vormen de belangrijkste randvoorwaarden voor een 
vitale stad. 

Zeker zo belangrijk als de impact op de economische condities van de stad, is de sociale 
betekenis van het nieuwe station. A Is publiek gebouw is het niet aileen een nieuw icoon 
in de stad waar Rotterdam zijn gasten onthaalt, maar ook een plaats van betekenis in 
de dagelijkse routines van de stedeling. Het bemiddelt tussen reizen en verblijven: 
ontmoeten, wachten en afhalen is er allemaal mogelijk. Het heeft als publiek gebouw 
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een geheel eigen 'sense of place: Van groot belang is dan ook de positie in het culturele en 
commerciele hart van de stad. De Doelen en de Schouwburg liggen straks als het ware tegeno
ver het station. Het Kruisplein wordt daarmee als verbinding tussen binnenstad en station, een 
van de belangrijkste pleinen van de stad. 

7.3 Tegenstelling Noord en Zuid 

Rotterdam is niet de enige stad met een spoorlijn dwars door de stad. Maar nergens zorgde 
een spoorlijn voor zo'n grote scheiding binnen een stad als in Rotterdam. Het contrast kan 
haast niet groter zijn. Het verschil met andere steden zoals Amsterdam is dater geen achterge
bied is ontstaan. Rotterdam Centraal kent twee voorgebieden, twee voorgevels. Beide zijden 
zijn kwalitatief hoogwaardig. Het noorden en het zuiden zijn twee verschillende werelden. 
Aan de noordkant bevindt zich de Provenierswijk, het rustige. Aan de zuidkant de bevindt zich 
het centrum, het hoogstedelijke. Dit contrast is niet aileen terug te vinden in de beleving van 
de open bare ruimte, ook de architectuur is van een totaal andere orde en schaal. Dit heeft voor 
een groot deel te maken met het bombardement van mei 1940. 

7.3.1 Centrumzijde 

Na het bombardement van 1940 is deze zijde geheel nieuw opgebouwd met schaalvergroting 
en een meer zakelijker architectuur als kernpunten. Hoogbouw trok vel kantoren naar deze 
centrumlocatie. Echter is door de vele kantoren en het achtergesteld blijven van wonen een 
kloofontstaan tussen het stationskwartier en het centrum. Won en ontbrak voor een groot dee I 
en dit is de oorzaak van een slechte verbinding met het centrum. Eigenlijk is er naast de tegen
stelling tussen de Provenierswijk en de centrumzijde dus ook sprake van een gevoelsmatige 
barriere tussen de Delftse Poort en het centrum. 
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7.3.2 Provenierswijk 

De Provenierszijde is en blijft de rustige kant van het station. Als je aan deze kant het 
station verlaat sta je meteen midden in een woonwijk, welke wordt bepaald door een 
negentiende-eeuwse bouwstijl. Groen overheerst. 

Hier is ruimte voor een aantal taxistandplaatsen, laad- en losplekken, een onbewaakte 
fietsenstalling en een plek voor K+R. In het stedenbouw-kundig plan wordt de singel 
een stuk richting het station gebracht.ln de toekomst stap je vanuit het station meteen 
de singel op. 

7.4 Bevolking en Wonen 

Wat betreft wonen is het Stationskwartier van oudsher een nagenoeg blanco gebied. 
- Momenteel wonen in het Stationskwartier 968 men sen, dit is 3% van de totale binnen

stadsbevolking. De bevolking bestaat voor 84% uit alleenstaanden en 11% kinderloze 
paren. Uit onderzoek blijkt dat in het stationskwartier een grote groep starters woont; 
mensen tussen de 25 en 35 jaar oud. Het Stationskwartier is een draagkrachtige buurt, 
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met een gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner van €19.700 euro. Hiermee zit het Sta
tionskwartier tlink boven het gemiddelde van de binnenstad en behoort het tot de top vijf van 
de meest draagkrachtige buurten van de stad. 

De woningvoorraad van het Stationskwartier maakt slechts 3,5% uit van de totale woningvoor
raad van de Rotterdamse binnenstad. Daarbij lijkt het Stationskwartier qua woningvoorraad 
geenszins op de andere buurten van de binnenstad. In het Stationskwartier staan voorname
lijk meergezinswoningen 1 terwijl de binnenstad een veel gevarieerder beeld laat zien. 

Het Rotterdamse woonbeleid van de afgelopen twintig jaar heeft een grate voorraad goede, 
bereikbare woningen opgeleverd. Hierdoor werden voor mensen met een laag inkomen de 
grootste huisvestingsachterstanden ingehaald. Keerzijde van deze ontwikkeling is dat een 
eenzijdig woningaanbod is ontstaan. Men sen die meer gaan verdienen en een wooncarriere in 
de stad will en maken vinden hier niet de waning en woonomgeving die ze zoeken. Niet aileen 
de groei van het aantal woningen, maar ook de kwaliteit ervan speelt een belangrijke rol. 

De binnenstad is 's avonds te vaak uitgestorven op plekken waar het overdag juist druk is; 
de 'kritische massa' van bewoners is te klein. Gelukkig hebben aspirant-bewoners het unieke 
Rotterdamse centrum de laatste jaren weer ontdekt. Een toenemend aantal mensen blijkt de 
voordelen hager in te schatten dan de nadelen. Heel vaak gaat het om een- en tweepersoons 
huishoudens, jonge (high potentials) en middelbare (gesettelde stedelingen) huishoudens 
met een voile agenda, dynamisch en koopkrachtig. Ook voor ouderen blijkt het centrum 
aantrekkelijk; oud-Rotterdammers vaak, die de eengezinswoning uit hun vorige levensfase 
hebben verkocht en de stad weer herontdekken. Het zijn mensen met vaak veel t ijd en enig 
vermogen. Rotterdam-centrum zal sterker verdichten, met ruime mogelijkheden voor hoog
bouw en woningen in de middeldure endure prijsklassen. 

De gemeente Rotterdam zet komende jaren vooral in op een versterking van de woonfunctie. 
Deze strategie is ingegeven door de vraag naar wonen in het centrum van de stad en door
dat het de stad meer levendigheid geeft. De stad moet een grate diversiteit aan woonmilieus 
bieden, geschikt voor een grate verscheidenheid aan bewoners. Gegeven de bestaande voor
raad betekent dit dat de komende decennia het accent ligt bij nieuwbouw gericht op de bo
venkant van de markt. 
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7.5 Verkeer 

Binnen het plangebied liggen een aantal belangrijke verkeersverbindingen. De hoofdstructuur 
wordt gevormd door het Weena, de Schiekade, het Pompenburg, de Coolsingel (deze wegen 
komen allemaal sa men op het Hofplein) en de Statentunnel. Naast deze hoofdstructuur vormt 
aan de zuidkant van het Weena de Kareldoormanstraat een belangrijke ontsluitingsweg. Aan 
de Noordzijde van het Weena wordt de ontsluiting verzorgd door de Conradstraat, het Delft
seplein, de Delftse Poort, de Delftsestraat, de Poortstraat en de Schiestraat. Het Hofplein vormt 
een van de drukste kruispunten van de stad; grote stromen autoverkeer en vele trams maken 
er gebruik van. Het Ween a heeft als basis een profiel met 2x2 rijstroken. Door de vele kruisin
gen met opstelvakken is het profiel vaak breder. Ter hoogte van het Stationsplein is een tunnel 
gelegen ten behoeve van het doorgaande verkeer van oost naar west. De Schiekade vormt 
samen met de Schieweg een belangrijke invalsroute voor verkeer vanuit het noorden van de 
stad. Het Pompenburg vervult eenzelfde functie, maar dan voor verkeer vanuit het oosten van 
de stad. Binnen het plangebied is het parkeren voornamelijk opgelost in parkeergarages. De 
bezetting van de parkeerplaatsen in de open bare ruimte is tussen de 70% en de 100% (alle
maal betaalde plaatsen). In de huidige situatie bestaan geen knelpunten in het gebied. 

Het gebied is goed ontsloten door vele vormen van openbaar vervoer; trein, metro, tram en 
bus. Bijna aile lijnen hebben het Centraal Station als halte, enkele aan de noord-, maar de 
meeste aan de zuidzijde. Binnen het plangebied zijn verder nog tram- en bushaltes aanwezig 
op het Kruisplein en op het Ween a. 

Langs de hoofdstructuur en op het Kruisplein is overal sprake van vrijliggende fietspaden. 
Voorts kent het plangebied een drietal fietsverbindingen die het centrum verbinden met de 
ten noorden van het station gelegen wijken: de Statentunnel, de Schiekade en de fietsers
tunnel ten westen van de in het stationsgebouw gelegen reizigerstunnel. De reizigerstunnel 
vormt voor voetgangers de voornaamste route tussen noord en het centrum. Omdat deze tun
nel echter te weinig ruimte biedt voor de huidige voetgangersstromen is dit vooral in de spits 
geen comfortabele verbinding. Bovendien is ook het Stationsplein geen comfortabele ruimte 
voor de voetganger. Er zijn vee I conflicten met trams en bussen en de route naar het centrum 
is onduidelijk. Vooral het Ween a wordt als barriere gezien vanwege de verkeersonveilige over
steekplaatsen. 
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7.6 Kader 

Vanwege de omvang van dit afstudeerproject heb ik ervoor gekozen om het project in 
te kaderen en te kijken welke plannen er liggen voor het stationsgebied van Rotterdam. 
Misschien dater er te leren valt van voorgaande plannen. 

Het plan van Will Alsop Architects viel voor mij eigenlijk snel af door de expressieve 
vorm en het stedenbouwkundig plan wat niet heel degelijk was. Hier viel weinig van te 
leren aangezien het een niet ver uitgewerkt plan is, meer een case study. Het plan is ook 
door Rotterdam afgewezen. Het antwerp van Team CS voor het stationsgebouw heb ik 
geanalyseerd. Team CS is een combinatie van de architectenbureaus Benthem Crouwel 
Architekten BV, Meyer en Van Schooten Architecten BV en West 8 urban design & land
scape architecture BV. In grate lijnen komt het erop neer dat men meer overzicht wil en 
zichtlijnen zijn dan ook erg belangrijk. Sociale veiligheid staat hoog in het vaandel bij 
het antwerp van Team CS. Dit past in mijn straatje. 

De grootste verandering in vergelijking met het station zoals het er nu staat is dat de 
noord-zuid passage aanzienlijk wordt verbreed. De toegangen naar de perrons bev
inden zich a an deze passage. Echter de kloof tussen stationshal/passage en perron blijft 
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nog steeds bestaan. Het perron blijft een wereld op zich. Het nieuwe antwerp is mede aan
leiding voor mij geweest om aan te tonen dat het ook anders kan. Daarmee wil ik echter wei 
duidelijk stellen dat ik het plan van Team CS van hoge kwaliteit vindt. Maar naar mijn mening 
kan de veiligheid nog een stukje verder doorgevoerd worden. lk antwerp dus een compleet 
nieuw stationsgebouw. 

Het stedenbouwkundig voorstel van Team CS is van dusdanig hoge kwaliteit dat het ook 
aansluit bij mijn eigen antwerp voor het station. Het plan ordent, scheid verkeersstromen, 
verbindt en geeft rust. De voetganger staat centraal. Het stationsgebied wordt meer bij het 
centrum betrokken door middel van een culturele as. Verderop in dit verslag ga ik uitgebreider 
in op de culturele as. lk neem het stedebouwkundig plan over, want waarom zou je opnieuw 
het wiel uitvinden? 

