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In dit boekwerk is het afstudeerproject 'De Kop van Noord '
beschreven . Het afstuderen is het laatste onderdeel van de
masteropleiding 'Architecture , Building and Planning ' aan de
Technische Universiteit Eindhoven . Het afstuderen vond plaats
in het atelier 'Trackbuilding ' .
Trackbuilding gaat in op de functieverandering van de Hofpleinlijn
in Rotterdam. De Hofpleinlijn is een twee kilometer lang
spoorwegviaduct dat een eeuw oud is en op de monumentenlijst
staat. De spoorfunctie vervalt binnenkort en de vraag is op welke
manier het viaduct een nieuwe toekomstige bestemming kan
krijgen. Zoals de naam Trackbuilding al verraadt, ligt de nadruk
op het bebouwen van het viaduct.
De geschiedenis die vooraf ging aan het starten van dit atelier
begint bij het afstudeerproject van Tim Aarsen . Zijn onderzoek
naar de herbestemming van de Hofpleinlijn betekende
een vliegende start voor het atelier. Daarnaast hebben het
projectbureau Hofbogen BV en de dS+V van de gemeente
Rotterdam de nodige informatie beschikbaar gesteld.
Dit afstudeerproject is gedaan onder begeleiding van prof. ir.
Jan Westra, ir. Sjef van Hoof en ir. Rijk Blok. Bij dezen wil ik
mijn dank uitspreken voor de vele interessante en kritische
begeleidingen, de nieuwe perspectieven, de motivering en de
overgedragen kennis.
Juli 2008 ,
Rob Horstman
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I'Midden in de stad ligt een viaduct. Vervallen,

!beklad met graffiti, verpauperd, abrupt afgekapt,
lelijk, maar toch met een fascinerend voorkomen.

1

I
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Het is een van de weinige overblijfselen van het
vooroorlogse Rotterdam en het heeft zijn tijd
overleefd. Het heeft potentie voor de toekomst. Het

Het viaduct van de Hofpleinlijn te Rotterdam is het onderwerp
van het afstudeeratelier Trackbuilding . De focus in dit
afstudeerproject lag op de koplocatie van de Hofpleinlijn. In het
project 'De Kop van Noord' is een plan gemaakt voor revitalisatie
van Station Hofplein en het omliggende Hofpleinkwartier.
De Hofpleinlijn heeft een fascinerend voorkomen. Een uniek

In de Analyse&Strategie wordt een geschiedenisschets van de
stad en van de locatie gegeven. Dit is van belang om de huidige
situatie van de plek beter te begrijpen. Tevens komt de ambitie
van Rotterdam ten aanzien van de toekomstige binnenstad aan
de orde . Het ontwerp op de koplocatie van de Hofpleinlijn ligt
nagenoeg in het stadscentrum, en zal hier mede op aansluiten.
Uit een analyse van de plek volgt een strategie voor de aanpak

infrastructureel bouwwerk loopt dwars door de stad. Gezien
de staat van verval waarin de Hofpleinlijn zich nu bevindt, is

van de locatie. Uit de doelstelling komt naar voren op welke
manier het gebouw zijn plek krijgt binnen de strategie.

het een uitdaging hier nieuw leven in te blazen door het een
nieuwe bestemming te geven . De nieuwe bestemming van het

De uiteindelijke architectonische interventie op de Hofpleinlijn

stationsemplacement komt aan de orde in dit boekwerk, dat is

komt aan bod in het hoofdstuk Ontwerp. Er zal een nieuw

uiteengezet in zes delen .

tijdperk aanbreken voor de Hofpleinlijn. Het object zal een
functieverandering ondergaan. Op de koplocatie zal een tweetal
torens en een gevouwen schil worden toegevoegd aan de bogen
van het stationsemplacement. Het gebied en het viaduct zullen
ingrijpend veranderen .

De Proloog vormt een inleiding op de Hofpleinlijn. De fascinatie
voor de opgave komt aan bod en resulteert in een probleemstelling
en relevantie. Vanuit een projectbureau wordt al jarenlang aan
deze opdracht gewerkt en ook de gemeente Rotterdam is bezig
met planvorming voor het omliggende gebied. Deze tweezijdige

detaillering is te vinden in het hoofdstuk Techniek. Er zijn
constructieberekeningen gemaakt voor een tweetal torens.
Hieruit volgt een globale dimensienering van constructiedelen.

Het onderdeel Hofpleinlijn biedt achtergrondinformatie over het

De kern hiervan wordt in dit deel behandeld.

:was het eerste bouwwerk in de infrastructurele
werken waarin op grote schaal gewapend beton

1

werd gebruikt, het eerste bouwwerk dat dienst
deed als geëlektrificeerde spoorlijn in Nederland.
Een bouwwerk dat op vele manieren uniek is voor
Rotterdam. Ook in de toekomst.'

Technische uitwerking van onder meer de constructie en

benadering heb ik aangegrepen om tot een integrale aanpak van
het gebied en de Hofpleinlijn te komen.

viaducten zijn ontstaansgeschiedenis . Daarnaastwordt de aanpak
van een herbestemming van een monument toegelicht. Een
drietal referentieprojecten uit New York, Parijs en Wenen bieden
een overzicht van reeds herbestemde viaducten . Dit leidt tot een
breder referentiekader van de problematiek, de mogelijkheden
en de oplossingen bij de aanpak van monumentale verhoogde
spoorlijnen. Uiteindelijk leidt dit tot de daadwerkelijke opgave
en aanpak.

Als laatst is er een kleine reflectie op het proces en het
resultaat opgenomen in het onderdeel Epiloog. Hier wordt even
teruggekeken op de afgelopen periode van het afstuderen .