Onder het stationsplein is het nieuwe spoor en station voor de randstadrail!metro gepland. De 
bouw daarvan is nu volop bezig. Aangezien de locatie ervan zich onder het stationsplein bev
indt en niet onder het Centraal Station zelf wil ik dit metrostation ook als gegeven beschou
wen en dusdanig meenemen in mijn plannen. 

Kort samengevat bestaat mijn ontwerpopgave uit het volgende: 
-AI datgene wat van bovenaf aangegeven wordt neem ik over in het antwerp. lk doel dan op 
het stedenbouwkundig plan van Team CS en natuurlijk aile randvoorwaarden en eisen vanuit 
de gemeente Rotterdam 
-Alles wat zich onder de grond bevind neem ik ook over in het antwerp. lk doel dan op de 
metro-lijn/station onder de grond 
- AI het overige zal ik zelf ontwerpen. Dus Stationsgebouw, verbinding centrum-Proveniers
wijk, spaces, veiligheid etc. 

Kader waarblnnen 
het afstuderen 

zlch afspeelt 

Appartementen 
hotelkamers 
cell en 

Stationsfunctie 
Prickly Space 
Slippery Space 
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8.1 Stedenbouwkundig plan 

Het Stationskwartier wordt naast de grote ruimtelijke stedelijke structuren bepaald door een 
fijnmaziger stadsweefsel. Hierbij valt te den ken aan straten als de Delftsepoort, de Poortstraat, 
Delftseplein, Delftsestraat en Conradstraat. Deze straten zijn veelal onaangenaam en worden 
gedomineerd door achterkanten en toegangen van parkeergarages. Het stedenbouwkundig 
plan maakt ontwikkelingen en veranderingen mogelijk waardoor er stedelijke dynamiek in 
deze straten kan ontstaan. 
Er is voorzien in een nieuwe goed ingerichte openbare ruimte met meer bomen. Door de 
stedenbouwkundige opzet ontstaan er ontwikkelingsmogelijkheden in de flanken van het 
Centraal Station. 

Ter plaatse van het huidige stationsgebouw en een deel van het Stationsplein zal een nieuw 
stationsgebouw verrijzen met een duidelijk adres aan het Weena. Daarmee wordt de positie 
van het Centraal Station in het stedelijk weefsel van Rotterdam sterk verbeterd. De maxi male 
bouwhoogte van het nieuwe gebouw zal 25 meter bedragen. In het ontwerp van het station 
staat de voetganger centra a I. Trams, bussen, taxi's en K+R (Kiss and Ride) voegen zich naar de 
voetganger en hebben een plek aan de flanken van de nieuwe terminal. De metro/Randstad
Rail en fietsenstalling krijgen een plek onder het nieuwe Stationsplein. De trams halteren aan 
de oostzijde van het Stationsplein. De metro heeft drie uitgangen: een ge"lntegreerde uitgang 
bij de entree van het station, een uitgang bij het busstation in de Conradstraat en een uitgang 
op het Stationsplein. De bewaakte fietsenstalling heeft een in- en uitgang aan de zuidwestkant 
van het Stationsplein. De bussen halteren in de Conradstraat en de taxi's hebben standplekken 
op het Delftseplein. 

De ruimte in en om het station zal een open karakter krijgen, vrij van onnodige obstakels. Dit 
garandeert een optimaal zicht op het openbaar vervoer, de taxi's en de stad. De ruimte van de 
pleinen van het station gaan vrijwel ongemerkt over in die van het Stationsplein. Het Stations-

Uv1ng Tog~ther lipan 
77 Patrick I( alma 



pie in is zo echt het verlengde van het station. Het Stationsplein is een transferplein waar 
veel mensen gebruik van zullen maken. De wijze waarop de bomen op het plein zullen 
worden geplaatst zal de looprichting naar het Kruisplein en de stad benadrukken. Door 
de bomen in gras te plaatsen gaat het Stationsplein over in het groene Kruisplein waar 
de reiziger en bezoeker van de stad meer ruimte krijgt om zich te orienteren. 

De Weenaboulevard is een krachtige stedelijke ruimte met een heldere structuur. De 
brede trottoirs en hoge bebouwing aan weerszijden benadrukken het boulevardkarak
ter. Er rijdtveel bovenlokaal verkeer (auto, tram, bus en fiets) dat elkaar momenteel regel
matig in de weg zit. In de nieuwe inrichting krijgen de verschillende verkeerssoorten 
genoeg ruimte voor een goede afwikkeling. De nieuwe Weenatunnel en de route van 
de tram liggen vast, fiets- en wandel paden is nog tlexibel mee om te gaan. 

De Provenierszijde is en blijft de rustige kant van het station. Als je aan deze kant het 
station verlaat sta je meteen midden in een woonwijk, welke wordt bepaald door een 
negentiende-eeuwse bouwstijl. Aan de Provenierszijde is ruimte voor een aantal taxi
standplaatsen, laad- en losplekken, een onbewaakte fietsenstalling en een plek voor 
K+R. In het stedenbouw-kundig plan wordt de singel een stuk richting het station ge
bracht. In de toekomst stap je vanuit het station meteen de sin gel op. Belangrijk voor 
dit gedeelte van de stad is de langzaam verkeersverbinding met het zuiden ter hoogte 
van het station. 

De herinrichting van het Kruisplein vormt niet aileen een cruciaal onderdeel voor de 
uitstraling van het Stationskwartier, maar ook voor het goed kunnen functioneren 
daarvan. Het Kruisplein is de schakel tussen het Stationsplein en het centrum (Schouw
burgplein, Westersingei/Mauritsweg en Westkruiskade) en vormt tevens de bekroning 
van de culturele as (zie verderop) tussen de rivier en het Centraal Station. Het Kruis
plein wordt hiermee de nieuwe entree van Rotterdam. Het wordt een prachtige groene 
esplanade met veel bomen en een middengebied dat veel ruimte zal bieden voor de 
voetganger. De trams zullen rijden aan de oostzijde van het plein en de haltes zullen 
worden verplaatst naar de kop van de Mauritsweg en de Westkruiskade. Het ontspan
nen profiel (enkele rijbaan met fietsstrook) van de Westersingel wordt doorgezet tot 
aan het Stationsplein. De ambitie voor de nieuwe inrichting van het Kruisplein en een 
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comfortabele oversteek naar het Stationsplein, kan aileen worden waargemaakt als ter hoog
te van het Weena het autoverkeer ondergronds wordt afgewikkeld. Hierbij is van belang dat 
niet aileen het doorgaande autoverkeer beneden maaiveld zal worden gebracht, maar ook 
een groot gedeelte van het parkeerverkeer. Om dit te bereiken wordt het autoverkeer op het 
Weena ter hoogte van het Stationsplein ondergronds gebracht middels een nieuw te bou
wen dubbele tunnel. Op die tunnel wordt een ondergrondse verbinding aangesloten naar 
de Schouwburgpleingarage. Later kunnen hier ook andere garages op aangesloten worden, 
zoals een nieuwe Weenapointgarage en een garage onder het Kruisplein. De parkeergarage 
onder het Kruisplein betreft een ambitie van de gemeente en kan mede worden gebruikt om 
het parkeren voor de hogesnelheidslijn te faciliteren. Ondergronds worden de drie parkeer
garages door een verbindingsweg aan elkaar gekoppeld. Deze verbindingsweg sluit aan op 
de zuidelijke tunnelbuis van het Ween a en kent een inrit vanuit het westen en een uitrit naar 
het oosten. Het resultaat is een Kruisplein dat aileen toegankelijk is voor voetgangers, fietsers, 
trams en bestemmingsverkeer. Om het Kruisplein goed te in te kunnen rich ten komt boven op 
de parkeergarage een ruime gronddekking. De gronddekking zorgt ervoor dat het plein als 
een groene ruimte met veel en grate bomen ingericht kan worden. 

De ontwikkelingen op en rond het Delftseplein en de Conradstraat (aan de oost- en westzij
de van het stationsgebouw) zullen ervoor zorgen dat de omgeving van het station zich ont
wikkelt tot het gebied met de voor het centrum gewenste grootstedelijke dynamiek. Deze zo
genaamde flanken van het station bieden een goed vestigingsklimaat voor kantoren, winkels, 
horeca, woningen en maatschappelijke voorzieningen. 
Door een verticale architecturale geleding zal de bebouwing qua hoogte en uitstraling gevar
ieerd worden opgetrokken. Aa n de zijde van de Conradstraat is een tweetal hog ere gebouwen 
gepland (respectievelijk 40 en 90 meter) . Aan de zijde van het Delftseplein is een toren van 130 
meter gepland. In de nieuwe situatie zal de zijde van het Delftseplein worden ingericht voor 
trams en taxi's. Ook komen hier enkele kortparkeervakken waar passagiers kunnen worden af
gezet. Aan de zijde van de Conradstraat komt het nieuwe busstation, alsmede een toegang tot 
de metro. Beide zijden zullen hoogwaardig worden ingericht met een goed verblijfsklimaat. 
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8.2 Culturele As 

Met de Culturele As wordt de as aangeduid die loopt van het Centraal Station via de 
Westersingel naar de Veerhaven aan de rivier de Maas. Langs de culturele as liggen de 
zogenaamde culturele zwaartepunten van het stadscentrum: het Schouwburgplein, 
het Museum park, de Witte de Withstraat en een aantal afzonderlijke instellingen. Op de 
Westersingel zelf bevinden zich een aantal culturele en maatschappelijke instellingen, 
woningen, winkels en horeca. Het feit dat Rotterdam in 2001 werd uitgeroepen tot Eu
ropese Culturele Hoofdstad gaf een versnelde impuls aan de herinrichting van de cul
turele as. De Westersingel moest een uitnodigend karakter als doorgangsroute krijgen: 
een zogenaamde entree ('rode Ioper') tot de Culturele Hoofdstad. 

Met het stedebouwkundig plan voor het Stationskwartier wordt de culturele as vervol
maakt. Een eenduidige inrichting en aansluiting op het reeds bestaande deel van de 
culturele as zorgt voor een uitstekende verbinding van het stationskwartier met het 
centrum (en verder). De rode Ioper begint nu waar hij hoort, bij de entree van de stad, 
het station. De culturele as verbind verschillende zones met elk hun eigen identiteit. Op 
de plattegrond rechts staat met de groene lijn de culturele as aangegeven. 

Vestigingsmilieu 

E1-Zone =Entertainment 
en vermaakt worden 

5-Zone = Shopping, 
Theaters en Stadspodia 

T-Zone = Tussen, terzijde, 
de 'stille' kracht van Rotter-
dam (kunst, cultuur etc.) 

E2-Zone = Experience, 
Ervaring Rotterdam 

F-Zone =Far pavilions, 
centra op Zuid 
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9.1 Uitgangspunten 

Zoals al eerder aangehaald Ieven de mensen tegenwoordig meer en meer langs elkaar heen. 
Deze introverte leefstijl heeft een negatieve uitwerking op het gebruik van de publieke ruimte 
en dus ook een negatieve uitwerking op de stad. Men sen weten nauwelijks nog wie hun bu
ren zijn en leiden een introvert sociaal Ieven. Dit wil ik tegengaan. lk wil de architectuur als 
middel inzetten om mensen weer bij elkaar te brengen. De mensen zelf zijn het middel om 
onveiligheid tegen te gaan, niet de nieuwste technologische snufjes. Door ruimtes dusdanig 
te ontwerpen dat het sociale gedrag van mensen zich weer kan ontwikkelen zal het gevoel 
van onveiligheid afnemen. Samen sta je sterk. Dus asociaal gedrag probeer ik met sociale mid
delen te lijfte gaan. 

Als mensen meer met elkaar betrokken zijn, en dus weten water speelt op wijk-, straat- en/of 
blokniveau kan dat een gunstige uitwerking hebben op de publieke ruimte. Er kan dan (meer) 
sociale controle plaatsvinden. Meer sociale controle dan nu omdat de mensen zich dan meer 
bewust zijn als er iets mis is, het valt dan eerder op. Op deze manier hebben de woningen 
'echte ogen' in plaats van bewakingscamera's. 

Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk om een sociale omslag teweeg te brengen. Het is dan 
ook de vraag of je dat wei moet willen. Een architectonisch ontwerp kan echter wei aanzet
ten tot een onbewuste verandering in het doen en Iaten van mensen. Het is een stap in de 
goede richting. Ontwerpen om mensen een ander gevoel te geven, een gevoel van veiligheid. 
lk probeer met mijn ontwerp voor het Centraal Station van Rotterdam dan ook een omslag 
teweeg te brengen in de controlemaatschappij zoals we die nu kennen. Een maatschappij van 
beveiligingscamera's met bijbehorende beeldschermen. Zonder deze en andere pogingen die 
ondernomen worden zal de controlemaatschappij aileen maar erger worden. 
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Omdat angst en onveiligheid nogal abstracte en sociale begrippen zijn, zijn ze moeilijk 
meetbaar. Het is dan ook lastig maatregelen te nemen zonder als een olifant in een 
porseleinkast tekeer te gaan. En eigenlijk zijn 'maatregelen' niet het juiste middel; het 
suggereert iets dat achteraf gedaan wordt. Er kan beter gesproken worden van on twerp
tools. Het is gelukt om ontwerptools te vinden om de sociale problemen subtiel aan te 
pakken. Naast de verschillende soorten spaces die ik in het theoretische gedeelte van 
dit verslag behandeld heb en welke verderop uitgewerkt zijn, heb ik ervoor gekozen om 
verschillende woonvormen in een mix toe te passen. 

Kort samengevat zijn dit de ingredienten voor het ontwerp van het Centraal Station van 
Rotterdam: 
o Spaces 
o Woonvormen 
o Sociale controle, zien en gezien worden 
o Alles wat met een station van doen heeft 
o Het ontwerp moet een meerwaarde vormen voor het gebied 

9.2 Woonvormen 

Wat oog ik te bereiken met een mix van woonvormen? Door het wonen direct op het 
station zal er een stuk sociale controle plaatsvinden. Door een mix van woonvormen toe 
te passen zullen er altijd genoeg bewoners op het station aanwezig zijn om te kunnen 
spreken van een 'vruchtbare humuslaag: Dus geen eb en vloed beweging waarbij het 
gros van de bewoners 's morgens weg gaat om te werken en's avonds laat weer thuis 
is. De mix bestaat uit drie woonvormen. Deze drie woonvormen onderscheiden zich 
van elkaar door het tijdsbestek waarop men in de woning aanwezig is en de intensiteit 
waarmee men de woning betreed en verlaat. Door de mix zullen er dus over de dag 
verspreidt voldoende mensen aanwezig zijn. Dit bevordert de sociale controle, maar 
het kan tevens een positieve impuls geven aan het sociale Ieven. Door een mix van 
woonvormen toe te passen ontstaat er meer levendigheid en leert men andere mensen 
kennen. Voorwaarde voor het op deze manier reanimeren van de publieke ruimte is 
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wei dat de mensen mee moeten werken. Het is niet veel, maar mensen moeten actief gedrag 
tonen in plaats van een passieve houding. Als niemand zijn of haar waning meer uit komt zal 
er weinig veranderen met de situatie zoals die nu is. Maar door de beoogde mix wordt het de 
mensen wei makkelijker gemaakt om sociale contacten op te doen en bij te houden. Er moet 
meer verantwoordelijkheid aan de mensen gegeven worden en de mensen moeten hun ver
antwoordelijkheid ook nemen. Op deze manier krijgen mensen ook daadwerkelijk het gevoel 
dat ze deelnemen aan de maatschappij . 

. De mix bestaat uit appartementen, aparthotels en resocialisatiewoningen. Resocialisatiewo
ningen waarbij men de deur helemaal niet meer uitkomt, appartementen waarbij men veel 
thuis is maar wei af en toe buiten komt, en aparthotels waarbij men dagelijks in en uit loopt. 
Een paar kenmerken zijn dat je op bepaalde plaatsen elke dag nieuwe buren kunt hebben, of 
datje zelfs 4 directe buren hebt (dus twee aan elke zijde).ln de volgende paragrafen wordt het 
een en ander nader besproken. 

9.2.1 Hotel 

De eerste woonvorm is die van het hotel. Karakteristiek voor een hotel is de intensiteit van 
men sen die in en uit I open en het aantal verschillende bewoners datjaarlijks van een hotelkam
er gebruik maakt. De verschijningsvorm van het hotel is als een ApartHotel. De hotelruimtes 
zijn appartementen met de faciliteiten van het hotel. Eigenlijk kun je het ook zien als allemaal 
kleine hotelletjes. Elk aparthotel heeft alles wat een normale hotelkamer ook heeft, plus een 
eigen keuken. Daarnaast is het mogelijk om in de eetzaal van het hotel te ontbijten/dineren 
en gebruik te maken van aile andere faciliteiten zoals de wasserette. Het aantal verschillende 
mensen dat op deze manier gebruik maakt van het aparthotel kan voor de vaste groep be
woners aanleiding geven nieuwe sociale contacten op te doen. Veel van de aparthotels zijn te 
huren door bedrijven uit Rotterdam. Bedrijven die mensen voor een aantal weken/maanden 
aan zich binden. Dat betekent dat deze mensen voor een aantal weken/maanden op het sta
tion wonen. Dat is net lang genoeg om voor de vaste bewonersgroep om kennis te maken. 
En wat de overige verhuur betreft kan het zo zijn dat je elke dag nieuwe buren he btl Dus elke 
dag nieuwe mensen, elke dag levendigheid. Nieuwe bewoners die meer van de buitenruimte 
gebruik zullen maken omdat a lies nieuw is. Ze kunnen de omgeving opsnuiven en vrij zijn. 
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lnspiratie en een mooie omschrijving om te kiezen voor het hotel kwam van het album 
Hotel van de artiest Moby: 

Why hotel? 

A variety of reasons, but here's one of them ... Hotels fas
cinate me in that they're incredibly intimate spaces that 
are scoured every 24 hours and made to look completely 
anonymous People sleep in hotel rooms and cry in hotel 
rooms and bathe in hotel rooms and have sex in hotel 
rooms and start relation ships in hotel rooms and end re
lationships in hotel rooms and etc and etc, but yet every 
time we check into a hotel room we feel as if we're the first 
guest and we get very upset if there's any remnant of a pre
vious guests stay. Something about this idea, that these 
intimate spaces are wiped clean every 24 hours, fascinates 
me. That we enter a hotel room and it becomes our bio-
logical home for a while and then we leave. In some ways 
it's similar to the human condition. 

9.2.2 Appartementen 

De tweede woonvorm is de meest bekende en eenvoudige; je eigen thuis. In mijn 
antwerp voor de woningen boven het station komen appartementen, seniorenwon
ingen en maisonnettes voor. Ook hier geld dat bij de seniorenwoningen de senioren 
meer thuis zullen zijn als bij de bewoners van de appartementen en de maisonnettes. 
Doordat er in de rest van Rotterdam een grate vraag is naar goedkopere woningen, is 
het mogelijk om in het stationskwartier, een centrumlocatie, ook duurdere woningen te 
plannen. Op deze manier kunnen de mensen die het zich kunnen veroorloven duurder 
te gaan wonen, wegtrekken uit de goedkopere woningen zodat er meer doorstroming 
plaats kan vinden. 1\Jatuurlijk zullen er boven het station ook goedkopere woningen 
komen, hierbij valt te den ken aan starterswoningen. 
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Deze tweede woonvorm is een tussenvorm tussen het hotel en de eel. De intensiteit van be
woners die in en uit lopen zallager zijn. Mensen komen minder de deur uit. Maar juist door het 
mixen van woonvormen zal er meer ruimte en gelegenheid voor ontmoeting zijn. Het is dus 
een sociale impuls. Bij de maisonnettes is het zelfs zo doordat ze zich over twee verdiepingen 
verspreiden, de bewoners zelfs vier buren hebben, op elke laag twee buren! Makkelijker kan 
het dan tach niet gemaakt worden als het gaat om sociale contacten en sociale controle. En 
de bewoners zullen natuurlijk vaker de deur uit gaan als de men sen die in de resocialisatiewo
ningen zitten. 

9.2.3 Resocialisatiewoningen 

De derde woonvorm is de resocialisatiewoning, de eel. Een resocialisatiewoning is in die zin 
een eel dat men niet op eigen initiatief buiten de waning kan komen. Er zijn geen tralies, maar 
er is geen toegang tot de open bare ruimte, aileen zicht. Resocialiseren betekent letterlijk her
integratie in de eigen of een nieuwe sociale omgeving. Het hoofdthema van mijn afstuderen 
draait om angst, onveiligheid en architectuur. Waarom plan ik dan resocialisatiewoningen 
tussen de appartementen en hotelkamers? Het antwoord daarop is als volgt. Eigenlij k is het 
vergelijkbaar met een griepprik. Het is bedoeld als sociale vaccinatie. Er wordt een klein stukje 
onveiligheid ingebracht om mensen meer immuun te maken. Dit is gerechtvaardigd aangez
ien het aantal geweldsdelicten toeneemt en in de toekomst ookzal doen. Het is misschien wei 
een beetje provoceren, maar wei in positieve zin. Het mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene 
kant zijn er 24 uur per dag bewoners aanwezig. Er is dus altijd toezicht en daar gaat het mij 
om. Aan de andere kant hebben de gedetineerden op deze manier een grotere kans dat zij 
succesvol in de maatschappij terugkeren. 

De overgang van opname in de kliniek naar terugkeer in de maatschappij is vaak erg groat. 
Deze overgang is te overbruggen met resocialisatieprojecten. Een van de manieren om de 
overgang van opname tot vrijlating te overbruggen is het resocialisatietraject. Het resocialiser
en bestaat uit het wonen in een resocialisatiewoning waar de gedetineerden kunnen oefenen 
met begeleid zelfstandig wonen. Ze krijgen een eigen kleine woonunit en bouwen vrijheden 
op. Door te oefenen met zelfstandig wonen hebben ze een grotere kans dat zij succesvol in de 
maatschappij terugkeren. Ter verduidelijking, de tbs-ers zijn bijna uitbehandeld. Een sociaal 
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werker houdt tijdens het resocialisatietraject toezicht op de tbs-gestelde. 