ASCINATIE

Een eerste indruk bij het eerste bezoek aan de Hofpleinlijn. Het
gebied rondom station Hofplein is nu een plek van verloedering
en achterstand en staat in schril contrast tot de overzijde van

De uitdagingen die in dit gebied lagen ben ik vanuit een zekere
fascinatie voor deze plek aangegaan. De plannen die hieruit
zijn voortgekomen zijn mijn inziens een goede stap in de

het spoor waar de Weena zich manifesteert als hoogwaardige
zakencentrum met de hoogste gebouwen van Nederland. Dit

ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig gebied dat een
verbinding vormt tussen centrum en woonwijk en toch een

stukje Rotterdam dat nooit goed onder handen is genomen ligt
als restgebied in de stad; tussen centrum en woonwijk, tussen

zekere eigenheid creëert binnen de stad. Zowel de Hofpleinlijn
als het Hofpleinkwartier profiteren volop van deze ingrepen.

oude en nieuwe structuren, tussen aftakelen en opbloeien,
tussen geschiedenis en toekomst, wachtend op een impuls die
het ooit zo glorieuze verleden laat terugkeren.
Het viaduct van de Hofpleinlijn heeft zijn geschiedenis overleefd.
Het is een van de weinige overblijfselen van het vooroorlogse
Rotterdam en zal daarom behouden moeten worden. Het is
een uniek element in Rotterdam Noord dat is verweven met de
omliggende bebouwing. Een constante factor in een afwisselende
omgeving: het repeterende ritme van de bogen is als een cadans
van de treinen die eroverheen reden.
Het kopstation van de lijn is anders; de locatie wijkt in alle
opzichten af van de rest van het Hofpleintracé. Waar het viaduct
als een dunne lijn door veelal woonwijken beweegt, is het op

'Op een steenworp afstand van het centrum,

maar met de sfeer van een grauw en smoezelig

bedrijventerrein aan de rand van de stad. Zo

weinig kwaliteit het gebied nu heeft, zo veel

rJotentie schuilt er voor de toekomst.'
J

~I

de stationslocatie een breed platform. Grootschalig is een term
die past bij dit gebied. Het viaduct met zijn bogenstructuur is
op het eind resoluut afgekapt om het spoor richting Dordrecht
voorrang te verlenen. De tunnelbak die langzaam uit de grond
rijst snijdt het gebied radicaal af van zijn omgeving. Het is een
vreemde gewaarwording: een desolaat gebied op nog geen tien
minuten lopen van centraal station. Achter de betonnen muur
staan de hoge torens van het zakencentrum, zo dichtbij maar
ogenschijnlijk onbereikbaar.
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'De eerste trein reed in 1908 over het

Hofpleinviaduct. Nu, een eeuw later, stopt de trein
met rüden. Voorgoed.

Er zal er een nieuw tüdperk aanbreken voor de

u

Hofbogen richt zich daarbij op de ruimtelijke en programmatische
herinrichting van het dek en de onderliggende boogruimtes .

treintraject tussen Rotterdam Hofplein en Scheveningen en Den
Haag. Na bijna honderd jaar van dienstverlening ten behoeve

De plannen binnen de gemeente Rotterdam richten zich vooral
op het gebied achter het Hofplein waar de aansluiting van

van de ZHESM en de NS, en een aantal jaren voor Randstadrail
zit de spoorwegfunctie erop . Er kan worden uitgekeken naar een
nieuwe bestemming van dit unieke viaduct, dat in 2002 werd

de Hofpleinlijn op het stadscentrum moet plaatsvinden. Het
emplacement van de Hofpleinlijn is in deze planvorming slechts
een onderdeel van een veel groter gebied dat zich uitstrekt van

aangewezen tot Rijksmonument.

de Pompenburg tot de Heer Bokelweg, en van de Schiekade tot

Aankoop door Hofbogen

het Stroveer; het Hofpleinkwartier. De daadwerkelijke invulling
van de ruimte op en onder de bogen is in deze plannen nog

In 2005 is het viaduct aangekocht door een alliantie van de
woningbouwcorporaties Com .Wonen, Vestia, PWS en Stadswonen,
verenigd in de Hofbogen BV, met als doel het viaduct in te zetten
ten behoeve van opwaardering van de omliggende wijken. Door
de langgerekte structuur doorkruist het meerdere stadswijken
en op sommige plekken is het viaduct letterlijk ingeklemd

van ondergeschikt belang . Voor de gemeente is het vinden
van een geschikte gebiedsinvulling en het maken van een
stedebouwkundig ontwerp van het Hofpleinkwartier de primaire
taak.

tussen de bebouwing van latere stadsuitbreidingen. De
uitstraling van de Hofpleinlijn is mede daardoor van essentiële

Aangezien de ontwikkelingen rondom de Hofpleinlijn aanleiding
zijn voor een ontwikkeling van het Hofpleinkwartier en vice

invloed op zijn omgeving. Door het viaduct een opwaardering
te geven, hopen de corporaties dat dit actief zal bijdragen aan

versa , zijn deze ontwerpopgaven niet op te splitsen. Zodoende
zijn de opdrachten verenigd in dit afstudeerproject, waardoor

een positieve transformatie van de omliggende publieke ruimte.
Een nieuwe invulling van de 189 bogen zal deze transformatie
teweeg moeten brengen . Bovendien zal de ruimte boven op het
viaduct vrijkomen wanneer Randstadrail ophoudt met rijden,
waarschijnlijk in 2010. Dit unieke, 6 meter boven maaiveld
liggende dek zal moeten veranderen in een aantrekkelijke
openbare ruimte met uitzonderlijke kwaliteiten .

het daadwerkelijk inspeelt op problemen die zich op dit moment
voordoen op deze plek in Rotterdam . De benaderingswijze is
tweeledig. Het benut zowel de kansen die de herbestemming van
de Hofpleinlijn biedt, evenals de mogelijkheden voor het gehele
gebied vanuit de stedebouwkundige situatie. Het resultaat is
daardoor des te interessanter en biedt een mogelijke oplossing
voor een zeer relevant vraagstuk in Rotterdam.