Er zijn meerdere projecten en plannen uitgevoerd, een hiervan is de renovatie van een 
historisch pand in Balkbrug welke is herbestemd tot resocialisatiewoning. Er zijn ook 
plannen gesneuveld omdat de buurt erfel op tegen was. Het verschil met mijn project is 
dat de resocialisatiewoningen bij het antwerp voor het Centraal Station van Rotterdam 
zijn meegenomen en dus alles op elkaar afgestemd is. Mensen kunnen er vervolgens 
voor kiezen om erbij in de buurt te gaan wonen. lk heb het geheel op een dusdanige 
architectonische manier aangepakt, dater geen hinder van elkaar ondervonden wordt, 
het Ievert aileen maarvoordelen op. Ook heb ik onderzocht ofhet misschien mogelijk is 
om in het dat men na het resocialisatietraject ook daar gaat wonen waar men is gereso
cialiseerd of daar waar men op uitkeek. Maar dat is niet mogelijk door het toenemende 
aantal personen dat in aanmerking komt voor resocialisatie (tbs-ers). Dan zou trouwens 
iedereen na de behandeling nog bij elkaar in een groep wonen, een gated community 
met een 'veri eden; dat is denk ik niet wenselijk. Hier ligt ook niet de hoofdzaak van het 
afstuderen. 
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9.3 Scenario's 

Op de volgende pagina's staan de verschillende woonvormen en bijbehorende plat
tegronden weergegeven in de vorm van scenario's. De scenario's geven mogelijke ge
bruikers van de appartementen, hotelappartementen en resocialisatiewoningen weer. 
De namen zijn fictief.ln totaal bevat het antwerp: 124 appartementen, 40 resocialisatie
units, 32 seniorenwoningen, 20 maisonnettes en 67 hotelappartementen. 

9.3.1 Appartement Starters 

Alexander Meerdink en Karlijn Kloosterhuis wonen in een 
appartement in de oostflank van het station. Ze zijn starters 
op de woningmarkt en hebben allebei een drukke baan. Van 
de vierentwintig uur die een dag telt brengen ze er slechts 
elf in hun appartement door. 

-.---lllliiii...-· -~-~ ----.. 
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Plattegrond 
Startersapparte
ment, oostflank, 
schaa/1 :200 
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9.3.2 Appartement XL 

De familie Van den Berg woont in de oostflank van het sta
tion. Ze wonen in een XL appartement. Het gezin bestaat uit 
vader, moeder en dochter van den Berg. Meneer Van den 
Berg is huisarts en heeft zijn praktijk aan huis. De grootte van 
de woonkamer bood mogelijkheden om een extra ruimte te 
creeren welke nu in gebruik is als behandelkamer. 

Plattegrond 
Appartement XL. 
oostflank, 
schaa/7 :200 



9.3.3 Seniorenwoningen Oostflank 
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Meneer Janssen is op leeftijd en woont in een seniorenap
partement in de oostflank. Gezien zijn leeftijd komt hij bij
na de deur niet meer uit. Hij heeft een mooi zicht op water 
zich allemaal op het stationsplein afspeelt en af en toe bij 
mooi weer begeeft hij zich naar het stationsplein om op 
een bankje sa men met andere ouderen onder de men sen te 
zijn. 

-... 

Plattegrond 
Senlorenapparte· 
ment, aastflank, 
schaa/1 ::ZOO 
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9.3.4 Resocialisatiewoningen 

r1 

De resocialisatie patienten wonen in clusters bij elkaar in de 
oostflank. De clusters zijn zowel horizontaal als verticaal met 
elkaar verbonden. De bewegingsvrijheid speelt zich dus bin
nen een cluster af, en iedereen heeft zijn eigen resocialisa
tiewoning. De clusters bevinden zich verspreid over de cost
flank. 

~n1e ,, . 

Plattegrond 
cluster resoc/allsa
tlewonlngen, 
schaa/1 :200 



9.3.5 Seniorenwoningen westflank 

Het echtpaar Sanders woont in een seniorenappartement 
in de westflank. De seniorenappartementen in de westflank 
zijn net iets ruimer opgezet dan de appartementen in de 
oostflank waardoor ze iets meer bewegingsvrijheid heb
ben. tevens is dit appartement voorzien van een inloopkast. 
Makkelijk voor jonge mensen, maar zeker ook voor mensen 
op leeftijd. 

--
Plattegrond 
Senlorenapparte
ment, westflank, 
schaa/1 :200 
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9.3.6 Maisonnettes 
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BB Lrvrng Together Apart 
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Geert en Wendy Groeneveldt wonen in een maisonnette in 
de westflank van het station. Ze hebben het voordeel van 
een extra verdieping waardoor ze de hobby/werkruimte om
getoverd hebben tot muziekruimte waar de piano staat. De 
vide in de waning zorgt in dit geval dus niet aileen voor Iicht 
en ruimtelijkheid, oak de rustgevende pianomuziek wordt 
nu door de hele waning verspreid. Door de extra verdieping 
hebben ze tevens vier buren, twee aan elke zijde. 

Plattegrond 
rna/sonnette, 
westflank, 
schaa/1 :200 



9.3.7 Hotelappartementen (Aparthotel) 

De heer Koetsier werkt op projectbasis bij een bedrijf 
in het centrum van Rotterdam. Het bedrijf heeft voor 
de duur van vijf we ken een aparthotel gehuurd op het 
station. Het is een appartement met de faci liteiten van 
een hotel. Het Station biedt tevens de mogelijkheid 
voor vergaderingen. Er bevindt zich een vergaderzaal 
in de westflank bij de lobby van het hotel en oak is er 
een zaal bovenin de oostflank naast een lunchroom. 

Plattegrond 
aparthotel, west
flank, 
schaa/1 :200 
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9.4.1 Doorsnede 

Dwarsdoorsnede genomen met de richting van de sporen mee. Deze doorsnede laat 
duidelijk het idee van de verschillende lagen zien en de openheid van het station. De 
blokken rechts a an de oostflank buigen over de pleinen heen en zien toe op water zich 
daar allemaal afspeelt. De nadruk ligt hier op het verticale. De westflank verspreidt zich 
langzaam naar het westen toe uit. de nadruk ligt hier op het horizontale. Tussen de 
pleinen vindt er veel visueel contact plaats. 

90 
L1v1ng Together Aparr 
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9.4.2 Plattegronden 

Deze plattegrond is van niveau 11000 
meter +P 

De schaal is aangepast aan het for
maat van dit verslag, dus de schaal is 
passend. 

Op deze plattegrond valt te zien: 
- bergingen aan de oostflank in oranje 
-de doorsteek van noord naar 

zuid in het grijs in de vorm 
van het tussenplein 

-de westflank met van noord naar 
zuid: kantoren, hotellobby, shops, Ns 
hal, horeca 



Deze plattegrond is van niveau 18000 
meter+P 

De schaal is aangepast aan het for
maat van dit verslag, dus de schaal is 
passend. 

Op deze plattegrond valt te zien: 
- appartementen en seniorenwonin

gen aan de oostflank in oranje 
- resocialisatiewoningen aan de oost 

flank in rood/rose 
-de westflank met van noord naar 

zuid: kantoren, shops, hotellobby, 
shops, Ns hal, kantoren 

- het stationsplein in grijs 

Uv1r1~1 Tr>getn<>r Apart 
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Deze plattegrond is van niveau 23500 
meter +P 

De schaal is aangepast aan het for
maat van dit verslag, dus de schaal is 
passend. 

Op deze plattegrond valt te zien: 
- appartementen en seniorenwonin

gen aan de oostflank in oranje 
- resocial isatiewoningen aan de oost 

flank in rood/rose 
- maisonnettes en seniorenwoningen 

aan de westflank in oranje 
- hotelappartementen in geel aan de 

westflank 
-de pleinoverkapping, buitenruimte 

van de westflank in groen 



Deze plattegrond is van niveau 32500 
meter+P 

De schaal is aangepast aan het for
maat van dit verslag, dus de schaal is 
passend. 

Op deze plattegrond valt te zien: 
- appartementen en seniorenwonin

gen aan de oostflank in oranje 
- resocialisatiewoningen aan de oost 

flank in rood/rose 
- maisonnettes en seniorenwoningen 

aan de westflank in oranje 
- hotelappartementen in geel aan de 

westflank 
- buitenruimte van de westflank in 

groen 

Living TogelhN Apart 
9 Pmlckl<~lma 
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Deze plattegrond is van niveau 32500 
meter +P 

De schaal is aangepast aan het for
maat van dit verslag, dus de schaal is 
passend. 

Op deze plattegrond valt te zien: 
- appartementen en seniorenwonin

gen aan de oosttlank in oranje 
- resocialisatiewoningen aan de oost 

flank in rood/rose 
- maisonnettes en seniorenwoningen 

aan de westtlank in oranje 
- hotelappartementen in geel aan de 

westtlank 
-de pleinoverkapping, buitenruimte 

van de westtlank in groen 

Llv111g Toge1 11e1 Apml 
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9.5 Spaces 

De spaces die in mijn antwerp voor het Centraal Station van Rotterdam aan bod komen zijn de 
stealthy space, de slippery space en de prickly space. Verderop zal ik per ruimte ook aangeven om 
welk soort space het gaat. 

-- ---

-- -
~ .... ~ 
- -- --- -~ ~ 

Stealthy Space 

Ruimte die niet ge
vonden kan worden 

Slippery Space 

Ruimte die niet be
reikt kan worden 

Prickly Space 

Ruimte waarin het 
niet comfortabel is om 

te verblijven 

l.tVIO~ l09ethE'1 Apart 99 Parrt<k Kalma 



9.6 Opbouw 

Mijn ontwerp voor het Centraal Station van Rotterdam valt in hoofdvorm op te delen in 
drie stukken; de oostflank, de westflank en het middendeel. 

Westflank Midden dee/ Oostflank 

9.6.1 De oostflank 

De woonvormen die zich in de oostflank bevinden zijn die van de appartementen en 
de resocialisatiewoningen. De typologie van de oostflank is die van een portieketage 
woongebouw. 

De oostflank bestaat uit acht blokken en zeven verbindingsstukken. De blokken bev
inden zich boven de sporen en de verbindingsstukken tussen de blokken bevinden zich 
boven de perrons. Om de dynamiek van de treinen tot uitdrukking te brengen in de 
architectuur van het station zijn de acht blokken ten opzichte van elkaar verschoven. 
Ze staan in een gebogen lijn over de sporen heen en zorgen voor een geleiding van de 
entree aan de zuidzijde naar de entree aan de noordzijde. Tevens verschillen de blokken 
in hoogte. Op deze manier probeer ik het hoogteverschil tussen het noorden en het zui
den te overbruggen en een betere aansluiting te vinden. In de oostflank ligt de nadruk 

JOO LIVIng Togetlt~r Apart 
Patri(k K~lma 

Oost-west doorsnede 



Losanges 
zlnken gevelsysteem 

op het verticale. In de tussenstukken die de blokken met elkaar verbinden bevinden zich de 
natte cellen (de verticale doorvoer van leidingen), de toegang tot de appartementen, het trap
penhuis en de liftschacht. De liftschacht loopt door tot de perrons. Dit om de toegang van het 
middendeel tot de perrons per lift mogelijk te maken. Tegelijkertijd woont men dus bijvoor
beeld op perron 3a. De verbindingsstukken beginnen een verdieping hoger dan de gebogen 
blokken. Dit zorgt ervoor dat de acht blokken meer als element tot hun recht komen en wordt 
voorkomen dat de oostflank als een gesloten wand wordt ervaren. Dit hoogteverschil zorgt 
ook voor meer openheid en meer zicht op de roltrappen en perrons. De toegang tot de gebo
gen blokken bevindt zich op de tweede laag van het middendeel. Dat is dezelfde laag vanwaar 
men via de roltrappen of liften naar de perrons kan gaan. 

De blokken maken onder verschillende hoeken een buiging over het plein, het middendeel. 
Ze zien toe, ze zijn de ogen van het station. En omdat in dit deel de geclusterde resocialisatie
woningen zich bevinden is er ook daadwerkelijk 24 uur per dag toezicht. Er zijn altijd mensen 
aanwezig en de sociale controle is op deze manier voor een groot deel gewaarborgd. De ge
hele oostflankstaat los (op de entrees van niveau 2 naar de blokken na) geheellos van het mid
dendeel. De oostflank is op te vatten als een grensrechter welke de boel in de gaten houdt. 

De materialisering van de oostflank bestaat naast de stalen tafelconstructie en de betonnen 
opbouw (tunnelbouw) uit het zinken losanges systeem en houten Ia meiien. Het losanges sys
teem bestaat uit ruitvormige zinken del en die elkaar op de gevel overlappen. 

Het losangessysteem geeft als gevelbekleding geen richting 
aan de gevel van het blok en laat de blokken als elementen 
voor zichzelf spreken. De houten lamellen zijn op een speelse 
manier voor de glasgevel geplaatst waardoor hetzelfde effect 
wordt bereikt als wanneer iemand door de luxaflex zit te gluren 
en met zijn hand enkele lamellen opzij drukt. Er is nu weinig 
inkijk van buiten naar binnen en veel toezicht van binnen naar 
buiten. Op het middendeel voelt men zich bekeken. 

L1vlng Togelher Ap~rl 
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9.6.2 Het middendeel 

Het middendeel bestaat uit meerdere lagen, deze lagen zijn te zien als opengewerkte 
plein met vides. 

De bovenste laag (laag 3) heeft het karaktervan een stationsplein. Het is een verdeelpunt 
vanwaar men met de roltrappen bij de perrons kan komen. Het overall gevoel dat je op 
het bovenste pie in krijgt is dat je gezien wordt. Er is dus controle vanuit de blokken a an 
de oosttlank. De bovenste laag is tevens de laag van ontmoeting en contact. Hier kun je 
afspreken als je bijvoorbeeld opgehaald wordt. Dit bovenste plein is opengewerkt met 
vides. Er is visueel contact met de perrons, de treinen en het doorgaande langzaam ver
keer op de onderliggende lagen. Met de (rol)trappen kan men direct naar de onderste 
laag, de laag van de perrons. Men slaat dan de tweede laag over, maar ziet wei water 
zich daar afspeelt. 

Alledrie de lag en staan los van de oosttlank en zijn op een of andere manier verbonden 
met de westtlank. De enige plek waar de pleinen met de oosttlank in verbinding staan 
is op de bovenste laag. Loopbruggen verbinden dit plein met de entrees van de appar
tementen en de liften naar de perrons. 

De laag boven de perrons, de middelste laag (laag 2), heeft verder niets met het sta
tion van doen. Bij deze laag staat de doorgang van noord naar zuid centraal. lk heber 
bewust voor gekozen om de verbinding tussen noord en zuid midden door het station 
plaats te Iaten vinden. Dus zowel in plattegrond door het midden als in de hoogte. Wat 
ik hiermee heb getracht te bereiken is dat de doorgang van noord naar zuid die plaats 
moet vinden niet wordt achtergesteld en vervalt in een tunnel waar men zich niet veilig 
voelt. Door juist vroegtijdig in het ontwerpproces rekening te houden met deze door
gang kan het op een sociaal veilige manier ingepast worden en vormt het zelfs een 
meerwaarde voor het project. Laag twee heeft meer het karakter van een straat. Er is 
een rechtlijnig fietspad en wandel pad, daarnaast bevindt zich op laag 2 een voetgang
ersgebied waaraan zich shops, horeca en de hotellobby bevinden. De tweede laag is 
op verschillende manieren met de westflank verbonden. Laag twee grijpt de westflank 
vast ter hoogte van de shops, horeca en een gedeelte van deNS-hal aan de zuidkant. Ter 
hoogte van de hotellobby 'tikt' de tweede laag de westflank aan en is de ruimte erom-

l 04 llvin<J rogel her Ap~n 
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heen opengewerkt met vides. Aan de noordkant laat deze laag de westflank los, hier bevinden 
zich kantoren. 

De (rol)trappen schieten links en rechts naar beneden, er is zicht op de perrons en men ziet de 
treinen binnenkomen en vertrekken. Dit contact kan allemaal plaatsvinden en toch staat laag 
twee geheel los van het station. Deze aanpak voorkomt hekken en sloten om het station 's 
avonds te sluiten en toch is de doorgang mogelijk. Er is dus eigenlijk geen barriere meer. Laag 
twee is een overgangsgebied tussen noord en zuid geworden. 

Op de onderste laag (laag 1) bevinden zich de perrons. Deze laag kenmerkt zich als overstap
machine. Treinen komen en gaan, evenals de reizigers. Ondanks de drukte die kan ontstaan bij 
grote aantallen reizigers bij het uit-, op- of overstappen, is het geheel toch overzichtelijk door
dater in de hoogte voldoende ruimte en zicht is. Er is dus geen beklemmend gevoel en men 
kan al zien waar men naar toe moet; er is namelijk visueel contact met de twee bovenliggende 
lagen. Dit geeft een ruimtelijk gevoel. De doorzichten en het visuele contact bevorderen de 
sociale controle en het gevoel van veiligheid. 

LlVtng Together Apart 
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9.6.3 Westflank 

Waar de nadruk bij de oostflank op het verticale en het toezicht ligt, bij de westflank is 
dat op het horizontale en het samenleven. Het antwerp van de westflank is gebaseerd 
op het samenleven, met de nadruk op sa men. 

De woonvormen die zich in de westflank bevinden zijn die Rl)stveldenln China 

van het aparthotel. seniorenappartementen en maison-
nettes. De woonvormen zijn gemixt en hiermee probeer 
ik interactie en levendigheid in de westflank te stimuleren. 
Door het aparthotel is er ruim voldoende aan-, in en uit-
loop van mensen. Het is mogelijk dat men elke dag/week/ 
maand/kwartaal nieuwe buren heeft, of in het geval van de 
maisonnettes dat men vier directe buren heeft. De opzet 
van de westflank is die van terugliggende terrassen. Ei-
genlijk is de opzet goed te vergelijken met de opzet van 
rijstvelden. Het station vloeit over en wordt onderdeel van 
de buitenruimte van de appartementen. 

Ook hier speelt de dynamiek van de treinen een rol. De oostflank is onderhevig aan de 
treinen die eronderdoor rijden en is in vier delen 'verscheurd: Deze vier delen zijn ten 
opzichte van elkaar verschoven, maar vormen toch een geheel. De terrassen vormen 
namelijk wei een geheel. Ondanks dat ze opgeknipt zijn volgen ze wei eenzelfde ge
bogen lijn. De overkapping die zorgt dat een deel van het bovenste plein van het mid
dendeel droog blijft bestaat wei uit een geheel en loopt van noord naar zuid. 

In de westflank bevinden zich op het niveau van de tweede en derde laag van het mid
dendeel shops, deNS stationshal, horeca, de hotel lobby en kantoren. Daarboven bev
inden zich de appartementen. Om bij de appartementen te komen kan men gebruik 
maken van de entree aan de noorzijde of zuidzijde van het station. Hier stijgt men tot 
niveau 4 waar zich aan de achterkant van de blokken een galerij bevindt. Deze galerij 
verbindt de vier delen van de westflank met elkaar en zorgt tevens voor de ontsluit
ing tussen de verschillende trappenhuizen en liften.Vanuit de galerij kan men via het 
trappenhuis of lift bij zijn/haar appartement komen. Hetzelfde geldt voor de apparte-
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menten met hotelfunctie. Aileen is er voor de gebruikers van de aparthotels nog een extra 
mogelijkheid om bij de appartementen te komen. Men heeft namelijk via de lobby op laag 2 
toegang tot het trappenhuis en de liften. Dit zal voor hotelgasten de meest logische en meest 
gebruikte toegang tot de westflank zijn. Doordat men dus de westflank via niveau twee be
treedt zorgt dit ook voor een stukje meer levendigheid op die laag. De aparthotels in de west
flank onderscheiden zich van de seniorenwoningen en maisonnettes door een extra kleur in 
de gevels. De gevels van de woningen zal voornamelijk uit glas en houten delen bestaan. Bij 
de aparthotels is daar een kleur aan toegevoegd, namelijk rose, blauw, groen of geel. Zo is ook 
duidelijker voor anderen waar zich de appartementen met hotelfunctie bevinden. Huisnum
mers zijn noodzakelijk maar nietszeggend. 

Living fog ether A pan I O 
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Contact westflank 
De lagen in de westflank bieden de gelegenheid om 
sociale contacten te onderhoudn en contact te leggen 
met de pleinen van het middendeel. 

Ruirnte die nie· · • 
telklll:an wo 1 
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9.6.4 Noord en Zuid 

Na de opbouw van het oosten naar het westen te hebben besproken verdient de verbinding 
met het noorden en het zuiden nog enige toelichting. lk heb geprobeerd de zakelijke, harde 
uitstraling van de centrumzijde en het zachte, kleinschalige karakter van de Provenierszijde 
terug te brengen in de beleving van de zuid- respectievelijk noordentree. De zuidentree is de 
meer harde kant waar de routing ruw wordt afgekapt door middel van de trappen en roltrap
pen. Waar zich dus aan de zuidzijde een harde tussenstop bevindt vermengt de entree aan 
de noordzijde zich met de Provenierswijk. Dit is terug te vinden in bijvoorbeeld in de manier 
waarop men op de fiets van zuid naar noord kan gaan. Aan de centrumzijde moet men met 
de roltrap om op het niveau van het middelste plein te komen. Als men met de fiets aan de 
noordzijde is daalt het fietspad langzaam en mondt uit in het park aan de Spoorsingel. Te 
voet uit zich dit in het gebruik van de (rol)trappen aan de zuidzijde om naar het stationsplein 
te komen. Aan de noordzijde neemt men een (rol)trap en daarna komt men via een helling
baan midden op het bovenste plein uit, het stationsplein. Doordat zich de verbinding van het 
stationsplein naar het noorden midden op het stationsplein bevindt, heb ik de mogelijkheid 
gecreeerd om de noordzijde van het stationsplein als 'rustgebied ' te ontwerpen met uitzicht 
op het park in de Provenierswijk. 