Gemeentelijke plannen Hofpleinkwartier
In samenspraak met de gemeente en andere partijen is de
Hofbogen BV bezig met de planvorming voor het viaduct.

Hofpleinlijn in Rotterdam.'
!Je

Een 1900 meter lang verhoogd spoortraject, ooit gebouwd
tussen 1904 en 1909 ten behoeve van de Hofpleinlijn, een
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'
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Integrale aanpak

HOFPLEINLIJN

G SCH EDE IS V N DE
HOFPL I LIJ

In 1901 werd een begin gemaakt met het heien voorde Hofpleinlijn.
De lijn zou een alternatieve verbinding zijn tussen Rotterdam en
Den Haag/Scheveningen. Hiervoor werd de Zuid-Hollandsche
Elektrische Spoorweg Maatschappij (ZHESM) opgericht in 1900.
De lijn liep van Rotterdam via Schiebroek, Rodenrijs, Berkel,
Pijnakker, Nootdorp en Voorburg/Leidschendam naar Den Haag.
In Den Haag vertakte de lijn zich enerzijds richting Hollands
Spoor en anderzijds in de richting van Wassenaar om te eindigen
in Scheveningen, tegenover het Kurhaus . Het initiatief tot de
bouw van de lijn werd genomen door een groep particulieren
onder leiding van de Rotterdamse zakenman PJ. van Ommeren .
Doelgroep van de lijn waren Rotterdamse

viaduct moest er in Rotterdam heel wat gesloopt worden. Dit

Wassenaar en Voorburg woonden en in Rotterdam werkten .

werd niet als nadeel voor de stad gezien, omdat de bestaande
bebouwing uit vervallen arbeiderswoningen bestond.

'Een luxe forensenlün tussen Rotterdam, Den Haag

Er werd besloten om een elektrische spoorlijn te bouwen, iets
wat nog niet eerder in Nederland was gedaan bij treinen. Dit zou
zeker bij de doelgroepen in de smaak vallen, omdat elektrische
aandrijving een schone en stille manier was in vergelijking tot
de gangbare stoomtreinen. De innovatieve manier van reizen en
het comfort dat dit met zich meebracht zorgde in de weekenden
voor grote rijen passagiers.

en Scheveningen. Nederlands eerste elektrische

De gemeente Rotterdam stemde toe met de bouw van de lijn,

spoorlijn van 28,5 kilometer lang voerde de eerste
1900 meter over Nederlands eerste viaduct van
gewapend beton. Een spectaculaire ontwikkeling

destijds.'
'

·~
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gezien de maximale hellingspercentages. Voor de bouw van het

badgasten die naar Scheveningen wilden, en forensen die in

maar stelde wel als eis dat het spoor vanaf het beginpunt tot de
rand van de stad verhoogd gebouwd moest worden, opdat het
geen barrière zou zijn in de stad. Hoewel de stad op dat moment
ongeveer tot de huidige Bergweg reikte werd toch besloten om
het viaduct tot over het Noorderkanaal te bouwen . Dit omdat er
anders twee maal een helling moest worden aangebracht om de
hoogteverschillen te overbruggen , en daar was geen ruimte voor

Het viaduct eindigde haaks op het oudere ijzeren spoorwegviaduct
van de Staatsspoorwegen, dat eind negentiende eeuw was
gebouw voor het spoor van Rotterdam richting Dordrecht. Daar
werd aan de andere kant van de lijn van de Staatsspoorwegen

een kopstation met entrees, ontvangsthal en het bekende café
Loos gebouwd, dat aan het toenmalige Hofplein lag en beeld- en
sfeerbepalend was voor het levendige plein .

Gewapend beton

bouw. Via via werd A.C.C.G. van Hemert gevraagd het ontwerp
van Hennebique te beoordelen. Hij twijfelde over het ontwerp
omdat hij een theoretische basis mistte. Daarop kreeg hij de
opdracht een nieuw ontwerp te leveren. Vanuit deze opdracht
richtte hij de 'Hollandsche Maatschappij tot het maken van

De eerste toepassing van gewapend beton in een infrastructureel
werk in Nederland, vond plaats in de bouw van de Hofpleinlijn .

werken in Gewapend Beton' op, waaruit later de Hollandse Beton
Groep zou voortkomen . Van Hemert heeft in het Hofpleinviaduct

Van Heurn en Beversen, de constructief adviseurs, stelden
voor om een constructie van gewapend beton te maken. In
vergelijking met de gangbare constructies in staal zou dit
goedkoper zijn, een gunstiger constructiehoogte hebben
en minder omgevingshinder opleveren. Hennebique, die in

een sterke en lichte constructie weten te realiseren, die zelfs
met de middelen van vandaag de dag maar weinig verbeterd zou
kunnen worden .
De gehele constructie is hol en opgebouwd uit schijven van

viaduct werd in 1907 opgeleverd en van rails voorzien . In 190

België en Frankrijk veel ervaring had opgedaan met dergelijke
constructies, kreeg in eerste instantie de opdracht voor de

gewapend beton die aan elkaar verankert zijn . Deze schijven
hebben precies de positie van de rails van de treinen, zodat de
krachtsafdracht via de beton zou verlopen en de overige delen hol
konden blijven. In totaal heeft het viaduct 189 overspanningen
variërend van 7.20m tot 20m. waarvan 14 onderdoorgangen
voor verkeer bestemd waren. De pijlers van de straatovergangen
vormen de constructiepunten van het viaduct, en waar nodig zijn

volgde een laatste officiële en geslaagde beproeving met twe
zware stoomlocomotieven. In totaal bestaat het viaduct uit 18
bogen .

deze versterkt tot extra brede tussenlandhoofden. Het viaduct
reikte tot vlak voor de Ceintuurbaan, een verbindingslijn aan de
rand van de stad tussen het Maasstation en het huidige Centraal
Station . Vanaf daar werd de Hofpleinlijn voortgezet middels een
ijzeren spoorbrug over het spoor die ook door Van Hemert werd
uitgevoerd.