9.7 Maquettefoto's 

Op de volgende pagina's staan impressies van het nieuwe station Rotterdam Centraal in de 
vorm van maquettefoto's. De schaal van de maquette is 1:200. 
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Entree centrurnzijde 
Vanuit hier moet een keuze gemaakt worden welk pleln 
men betreedt. Steekt men door naar de Provenierszijde 
of pakt men de trein7 
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Ruimtedie 
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Slippery Space 
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De blokken buigen over de pleinen en zien toe. 
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9.8 Referentieproject 

Mijn antwerp voor het Centraal Station van Rotterdam valt het beste te vergelijken met 
het Centraal Station van Berlijn. Het Berliner Hauptbahnhof bestaat in hoofdvorm ook 
uit twee flanken met daartussen verschillende lagen pleinen. De flanken staan over 
het spoor heen. Wat mijn afstudeerproject verbindt met het Berliner Hauptbahnhof en 
beide onderscheidt van andere stations is de openheid, ruimtelijkheid en de toevoeg
ing van een extra functie naast de stationsfunctie. Die extra functie in mijn antwerp zijn 
de verschillende woonvormen en bij het Berliner Hauptbahnhof zijn dat de kantoren. 
Deze toegevoegde functie ondersteund het idee van sociale controle en zien & gezien 
worden. Tevens zorgen bijkomende eisen (zoals eisen aan daglichttoetreding en venti
latie) ervoor dat het station een meer open karakter krijgt en niet te vergelijken is met 
andere stations waarbij de expressieve totaalvorm onderdeel van het concept is zoals 
dat het geval is bij de stations van Santiago Calatrava. Eigenlijk ontbreekt zowel in mijn 
antwerp voor het Rotterdam centraal Station als bij het Berliner Hauptbahnhof het dak. 
Het dak dat bij vele stations als element van expressie geldt. De functie van het dak 
wordt nu overgenomen door de verschillende lagen tussen de twee flanken. 
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1 0.1 Typologie 

De keuze om het kleinschalige, het intieme karaktervan won en te combineren met hetgroot
schalige karakter van een station heeft grote gevolgen voor het antwerp en zeker voor de 
constructie van het nieuwe Rotterdam Centraal Station. Door het combineren van wonen en 
station ontstaat een geheel nieuwe typologie. Van deze typologie valt moeilijk te zeggen of 
het nu een station ofeen woongebouwis, het is namelijkbeide.Hethangt misschien ietsmeer 
naar een woongebouw, maar het iszeker ook een station. Het is aileen geen station zoals we 
dat nu kennen. Waarde meestestations uitblinken in expressievevormen, dan denk ikaan bij
voorbeeld de case study voor het Rotterdam Centraal Station van Will Alsop & Partners of aan 
de Stations van Santiago Calatrava. Echter doordat wonen om de hoek komt kijken worden 
er andere eisen gesteld. Met name de bouwfysische eisen gaan een rol spelen. Daglichttoetre 
ding, ventilatie en geluid zorgen dat het station een ander karakter krijgt als de bekende 
stations van architecten van naam. Constructief gezien is het ook een heel ander verhaal of 
er nu aileen een (expressief vormgegeven) dakconstructie gedragen moet worden, of dater 
10 lag en met appartementen boven het spoor ondersteund moeten worden. Hierna wijd ik 
verder uit over mijn antwerp van de constructie van het nieuwe Rotterdam Centraal Station. 
Uiteindelijk heb ik een flank, de oostflank doorberekend en de resultaten zijn in de paragraaf 
constructieberekening weergegeven. 

Links: 
Het nieuwe station 
van Luik door 
Santiago Calatrava 

Rechts: 
Case Study 
Rotterdam CS door 
Will Alsop & partners 
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1 0.2 Fysieke veiligheid op het station 

Naast constructieve veiligheid, dat het constructieve systeem de bovenliggende last 
kan dragen, is er nog de fysieke veiligheid. Fysieke veiligheid betekent het voorkomen 
en beperken van risico's waarbij mensen gewond kunnen raken of zelfs dood kunnen 
gaan. Te denken valt hierbij aan explosiegevaar, brandgevaar of het gevaar dat een ge
bouw instort. De positionering van de constructieve elementen heeft hier alles mee te 
maken. Veiligheidselementen die in dit afstuderen (en bij elk on twerp voor een station) 
een rol spelen zijn de afstand van constructie tot de rand van het perron en het profiel 
van vrije ruimte. 

De afstand van de constructie tot de rand van het perron moet ten minste 1250mm zijn. 
Deze minimum afstand zorgt ervoor dat mensen ongeacht waar de trein stopt veilig 
in en uit kunnen stappen. Het kan natuurlijk voorkomen dat een toegangsdeur tot de 
trein ter hoogte van een constructief element komt te liggen. Daarom is deze minimum 
afstand in het Ieven geroepen. Veiligheid staat voorop. 

Het omgrenzingsprofiel (soms ook gabariet) is de aanduiding voor de maxi male hoogte 
en breedtematen die een trein mag hebben en het profiel van vrije ruimte (PVR) is de 
aanduiding voor de maximale hoogte en breedte van vrij te houden ruimte boven en 
naast een spoor waarbinnen zich geen vaste voorwerpen mogen bevinden om een 
ongehinderde treinenloop te waarborgen. Men zou kortweg kunnen zeggen dat het 
profiel van vrije ruimte de minimale maten zijn voor bebouwing over of langs het spoor. 
Het profiel van vrije ruimte wordt gebruikt bij het ontwerpen van dwarsdoorsneden van 
autosnelwegen, tunnels, spoorwegen, enz. 
Opmaak van pleinen die naar achter uitlopen 
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Links: 
Elsen pro fie/ van vr/je 
rulmte 

Rechts: 
Uitwerklng profie/ 
van vrlje ruimte in 
on twerp station 
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10.3 Constructieprincipe 

De constructie van mijn ontwerp voor het nieuwe Rotterdam Centraal Station is gelijk 
aan de architectuur op te delen in drie stukken met elk hun eigen karakter en construc
tieprincipe. 

Als eerste is er de westflank waar zich maisonnettes, aparthotels (appartementen met 
de faciliteiten van het hotel), horeca en shops bevinden. 

Als tweede is er het middendeel. Het middendeel bestaat uit pleinen, drie lagen boven 
elkaar met een verschillende functie. De onderste laag zijn de perrons. De perrons heb
ben een overstapfunctie. Daarboven bevindt zich een laag die een sociaal veilige en 
overzichtelijke verbinding van het noorden (Provenierswijk) met het zuiden (centrum) 
mogelijk maakt. Het bovenste plein heeft de functie van Stationsplein, een verdeelpunt. 
Het is een open versie van de stationshal, met dat verschil dat het dus geen hal is maar 
een plein. 

Als derde is er de oostflank, het gedeelte waar zich appartementen en resocialisatiewo
ningen bevinden. Ook bevinden zich bovenin een vergaderruimte en lunchroom met 
uitzicht over de sporen en het stationsplein. 
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1 0.3.1 De westflank 

De opmaak van de westtlank is te zien als pleinen die naar achter uitlopen 

De constructie van de westtlank bestaat geheel uit staal. Het constructieprincipe is nog het 
best te vergelijken met een kapstok. Als basis is er een stalen frame met windverbanden dat 
op een stalen tafelconstructie staat. Dit stalen frame is van zichzelf stabiel. De afmetingen 
van de tafelconstructie volgt uit de ligging van de sporen en de perrons. De tafelconstructie 
en het stalen frame vormen sa men een stijf en stabiel geheel. In deze kern komen uitein
delijk ook de verticale doorvoeren te liggen. Aan deze kern hang ik kleinere constructies op 
dusdanige wijze dat ik er woningen in kan plaatsen over de voile lengte. Overal waar een 
kleinere constructie, een kapstok, aangehangen wordt kan ik het windverband naar buiten 
halen, naar de gevel. Als aile kapstokken opgehangen zijn, om in deze terminologie te blij
ven, zorgen de kapstokken er samen met het basisframe voor dat het geheel stijf en stabiel 
is. De kapstokken nemen dus een dee I van de constructieve functie over van het basisframe 
en ze kunnen niet zonder elkaar. 

-~ -_--
- -

Constructlef systeem 
westflank 
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Het doel van op deze wijze construeren is dat de verschillende lagen met woningen 
naar achter toe uit kunnen lopen met een toch redelijk simpel en zuiver constructie
principe. 

Als referentieproject van dit constructieprincipe valt te denken aan WOZOCO (woon
zorgcomplex) van MVRDV in Amsterdam. Hier is het woongebouw te zien als basisframe 
waar vervolgens woningen zijn aangehangen als kapstokken. Het enige verschil van de 
WOZOCO in Amsterdam met mijn constructieontwerp voor de westflank is dat bij de 
WOZOCO de kapstokken willekeurig verspreid zijn. Bij mijn ontwerp voor de westflank 
zitten de kapstokken bij elk nieuw stramien weer op de zelfde hoogte. 

J 
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1 0.3.2 Het middendeel 

Het middendeel bestaat uit meerdere lagen, uit pleinen. Deze pleinen zijn stijve schij
ven die worden gedragen door een stalen kolommenstructuur en zijn verzekerd a an de 
westflank. De pleinen staan op de loopbruggen na geheellos van de oostflank. Gezien 
de complexiteit en grootte van het afstudeerproject heb ik ervoor gekozen om de cost
flank en westflank constructief uit te werken en het middendeel en het middendeel als 
gegeven te nemen. Voor het middendeel ga ik dus uit van een stalen kolommenstruc
tuur. 

1 0.3.3 De oostflank 

De oostflank bevat aileen appartementen en resocialisatiewoningen. Deze blokken kij
ken uit over het stationsplein en hell en ook over richting het stationsplein. De oostflank 
bestaat uit een repetitie van acht blokken en zeven kernen waarin zich de natte cellen 
en het verticale transport bevinden. De breedte van de blokken varieert naar gelang 
het aantal sporen eronder. De kernen tussen de blokken in hebben een vaste breedte 
van 8300 mm. 

Het constructief systeem van de oostflank bestaat uit een stalen tafelconstructie over 
het spoor die meerdere verdiepingen draagt welke zijn uitgevoerd in beton. De gehele 
oostflank bestaat uit acht tafels die met elkaar verbonden zijn. Tussen deze tafels is de 
vereiste dillatatie mogelijk. 

Om de constructie architectonisch gezien iets meer 'body' te geven, zijn de dwarsver
banden die loodrecht op het spoor staan (op 4 meter hoogte) vervangen door platen 
die dezelfde constructieve functie vervullen. De constructie 'krijgt een korte broek a an'. 
Op de plaats van deze constructieve platen heb ik verlichting en perronnummering ge
pland die in de pia at geperforeerd kunnen worden. 

148 
LIVInq logcther Atl<trt 
i>atrrck K~lm~ 



Constructlef systeem 
oostflank 

l!v1119 Togeotht'r Apa~t 
14 Patrick l<almil 



Als referentieproject van dit constructieprincipe valt te denken aan La Fenetre in Den 
Haag van Rudy Uytenhaak Architectenbureau. Ook hier is het bouwblok op poten gezet 
omdat de ruimte eronder vrij diende te blijven. 

ISO l.tvtnCJ Together Apart 
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Links: 
La Fenetre In aanbouw 

Rechts: 
Construct/eve tekenfng 

LaFenetre 



Constructleprlnclpe 
oostflank 

lrvong Together Apart 
1 
S 

Patrie ~: !(alma 



10.4 Constructieberekening 

Naast het ontwerp voor het constructieve systeem voor het Centraal Station van Rot
terdam, ben ik ook gaan rekenen aan de constructie van de oostflank om te zien of 
het ontwerp daadwerkelijk reeel is en overeind blijft. Hierbij heb ik de studentenversie 
van MatrixFrame als hulpmiddel gebruikt.lk heb de tafelconstructie getoetst op sterkte, 
stijfheid en stabiliteit volgens NEN 6702 Belastingen en Vervormingen. 