Ontwerp en bouw van het viaduct
In 1905 begon men daadwerkelijk met de bouw van het deel
tussen het stationsemplacement en de Bergweg. Binnen een jaar
was dit gereed en had men de veiligheid aangetoond door het
viaduct te beproeven met zwaar beladen wagons. Het gehele

Het viaduct ter plaatse van het stationsemplacement vertoor
evenals de architectuur van het stationsgebouw aan het Hofplei
en het perrongebouw erboven art nouveau details in de boger
De kale beton werd destijds bekleedt met hardstenen platen aa
de onderzijde om rustica sokkels te vormen . Boven de rusti<
is het viaduct afgewerkt met kunstzandsteen stucwerk. Sierlij~
krullen accentueren de overgang van rustica pijlers naar c
gestuukte boog.

Vanaf het begin van de exploitatie van de Hofpleinlijn w<
men van plan om enkele boogruimten te gaan verhuren. Ante

Hamaker ontwierp daarom in 1905 twee verschillende se
standaardgevels. In eerste instantie werden alleen de bogen ron
de Bergweg en Zomerhofstraat verhuurd, en kort daarna ook c
diepe bogen onder het stationsemplacement. Tussen 1913 E

1919 werden ook de tussenliggende bogen in gebruik genomen
idoor veelal ambachtelijke bedrijven. Het deel na de Bergweg
bleef tot de Tweede Wereldoorlog ongebruikt en open, pas na

en niet in de wat vervallen wijk achter de Staatsspoorlijn was
men gedwongen tot deze tweedeling .

Ide oorlog werden ook de bogen van dit deel van het viaduct met

Het stationsgebouw, in de periode tussen

grote blokken tegelijk in gebruik genomen . Zo werden de van

ontworpen door J.P. Stok, werd door een groot deel ingenomen

!oorsprong open bogen vaak op willekeurige wijze dichtgezet met
gevels en vloeren, wat als gevolg had dat de open constructie in

door het beroemde café Loos. Dit café vormde het gezicht van
het station naar het Hofplein, met aan weerszijden een ingang

leen mum van tijd veranderde in een gesloten bouwwerk.

naar de stationshal. Het gebouw was uitgevoerd met licht
geglazuurde crèmekleurige bakstenen. De stationshal had een
grote glazen pui aan de noordzijde, voorzien van glas in lood

'op dit moment zijn van de 189 overspanningen 16S voorzien
van gevels en in gebruik als winkelruimte, opslagplaats of
bedrijfsruimte. Oorspronkelijk was het de bedoeling de bogen
slechts voor een deel te voorzien van gevels, zodat de open
structuur behouden bleef. In de loop der tijd is het viaduct
echter getransformeerd van een open infrastructurele structuur
naar een langgerekt gebouw. Daardoor is het viaduct enerzijds
steeds meer een barrière gaan vormen, anderzijds wordt door
de invulling van de bogen, vooral in het geval van een semipublieke invulling in de vorm van winkeltjes, het object minder
als een vreemd element in de stad ervaren. Het viaduct raakt
door zijn gebruiksfunctie meer geïntegreerd in de stad, en wordt

1906 en 1908

wat het erachter gelegen spoorviaduct van de Staatsspoorwegen
verhulde . De diepe bogen onder de perrons werden gebruikt als
opslagplaats, werkplaats , winkels en horecavoorzieningen .

Verwoestende bombardementen
Het bombardement op 14 mei 1940, waarin bijna het gehele
centrum van Rotterdam werd verwoest, veranderde veel. Een van
de weinige bouwwerken dat overeind bleef was het viaduct van
de Hofpleinlijn, hoewel het behoorlijke schade had opgelopen.

Het kopstation van de lijn lag aan het vooroorlogse Hofplein,
terwijl de perrons aan de andere zijde van de kruisende

Het overgrote deel van de puien van de boogruimtes werd
verwoest, alleen in de omgeving van de Bergweg zijn enkele
puien overeind gebleven . Na de oorlog zijn de gevelinvullingen
van het Hofpleinviaduct niet meer in de oorspronkelijke staat
teruggebracht. Waarschijnlijk door de acute ruimtenood zijn de
boogruimtes door de gebruikers zelf op een vrij willekeurige
manier dichtgezet met puien en metselwerk gevels, zonder

Staatsspoorlijn lagen. Deze tweedeling in het gebouw resulteerde
in een voorgebouw en een perrongebouw, verbonden door een
trappartij door de boogruimtes van de Staatsspoorlijn . Omdat
men het station aan het toonaangevende Hofplein wilde situeren,

vooropgezet plan. Ook de overspanningen na de Bergweg
werden, gestimuleerd door groot gebrek aan ruimte , dichtgezet
en gebruikt als winkel of bedrijfsruimte . Op sommige plekken is
er zelfs een voorzetwand gebruikt, waardoor de bogen helemaal

door zijn gevels en puien een ambivalente structuur, tussen
infrastructureel object en gebouw.