Belasting combinaties 

Uiterste grenstoestand (sterkte) 
combinatie 1 
1,35 x permanente belasting 
combinatie 2 
1,2 x permanente belasting + 1,5 x extreme belasting vloer 
combinatie 3 
1,2 x permanente be lasting+ 1,5 x momentane belasting vloer + 1,5 sneeuw belasting 
combinatie 4 
1,2 x (permanente belasting + momentane belasting vloer) + 1,5 wind belasting van 
links 

Bruikbaarheids grenstoestand (stijfheid) 
combinatie 1 
1,0 x permanente belasting 
combinatie 2 
1,0 x permanente belasting + 1,0 x extreme belasting vloer 
combinatie 3 
1,0 x (permanente belasting + momentane bela sting vloer) + 1,0 sneeuw belasting 
combinatie 4 
1,0 x (permanente belasting + momentane belasting vloer) + 1,0 wind belasting van 
links 
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1 0.4.1 Globale dimensionering 

De constructieve elementen van de tafelconstructie zijn allen uitgevoerd in staal, s355. 
De appartementen die zich boven en in de tafelconstructie bevinden zijn uitgevoerd in 
be ton. 

,-

links: 
Constructlef 
systeem blok 
oostflank 
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Oak 300mm beton 
Vloer 200mm beton 

Kanaalplaatvloer IVP/HVP 200 
Hoogte = 200mm 
Werkende breedte = 1200mm 
Kanalen = 6 of 11 
Gewicht inclusief voegvulling = 3,12 kN/m 2 

Wand 300mm beton 

Lasten definitie 

Permanente belasting 

Berekening belasting komende van de woningen bovenop de tafelconstructie. 

Dak 

Vloer 

Wand 

Materiaal gewapend grindbeton volumegewicht p=24kN/m3 

Eigengewicht dak, materiaal beton 
7,2 X 11,36 X 0,3 X 24 = 588,9 kN 

Grindafdekking dak 30 mm. dik = 0,50 kN/m2 

7,2 X 11,36 X 0,50 = 40,9 kN 

Totaal dak: 588,9 + 40,9 = 629,8 kN 

Eigengewicht vloer, kanaalplaatvloer IVP/HVP 200 
7,2 X 11,36 X 3,12 = 255,2 kN 

Eigengewicht wand, materiaal beton 
7,2 X 0,15 X 3,0 X 24 = 77,8 kN 

Per verdieping: Vloer: 255,2 kN 
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Bij een gebouwhoogte van dit blok van 11 verdiepingen met appartementen geeft de vol
gende last op de tafelconstructie: 
- Elf verdiepingen met appartementen houdt in dater op deel A tien verdiepingen met ap

partementen staan en een laag zich in de tafelconstructie bevindt. 
- Elf verdiepingen met appartementen houdt in dater op dee! B neg en verdiepingen met ap 

partementen staan en een laag zich in de tafelconstructie bevindt. 

Voor het gemak en om de berekeningen overzichtelijk te houden is de tafelconstructie hier
onder opgesplitst in dee! A en dee! B. 

Dee/A 

Boven dee! A van de tafelconstructie staan dus tien verdiepingen met appartementen. De 
onderste vloer van het appartement dat direct op de tafel staat vervult een constructieve 
functie in het horizontale vlak van de tafel. Deze vloer zorgt meteen voor een lijnlast op de 
tafelconstructie. Hetzelfde geldt voor de vloer die in de tafelconstructie ligt. Hiermee bedoel 
ik de berging die zich in de tafelconstructie bevindt. De tien lagen boven de tafelconstructie 
zorgen voor drie puntlasten. De puntlasten zitten daar waar de wan den naar ben eden komen; 
aan de zijkanten en in het midden. 

Belasting afkomstig van de laag (berging) in de tafelconstructie: 

Puntlast op de tafelconstructie afkomstig van betonnen wanden: 
77,8 kN per bovenliggende wand 

Lijnlast op de tafelconstructie afkomstig van betonnen vloer: 
11,36 m x 3,12 kN/m2 = 35,4 kN/m 
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Dus dan is de belasting afkomstig van 10 lag en appartementen: 
10 verdiepingen: 

Vloeren: 
Wanden (valle hoogte) : 

Dak: 
Totaal: 

1 0 X 255,2 = 2552 kN 
1 0 X 77,8 = 778 kN 
4x 778 = 3312 kN 
629,8 kN 
6493,8 kN 

De belasting van de bovenliggende appartementen wordt overgenomen op de tafel
constructie via drie punten, dit resulteert in drie puntlasten. De grootte van elk van de 
puntlasten is als volgt: 

Puntlast in knoop A 1 en A3 zijn gelijk en bedraagt: 
1/3 van de vloerbelasting = 1/3 x 2552 = 850,7 kN 
1/3 van de dakbelasting = 1/3 x 629,8 = 209,9 kN 
1/4 van de to tale wandbelasting = 1/4 x 3312 = 828 kN 
Totale belasting: 850,7 + 209,9 + 828 = 1888,6 kN 

De puntlast in knoop A2 verschilt van knoop A 1 en A3 omdat zich boven knoop A2 de 
woningscheidende wanden bevinden. 

Puntlast in knoop A2 bedraagt: 
1/3 van de vloerbelasting = 1/3 x 2552 = 850,7 kN 
1/3 van de dakbelasting = 1/3 x 629,8 = 209,9 kN 
2/4 van de totale wandbelasting = 1/2 x 3312 = 1656 kN 
Totale belasting: 850,7 + 209,9 + 1656 = 2716,6 kN 

Veranderlijke belasting 

Momentane belasting vloer 
P rep = 2,5 kN/m2 
'I' = 0,5 
1 ,0 X 0,5 X 2,5 = 1 ,25 kN/m 1 
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Extreme belasting vloer 
Prep= 2,5 KN/m2 

1 ,0 X 2,5 = 2,5 kN/m 1 

Sneeuw belasting dak 
Voor platte daken geldt: c1 = 0,8 
Prep= 0,8 X 0,7 = 0,56 kN/m2 

7,2 X 11 ,36 X 0,56 = 45,8 kN 
Van deze sneeuwbelasting komt 1/2 op knoop A2, dat is 22,9 kN. Op knoop A 1 en op knoop 
A3 komt beide 1/4 van de sneeuwbelasting. Dit heeft te maken met het feit dat ze aan de rand 
liggen en dus een kleiner oppervlak dragen. 
1/4 van de sneeuwbelasting = 11 A kN. 

Wind belasting gevel, wind van links 

De stuwdruk pw, die van toepassing is op de locatie, gebied II, bebouwd is 1,26 kN/m2 

Winddruk gevel 
Prep= 0,91 x 0,8 x 1 ,26 = 0,92 kN/m2 

Met een geveloppervlak van 7,2 meter breed bij 40 meter hoog is de windruk op de gevel die 
wordt opgenomen door constructiedeel A&B 7,2 x 40 x 0,92 = 265 kN 
Deze winddruk wordt opgevangen door acht tafels en dus verdeeld over acht maal construc
tiedeel A&B. 
Dus de winddruk die constructiedeel A&B op moet kunnen nemen is 265 kN I 8 = 33,1 kN 
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Dee/8 

Lasten definitie 

Permanente belasting 

Berekening belasting komende van de woningen bovenop de tafelconstructie. 

Materiaal gewapend grindbeton volumegewicht p=24kN/m3 

Oak 

Vloer 

Wand 

Per verdieping: 
Vloer: 195,4 kN 

Eigengewicht dak, materiaal beton 
7,2 X 8,7 X 0,3 X 24 = 451 kN 

Grindafdekking dak 30 mm dik = 0,50 kN/m2 
7,2 X 8,7 X 0,50 = 31,3 kN 

Totaal dak: 451 + 31,3 =482,3 kN 

Eigengewicht vloer, kanaalplaatvloer IVP/HVP 200 
7,2 X 8,7 X 3,12 = 195,4 kN 

Eigengewicht wand, materiaal beton 
7,2 X 0,15 X 3,0 X 24 = 77,8 kN 

Wand: 4 x 77,8 = 311,2 kN 
Totaal: 506,6 kN 

Aangezien deel B van de tafelconstructie zich een verdieping boven deel A bevindt, 
draagt deel B van de tafelconstructie ook een laag minder. Boven deel B van de tafel
constructie staan dus negen verdiepingen met appartementen. De onderste vloer van 
het appartement dat direct op de tafel staat vervult een constructieve functie in het 
horizontale vlak van de tafel. Deze vloer zorgt meteen voor een lijnlast op de tafelcon-
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structie. Hetzelfde geldt voor de vloer die in de tafelconstructie ligt. De negen lagen boven de 
tafelconstructie zorgen voor drie puntlasten. De puntlasten zitten daar waar de wanden naar 
beneden komen; aan de zijkanten en in het midden. 

Belasting afkomstig van de laag in de tafelconstructie: 

Puntlast op de tafelconstructie afkomstig van betonnen wanden: 
77,8 kN per bovenliggende wand 

Lijnlast op de tafelconstructie afkomstig van betonnen vloer: 
8,7 x 3,12 = 27,1 kN/m 

Belasting afkomstig van 1 0 lagen appartementen: 
10 verdiepingen: 

Vloeren: 

Oak: 
Totaal: 

10x 195,4=1954 kN 
Wan den (valle hoogte) : 10 x 77,8 = 778 kN 
4 x 778 = 3312 kN 
482,3 kN 
5548,3 kN 

De belasting van de bovenliggende appartementen wordt overgenomen op de tafelconstruc
tie via drie punten, dit resulteert in drie puntlasten. De grootte van elk van de puntlasten is als 
volgt: 

Puntlast in knoop B1 en B3 zijn gelijk en bedraagt: 
1/3 van de vloerbelasting = 1/3 x 1954 = 651,3 kN 
1/3 van de dakbelasting = 1/3 x 482,3 = 160,8 kN 
1/4 van de totale wandbelasting = 1/4 x 3312 = 828 kN 
Totale belasting: 651,3 + 160,8 + 828 = 1640,1 kN 

De puntlast in knoop B2 verschilt van knoop B1 en B3 omdat zich boven knoop B2 de woning
scheidende wan den bevinden. 
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Puntlast in knoop B2 bedraagt: 
1/3 van de vloerbelasting = 1/3 x 1954 = 651,3 kN 
1/3 van de dakbelasting = 1/3 x 482,3 = 160,8 kN 
2/4 van de to tale wandbelasting = 1/2 x 3312 = 1656 kN 
Totale belasting: 651,3 + 160,8 + 1656 = 2468,1 kN 

Veranderlijke belasting 

Momentane belasting vloer 
Prep = 2,5 kN/m2 
\jl = 0,5 
1,0 X 0,5 X 2,5 = 1,25 kN/m1 

Extreme belasting vloer 

Prep= 2,5 KN/m2 
1 ,0 x 2,5 = 2,5 kN/m 1 

Sneeuw belasting dak 
Voor platte daken geldt: c

1 
= 0,8 

Prep = 0,8 X 0,7 = 0,56 kN/m2 

7,2 X 8,7 X 0,56 = 35,1 kN 
Van deze sneeuwbelasting komt 1/2 op knoop B2, dit is 17,5 kN. Op knoop B 1 en op 
knoop B3 komt beide 1/4 van de sneeuwbelasting. Dit heeft te maken met het feit dat 
ze aan de rand liggen en dus een kleiner oppervlak dragen. 
1/4 van de sneeuwbelasting = 8,3 kN. 

Wind belasting gevel, wind van links 
De stuwdruk pw' die van toepassing is op de locatie, gebied II, bebouwd is 1 ,26 kN/m2 

Winddruk gevel 
Prep= 0,91 X 0,8 X 1,26 = 0,92 kN/m 2 

Met een geveloppervlak van 7,2 meter breed bij 40 meter hoog is de windruk op de 
gevel die wordt opgenomen door constructiedeel A&B 7,2 x 40 x 0,92 = 265 kN 
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Deze winddruk wordt opgevangen door acht tafels en dus verdeeld over acht maal construc
tiedeel A&B. 
Dus de winddruk die constructiedeel A&B op moet kunnen nemen is 265 kN I 8 = 33,1 kN 

1 0.4.2 Uiteindelijke dimensionering 

Na aile belastingen en belastingcombinaties te hebben ingevoerd is het als eerste tijd om te 
kijken of de aangenomen profielgrootheden juist zijn. Bij de eerste aanname ben ik uitgegaan 
van stalen kokerprofielen van 300/300/12 mm voor liggers en kolommen. Voor de op trek be
laste dwarsverbanden ben ik uitgegaan van stalen kokerprofielen van 180/180/10 mm. 

Dit resulteerde in een doorbuiging die op de rand van het toelaatbare zit. De doorbuiging in 
deel B mag volgens hierboven berekend 0,035m zijn. De doorbuiging van deel B is met de 
gegeven profielgrootheden echter 0,0341 m. Aangezien dit nog geen millimeter binnen de 
veiligheidsnorm valt is het verstandig om de profielgrootheden aan te passen. Deel A voldoet 
echter wei, maar ik wil bij het ontwerp en het gemak bij de aansluitingen zowel in deel A als 
in deel B dezelfde profielgrootheden toe kunnen passen. Onderstaande figuur geeft de door
buiging weer bij de aangenomen profielgrootheden. 

finks: 
Doorbu/glng In 
dee/ 8 overschrljdt 
de norm 
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Volgende stap is dus het veranderen van de profielgrootheden. Het blijven vierkante 
stalen kokers, echter wordt de doorsnede groter. Voor de kolommen en liggers ga ik nu 
uit van stalen kokers, 350/350/12 mm. Voor de op trek belaste dwarsverbanden ga ik 
uit van stalen kokers, 200/200/10 mm. Uitb onderstaande figuur blijkt dat de grootst nu 
optredende doorbuiging zich weer in deel B bevindt. Maar nu valt de doorbuiging van 
0,0291 m binnen de veiligheidsnorm. 

Nadat op stijfheid is gecontroleerd wordt de constructie nu getest op sterkte en sta
biliteit. 

1 0.4.3 Toetsing van de stabiliteit 

Toetsing van een op druk belaste kolom. (staaf 51 ,52). De kolom wordt tegen knik uit 
het gevelvlak niet gesteund. Tegen knik in het gevelvlak wordt de kolom gesteund door 
een balk (staaf 58) welke de kolom in het midden ondersteund. 
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Gegevens: 
Drukkracht (normaalkracht) 
Systeemlengte kolom 
Kokerprofiel 3501350112 

Staalsoort 5355 

N l·d= A X f :d= 15600 X 355 X 1 Q-3 = 5538 kN p , y, 

Knik uit het gevelvlak: 

A.rel = v(NP1/F.) = V (553819395,76) = 0,77 

F s;d = 1908 kN (Matrixframe) 

lsys=8m 
I =I =29013 x 104 mm4 y z 
A= 156 x 1 o2 m m2 

fy;d = 355 Nlmm2 

Volgens het Tabellenboek bouwkunde is bij warmgewalste buisprofielen instabiliteitskromme a 
van toepassing. 
Hieruit volgt dat de knikfactor wbuc = 0,81 

Nc;s:d I (wbuc X Npl;d) = 1908 I (0,77 X 5538) = 0,45 :5 1 dus voldoet 

Knik in hetgevelvlak: 

Fe= n 2EIIlk2 = (7t2 X 2,1 x 105 x 29013 x 104 x 1 Q-3) I (4x1 03) 2 = 37583,04 kN 

\.1 = v(NP1;/F J = V (5538137583,04) = 0,38 

Volgens het Tabellenboek bouwkunde is bij warmgewalste buisprofielen instabiliteitskromme a 
van toepassing. 
Hieruit volgt dat de knikfactor wbuc = 0,96 

Nc;s:d I (wbuc x Npl;d) = 1908 I (0,38 X 5538) = 0,9 :5 1 dus voldoet 
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De spanning ten gevolge van de normaalkracht op de kolom bedraagt: 

a= FIA = 1908 kN I 156 x 102 mm2 = 1908 x 103 N I 156 x 102 mm2 = 122,3 Nlmm2 

De 122,3 Nlmm2 die de kolom te verduren krijgt is kleiner dan fy;d dus voldoet de con
structie ook aan deze eis. 

1 0.4.4 Toetsing op buiging 

Toetsing van een op buiging belaste doorsnede 

De spanning ten gevolge van buiging op de ligger (staaf 515) bedraagt: 

a::: M/W = 242,29 kNm I 1658 x 103 mm3 = 242,29 x 106 Nmm 1 1658 x 103 mm3 = 
146 Nlmm2 ~ fy;d 

De 122,3 Nlmm2 die de ligger aan spanning te verduren krijgt is kleiner dan fy;d dus 
voldoet de constructie ook aan deze eis. 
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1/nksboven: 
Dwarskrachtver
loop 
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10.5 Conclusie 

De belastingafdracht van de bovenliggende appartementen heb ik als puntlasten op de tafelconstructie 
aangebracht. De vloeren in de tafelconstructie zijn als lijnlasten ingevoerd. Het eigen gewicht van de con
structie is natuurlijk ook meegnomen. Na een globale dimensionering voor de tafelconstructie aan de oost
flank heb ik getracht om via de doorbuigingseisen tot een dimensionering te komen welke ik vervolgens 
heb getoetst. 

De kokerprofielen met doorsnede 350/350/12 en 200/200/10 voldeden a an de doorbuigingseisen voor 
de tafelconstructie. Na deze eerste toets heb ik de tafelconstructie met de gekozen profielen getoetst op 
sterkte en stabiliteit. 

Bij toetsing op stabiliteit blijkt knik in het gevelvlak maatgevend te zijn. Dit bepaald ook de de grootte van 
de profielen. de overige toetsen voldeden ruim en bleken niet maatgevend. Voor de gehele hoofdcon
structie van de tafel heb ik voor dezelfde profielen gekozen. Hetzelfde geldt voor aile dwarsverbanden. Dit 
heb ik gedaan omdat de aansluitingen van de kokerprofielen dan makkelijker tot stand gebracht kunnen 
worden. 

In de fabriek kunnen aile knopen en aansluitingen gelast worden en zijn kolommen en liggers ingekort. 
Op de bouwplaats vindt op deze manier straks aileen nog de aansluiting van in elkaars verlengde liggende 
buizen plaats. 

De staalplaatbeton-vloeren in de tafelconstructie werken constructief mee en zijn met de tafelconstructie 
verbonden door middel van deuvels. 

De conclusie die ik kan trekken is dat de constructie na gedane berekeningen blijft staan en verantwoord 
is. 
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11.1 Conclusie 

Angst en onveiligheid zijn abstracte begrippen. Ze zijn moeilijk meetbaar en moeilijk te bevat
ten. De theorie van de verschillende soorten spaces bleek echter een uitstekend hulpmiddel 
bij de aanpak van zoiets abstracts als angst en onveiligheid. Het ontwerpproces bestond voor 
een groot deel uit het telkens inleven in het wonen en het station en of men zich er veilig 
zal voelen. De voornaamste punten waren zien en gezien worden en hier met een creatieve 
manier mee om te gaan. Het station heeft een open structuur gekregen en is a lies behalve een 
gated community geworden. In die zin is mijn streven geslaagd. De sociale problemen ben 
ik met sociale middelen te lijf gegaan. De mensen die aanwezig zijn zien en controleren. De 
oplossing bij aile beveiligingsproblemen ligt namelijk bij de mensen zelf. 
Beveiligingscamera's zijn overbodig want het station heeft menselijke ogen. Sociale controle, 
zien en gezien worden, het is het uitgangspunt bij elke ruimte. Of het nu gaat om binnen
ruimte of buitenruimte, private ruimte of publieke ruimte. Maar toch zou het na·ief zijn om te 
zeggen dater geen beveiligingscamera's zullen komen. Op elk station en op bij elk openbaar 
gebouw worden standaard beveiligingscamera's geplaatst. Misschien kunnen er minder cam
era's geplaatst worden of kijkt men nu met andere ogen naar het idee van veiligheid en de 
omgang ermee. Mijn uitgangspunt om veiligere ruimten te maken zonder de confrontatie met 
beveiligingscamera's is een zet in de goede richting en hopelijk kan het een keerpunt zijn in de 
alsmaar met camera's dichtslibbende open bare ruimte. 

Mijn doelstelling is bereikt. lk heb een station gemaakt waarbij verschillende woonvormen 
naast elkaar bestaan. Het gevoel van sociale veiligheid wordt op elke plek ondersteund. Overal 
in het station is het zien en gezien worden. Er is geen duister plekje meer te vinden. Het mooie 
is dat het hele verhaal van sociale controle en zien en gezien worden onbewust plaats kan 
vinden. Enerzijds omdat er overal visueel contact is en anderzijds omdat beveiligingscamera's 
niet nodig zijn. De ruimten zijn zo vormgegeven dat het gevoel van angst onbewust wordt 
verminderd. De sociale controle vanuit de oostflank op de pleinen is een feit, 24 uur per dag 
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zijn er mensen aanwezig. Nu het ontwerp voor het station er'staat'zal het aan de gebruikers zijn of het echt 
gaat werken. Dus dan zal blijken of het idee van samenleven in de westflank ook daadwerkelijk zal werken 
en de publieke ruimte gereanimeerd is. Maar daar heb ik aile vertrouwen in. 

Afgezien van aile angst en onveiligheid problematiek werkt het station als gebouw ook goed in zijn om
geving. lk heb alles in ogenschouw genomen, de veiligheidsindex, de stedenbouwkundige situatie, his
torie en problemen die zich nu voordoen. Het ontwerp voor het stationsgebouw en zijn omgeving zorgt 
voor een betere aansluiting van het stationskwartier bij het centrum bij het centrum. Ook is de doorgang 
en verbinding van het noorden met het zuiden beter en veiliger vormgegeven. 
Op constructief gebied werkt het station ook. Het constructieve systeem werkt en constructief gezien is 
het dus ook daadwerkelijk mogelijk wat ik ontworpen heb.lk heb aan de oosttlank een deel van de tafel
constructie doorberekend, profielgrootheden bepaald en getoetst op sterkte, stijfheid en buiging. lk reali
seer me dat de constructieve berekeningen vrij basis zijn, maar gezien de grootte van het gehele afstudeer
project is dat geoorloofd naar mijns inzien. 

11.2 Epiloog 

Als ik terugkijk op mijn afstudeerproject dan kan ik me afvragen: wat heb ik nu allemaal gemaakt? Het 
project is vrij groot uitgevallen, zeker als ik naar andere afstudeerprojecten van de meeste studenten om 
me heen kijk. lk heb getracht, om door middel van een nieuw centraal station voor Rotterdam in combi
natie met wonen, Rotterdam een stukje veiliger te maken. Tevens hoop ik dat dit een aanzet kan zijn om 
anders tegen het thema veiligheid aan te kijken. Wat de grootte van het project betreft heb ik dat niet echt 
als een probleem ervaren. Door de grootte duurt alles iets Ianger, maar als ik opnieuw aan het begin van 
het afstudeertraject zou staan, dan zou ik deze opdracht zo weer doen! 
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