Het stationsgebouw

tt

Wederopbouw na de oorlog

staat ook wel bekend als het Heliportcomplex.

Er is in Rotterdam veel veranderd na de oorlog. De Hofpleinlijn
heeft al deze veranderingen overleefd. Hoewel de exploitatie van
de lijn op een gegeven moment door de NS werd gedaan, heeft het
viaduct altijd zijn spoorwegfunctie behouden. In 1956 werd het
stationsgebouw herbouwd, naar ontwerp van S. van Ravesteyn .
Het nieuwe ontwerp betrof, in tegenstelling tot zijn uitbundige
voorganger, een zakelijke rechthoekige doos. In deze jaren kon
men vanaf het terras van dit nieuwe stationsgebouw uitkijken
over een grote vlakte die toen werd gebruikt als Heliport. Vanaf
deze plek werd een directe verbinding onderhouden per Sabena
helikopter met Brussel. Het huidige wooncomplex op deze plek

niet meer zichtbaar zijn. Hierdoor ontstond uiteindelijk de bonte
verzameling aan gevels, vaak in slecht onderhouden staat, die
de Hofpleinlijn nu kenmerkt.
Ook het stationsgebouw, waarin het café Loos huisvestte, werd
onherstelbaar beschadigd en gesloopt, net zoals de resten van
grote delen van het centrum. Het chaotische stratenpatroon dat
het stationsgebied voor de oorlog kende en dat op engestuurde
wijze was ontstaan, is nu nergens meer terug te vinden. Net zo
min als dat het Hofplein van weleer, het toenmalige centrum van
de stad, nog dezelfde sfeer en uitstraling heeft in het huidige
Rotterdam. Het is zelfs zo dat het Hofplein in de wederopbouw
van Rotterdam iets verschoven is richting het centrum .

Door de verplaatsing van het Hofplein, als gevolg va
de wederopbouw van het centrum van de stad, werd d
bereikbaarheid slechter. Toen in 1976 de Shelltoren wer

gebouwd, verdween het toenmalige station geheel uit het zid
van het centrum, waardoor het bijna onvindbaar werd voor d
reiziger. Het station is uiteindelijk in 1990 gesloopt, genoodzaaj
door de grootschalige aanpak van het spoor richting Dordrech
De komst van een spoortunnel onder de Maas, die precie
ter plaatse van station Hofplein boven de grond kwam, hee
er voor gezorgd dat het Hofpleinviaduct volledig en voorgoe

geamputeerd werd van het stadscentrum. De bruut afgekapte
muur van het emplacement is hier nog een levende herinnering
van.
!Deze geschiedschrijving is gemaakl aan de hand van de Culluurhislorische verkenning
Holbogen· door Grimsen Archileclural Hislorians.l
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De Hofplein lijn, een bouwwerk van een eeuw oud, heeft in 2002 de
monumentenstatus verkregen. Hiermee krijgt het de erkenning
dat het cultuurhistorisch gezien een waardevol element is dat
behouden moet worden. Desondanks is de huidige staat van

goed mogelijk worden gerestaureerd . De tweede interpretatie is
die van het viaduct als levend archief van historische lagen door
de tijd heen . Elke toevoeging, functieverandering of verwijdering
wordt inzichtelijk gemaakt zodat het uiteindelijk een beeld van
enkele decennia groei ontstaat. Het viaduct wordt een product
van de ontwikkelingen in de tijd.

"(... ) Preserving as much as possible of an original

het viaduct problematisch . Er ligt een vraagstuk tot revitalisatie
van de Hofpleinlijn . Gezien het verlies van de transportfunctie
zal het viaduct een nieuwe functie krijgen; het zal worden
herbestemd. In de verlening van een monumentenstatus en de
opgave tot herbestemming zit een zekere tegenstrijdigheid .

building only makes sense if it really does have

Na toekenning van de monumentenstatus mag een gebouw op
de meest karakteristieke punten niet meer zomaar veranderd

een bevredigend resultaat leiden . Indien een pure benadering
nagestreefd zal worden, en het gehele viaduct naar de originele

worden . Wat nu precies de karakteristieke eigenschappen en
kwaliteiten van de Hofpleinlijn zijn is onderzocht. 'Crimson
Architectural Historians' heeft in opdracht van de Hofbogen BV

staat wordt teruggebracht, zijn bijvoorbeeld de gesloopte delen
een pijnlijk gemis. Station Hofplein is in de oorlog geheel ten

EEN

~xceptional

ONUMEN

qualities, or i{ demolition is not

rechnically or financially feasible. I{ there is

resistance of some kind, there is no point in putting

up heroic opposition. It makes more sense to find a

means ofintegrating the given elements into one's

own ideas and incorporating them into one's own

work. (. . .) Ta te Modem has nothing to do with the
former power station. We were not interested in the

briekwark as a means of tracing history, but much

more in finding out to what extent it could enrich a

new building."
Herzog&de Meuren on deelding "what stays and what goes", interview door Philip Ursprung]

een cultuurhistorische verkenning van de Hofpleinlijn gemaakt,
welke hieronder beschreven wordt. Met deze studie wordt
inzichtelijk gemaakt welke aspecten van het viaduct waardevol
zijn en welke van minder belang zijn om te behouden. Vanuit
deze studie is een eigen standpunt ingenomen wat betreft de
herbestemming van de Hofpleinlijn. Dit standpunt is de basis
geweest voor het uiteindelijke ontwerp.

Cultuurhistorische
Crimson

waarde

volgens

Voor monumenten in de stad zijn er twee benaderingen voor de
interpretatie van de cultuurhistorische waarde. De eerste is een
pure benadering, de originele staat van oplevering van het viaduct
wordt teruggebracht . Hierdoor wordt een zekere historische
ervaring mogelijk . Om dit te bewerkstelligen moeten alle nadien
toegevoegde elementen worden verwijderd , en het viaduct zo

Bezwaren
Problematisch bij deze benaderingen is dat ze beiden niet tot

onder gegaan, en de situatie is met de wederopbouw gewijzigd .
Ook is het de vraag of de bogen dan open moeten blijven of
deels een invulling krijgen , omdat vrijwel direct na de bouw
gedeelten in gebruik werden genomen. De grote vraag is welke
oorspronkelijke staat dan teruggebracht wordt . Waarschijnlijk
een die nooit bestaan heeft.
Ook de tweede benadering stuit op problemen, gezien de
verpauperde toestand waarin het viaduct verkeert. Wanneer men
de gelaagdheid van de structuur inzichtelijk wil maken en de
diversiteit van gebruiksvormen wil ensceneren, stuit men op het
bezwaar dat alles even belangrijk is. De uniciteit van het object
komt hierdoor in gevaar. Bovendien kunnen beslissingen over
veranderingen niet meer met een goede onderbouwing worden
genomen. Het in de huidige staat laten verkeren van het viaduct
ligt uiteindelijk niet ver van deze benadering af.

Tweeledige benadering
De benadering die Crimson voorstelt houdt het midden tussen
twee bovenstaande uitersten. De cultuurhistorische waarde als
ingenieursobject wordt zeker onderschreven, maar het is niet
enkel de inventiviteit, dat kenmerkend is voor het viaduct. Vooral
de concrete aanwezigheid in de stadswijken als een ondeelbaar
en uniek object is de grote kwaliteit van de Hofpleinlijn. Zowel
de architectonische en constructieve originaliteit, alsmede de
verbondenheid met de stedelijke transformatie van de stad zijn
bepalende factoren voor toekomstig beleid.

voor een groot deel intact. Ze moeten worden gerestaureerd
naar de oorspronkelijke staat. Reconstructie verdient echter
geen aanbeveling, aangezien de ontstaansgeschiedenis en
transformatie door de tijd niet ontkend moeten worden. De
ooit ontworpen puien zijn eveneens kenmerkend voor de
Hofpleinlijn en hebben zodoende een cultuurhistorische waarde.
Eventuele nieuw ontworpen puien dienen te refereren aan de
oorspronkelijke puien. De ontwikkeling van een standaardpui
voor alle nieuwe invullingen is echter wel gewenst.

een sokkel plaatsen indien er geen sterke aanleidingen voor zijn

Eigen visie op de herbestemming

het zich in een verslechterde status. Toch heeft het viaduct vee
potentie om de bogen weer tot volle glorie te brengen in ed
nieuw ontwerp . In een nieuw gebouw op of aan de Hofpleinlij1
zal de karakteristiek van de boogconstructie volop worden beml
en zichtbaar gemaakt. Ook de specifieke kwaliteit van het de
bovenop de Hofpleinlijn moet worden uitgebuit. Gebouwen ol

Aanbevelingen
Uit de tweeledige benadering volgen een aantal aanbevelingen voor

Een eigen houding ten aanzien van de herbestemming van

de Hofpleinlijn; als stedebouwkundig object, als civieltechnisch
kunstwerk en als architectonisch object. Stedebouwkundig is
het viaduct structurerend en bepalend geweest voor de stad
zoals hij nu is. Dat blijft in de toekomst onverminderd en
daarom moet het viaduct als stedebouwkundig object heel en
ondeelbaar blijven. De civieltechnische waarde van het viaduct is
in de huidige situatie volop zichtbaar en dat moet zo behouden
blijven . De betonnen constructie was zeer innovatief voor de
tijd waarin het werd gebouwd, wat van grote cultuurhistorische

de Hofpleinlijn is van groot belang voor de architectonische
ingrepen die de herbestemming met zich mee brengt. Vanuit een
eigen standpunt ten aanzien van het behoud van de lijn kan een
ontwerphouding worden ontwikkeld die essentieel is voor het
ontwerpproces en het eindresultaat. De eigen interpretatie van de
waarde van de Hofpleinlijn is gebaseerd op de cultuurhistorische
verkenning van Crimson, hetzij met enkele kanttekeningen.
Daarnaast is de opvatting van Herzog & de Meuron belangrijk
voor het vormen van een ontwerphouding .

De karakteristiek van het oorspronkelijke bouwwerk moet echtJ
optimaal benut worden om de nieuwe functie vorm te geven. He

gaat om de manier waarop elementen van het oude gebouw hJ
nieuwe ontwerp kunnen verrijken .

Het Hofpleinviaduct is een object dat gedurende de levensduur i
getransformeerd en naar eigen hand is gezet, het is een produ~
van zijn levensduur. De laatste jaren van de levensduur is he
viaduct echter sterk aan zijn lot overgelaten en daardoor bevinJ

de lijn worden ontsloten vanaf zowel het maaiveld , als het
meter hoge dek.

1

l

Vitaal monument

De opvatting dat er vanwege de monumentenstatus nie
gebouwd mag worden op de Hofpleinlijn, is een onterechtJ

waarde is. Het object moet de stadswijken blijven domineren
in oorspronkelijke materialisering en uitstraling. De niet langer
functionele toevoegingen, zoals de penanten ter verbreding
van het dek, moeten worden verwijderd. Eventuele opbouwen
moeten een paviljoenachtige opzet krijgen en demontabel
zijn. Belangrijk is dat ze duidelijk afwijken van het historische

Het citaat van Herzog & de Meuron, genoemd aan het begin
van dit hoofdstuk, is illustratief wat betreft het genereren van
nieuwe architectonische kwaliteit in een bestaand gebouw. Wat
betreft een herbestemming hechten zij, indien het gebouw

Het kenmerkende is juist het transformatieproces dat zich heef
afgespeeld vanaf het moment dat het viaduct gebouwd werd. D~
proces moet in stand worden gehouden middels een nieuwe sta1
1
in het aanbrengen van transformaties . In de revitalisatie van d
Hofpleinlijn moeten er elementen naar de hand kunnen worde1
gezet door enkele specifieke ingrepen. Het Hofpleinviaduc

bouwwerk. De architectonische waarde van het viaduct wordt
vooral gevonden in de toegepaste ornamentiek en materialen.
De ornamenten zijn elegante tijdsgebonden versieringen en

geen uitzonderlijke kwaliteiten heeft, weinig waarde aan de
voorafgaande geschiedenis en gebruik van een bouwwerk. Je
moet het bouwwerk niet koste wat kost behouden en niet op

heeft de capaciteit om zich aan te passen aan veranderingen
zoals in haar geschiedenis vaker is voorgekomen. Dit maakt he
een vitaal monument.

Verrijking

De toekenning van de monumentenstatus moet er niet toe

verbreding van het dek mogelijk maken. Het infrastructurele
bouwwerk heeft een puur functionele en rationele oorsprong die

leiden dat het viaduct in een bepaalde toestand geconserveerd
wordt, waardoor de tijd stil wordt gezet en het monument als
geschiedkundig museum gaat werken. De omgang met de
Hofpleinlijn moet vanuit een zeker respect voor de historische

Voor de toevoeging van nieuwe bouwwerken aan de Hofpleinlijn
geldt het criterium dat helder moet zijn wat de oorspronkelijke

waarde, maar dat betekent niet dat er geen elementen naar
eigen hand kunnen worden gezet.

structuur is en wat de ingreep. Zodoende ontstaat er een
duidelijk gelaagdheid in verschillende schillen van historie . Dit

Ontwerphouding

zichtbaar moet blijven .

betekent echter niet dat er alleen paviljoenachtige bouwwerken
mogen worden toegevoegd, zoals Crimson dat voorstelt. De

De schijnbaar oneindige repetitie van bogen en de eenduidigheid

weerbaarheid van de structuur verdraagt grondige wijzigingen,

van het object zijn de grote kwaliteiten van de Hofpleinlijn . Ze
maken dat het object weerbaar is tegen nieuwe ingrepen . Om de
repetitie zo sterk mogelijk te maken, zullen alle 189 bogen weer
zichtbaar worden gemaakt. De dichtgemetselde bogen zullen
worden geopend middels een transparante nieuwe pui. Doordat
de ruimte onder de bogen transparanter wordt, onderscheidt het
oorspronkelijke object zich beter van latere toevoegingen. De
eigenheid en karakteristiek van de constructie wordt hierdoor

zolang dat maar met respect voor het historisch bouwwerk wordt
gedaan en de hiërarchie niet in gevaar komt.

vergroot.
De kwaliteit van de Hofpleinlijn als verbindend element moet ook
in de toekomst worden onderkend. De vroegere transportfunctie
zal op een nieuwe, eigentijdse manierworden weerspiegeld, door
het gebruik als verbindingsroute voor fietsers en voetgangers
richting het centrum. Het viaduct mag daarom niet worden
onderbroken.
Om de kracht van de Hofpleinlijn als civieltechnisch element te
onderstrepen , zal het object worden ontdaan van niet langer
functioneel zijnde toevoegingen, zoals de penanten die een

REFE E ITIEPROJECTE

en projectontwikkelaars. Meestal zijn de herbestemmingen van
deze infrastructurele werken bijzondere projecten. Het feit dat
er twee niveaus zijn, bovenop en onder het viaduct, geeft de
herbestemming een extra dimensie, maar maakt het tegelijkertijd
ook extra lastig. Om de mogelijkheden, problemen en kansen te

Het netwerk van spoorlijnen had in de beginjaren van de 20e
eeuw grote invloed op de structuur van de stad . In de industriële
revolutie werd de basis gelegd voor de aanleg van een

exploreren zijn onderstaande referentieprojecten opgenomen .
De Hofpleinlijn is misschien uniek in Nederland, maar er zijn
volop voorbeelden in het buitenland te vinden waaruit leer kan

massatransportsysteem in grote Europese en Noord Amerikaanse
steden. De uitvinding van de stoomtrein voorzag in een veel

worden getrokken.

efficiëntere methode van vervoer dan de tot dan toe gebruikelijke

New Vork: The High Li ne

paardentram. Om de efficiëntie van het spoorwegnet te vergroten
werden de spoorlijnen in de stad verhoogd aangelegd, zodat ze
geen hinder hadden van het overige verkeer. Dat de komst van

Het viaduct van de High Line is een ruim twee kilometer lang
viaduct, dat geheel uit staal is gebouwd . Het loopt dwars door het

spoorwegviaducten grote consequenties had voor de bestaande
stedelijke structuur en overlast vormden voor de directe
omgeving, was niet belangrijk. Na de Tweede Wereldoorlog was
de techniek zover gevorderd dat de meeste nieuwe spoorlijnen
geëlektrificeerd en in tunnels werden aangelegd. De meeste
bestaande spoorwegviaducten raakten gedurende de tijd buiten
gebruik en werden veelal afgebroken.
Sommige van de verhoogde spoorlijnen zijn aan de slopershamer
ontkomen. Ze worden, na meestal jaren te zijn genegeerd,
herontwikkeld met als doel een verbetering teweeg te brengen

Meatpacking district in het westen van Manhattan en verbindt 22
bouwblokken met elkaar. Het viaduct is in de jaren '30 gebouwd
voor het transport van goederen voor de vleesverwerkende
industrie in dit deel van New Vork . Door de toename van
gemotoriseerd verkeer was een herstructurering in New Vork
nodig, en is besloten deze spoorlijn 9 meter verhoogd op een
viaduct te bouwen . Echter toen sinds de jaren '50 het transport
van containers meer en meer per schip of per vrachtwagen
ging, raakten vele spoorlijnen buiten gebruik. Zo ook de High
Line in 1980. De High Line is vele jaren ongebruikt gebleven
totdat een aantal betrokken stadsbewoners zich verenigden als

van de gehele omgeving rondom de spoorlijn. Ze worden ingezet

'Friends of the Highline' en zich sterk maakten voor het behoud

als een katalysator voor revitalisatie op grote schaal. Daarnaast
is het natuurlijk ook belangrijk dat het cultureel-historisch
erfgoed dat aanwezig is in steden wordt bewaard. Het succes
van een dergelijke herbestemming is per project afhankelijk van

en hergebruik van het viaduct. Vandaag de dag fungeert het als
een verhoogd park dwars door Manhattan.

meerdere factoren en ligt in de handen van stedebouwkundigen

Op het eerste gezicht heeft de High Line in New Vork vele

'
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Vergelijking met de Hofpleinlijn

overeenkomsten met de Hofpleinlijn in Rotterdam. Het zijn
beide spoorwegviaducten die dwars door een stad snijden.
Beide zijn ongeveer twee kilometer lang en gaandeweg
hebben ze hun oorspronkelijke functie verloren. Ondanks
de overeenkomstigheden zijn er ook grote verschillen aan te
wijzen .

Een tweede verschil zit hem in de omgeving waar het viaduct is
aangelegd. De High Line doorkruist een industrieel zakendistrict,
waar op een veel kleinere schaal woonfuncties aanwezig
zijn dan rondom de Hofpleinlijn in Rotterdam, die veelal
woonwijken doorkruist. Het stalen viaduct voert dwars door
diverse fabrieken en pakhuizen, die sinds de terugloop van de
vleesverwerkingsindustrie in hoog tempo zijn getransformeerd

Allereerst is er een verschil in constructie. De High Line is
opgebouwd uit staal, terwijl de Hofpleinlijn gemaakt is van
gewapend beton. De constructiewijze heeft grote gevolgen

tot kunstgaleries, expositieruimten, luxueuze appartementen,
cocktailbars en trendy nachtclubs. De toename van woonfuncties
in het meatpacking district creëert een behoefte aan een open en

voor de manier waarop het viaduct in zijn omgeving staat. De
stalen constructie van de High Line is veel slanker en open
dan de logge betonconstructie van de Hofpleinlijn en staat op
relatief kleine kolommen, waardoor het minder invloed heeft
op het stedelijk weefsel. De High Line lijkt zich dan ook weinig
aan te trekken van de bestaande structuren van de stad en
snijdt zich een weg door verschillende bouwblokken heen . De
Hofpleinlijn daarentegen heeft een meer harmonieuze relatie
met zijn omgeving. Het is opgebouwd uit bogen met soms grote
overspanningen , waardoor grote tussenlandhoofden nodig zijn
om de krachten op te vangen. De consequentie daarvan is dat het
viaduct een grote footprint heeft en van grote invloed is op zijn
directe omgeving. Hierdoor is er meer hiërarchie in de stedelijke
structuur. De Hofpleinlijn volgt de lijnen van infrastructuur en

parkachtige publieke ruimte, voornamelijk doordat Manhattan
zich kenmerkt door een hoge bebouwingsdichtheid. De behoefte
aan een parkachtige invulling is in Rotterdam veel minder groot.
Op korte afstand van de Hofpleinlijn bevindt zich de parallel
lopende Noordersingel die als een groene long voor Rotterdam
Noord fungeert.

de bebouwing is gedeeltelijk aangepast aan de aanwezigheid
van het viaduct. Waar de aanwezigheid van de High Line op
maaiveldniveau slechts uit enkele ranke kolommen bestaat, zijn
de bogen van de Hofpleinlijn grotendeels ingevuld waardoor het
als een lijnvormige structuur Rotterdam Noord in tweeën snijdt.
In New Vork is dat niet aan de orde, het spoorwegviaduct is daar
altijd een pure en open structuur gebleven.

Relevantie voor de Hofpleinlijn

Ondanks de significante verschillen blijft de High Line e~
goed voorbeeld van een succesvolle herbestemming van ee
oud spoorwegviaduct. De parkachtige invulling werkt goed, e
is ook een reële optie voor Rotterdam . Toch zou een uniek
constructie als de Hofpleinlijn een minder voor de hand liggend
herbestemming kunnen krijgen . Een viaduct van een eeuw ou
dat midden in de stad ligt en een nieuw perspectief op de sd
geeft, heeft veel meer potentie dan dat er met een parkachtig
invulling wordt uitgehaald .

Parijs: Le Viaduc de la Bastille

Een keer zo hoog en eens zo breed zijn de boogconstructie
van het 'Viaduc de la Bastille' in Parijs. Het viaduct loopt doe
het 1 2e arrondissement, vanaf de Place de Bastille de stad u
richting Bois de Vincennes. Het biedt een directe toegang naë
groene buitenruimte voor de stedelingen. Het viaduct is gebouw
onder Napoleon lil en in 1859 in gebruik genomen maar raakt
in 1969 buiten gebruik door de aanleg van het ondergronds
metrosysteem. Inspanningen van de organisatie APUR (AteliE

Parisien d'Urbanisme) zorgde ervoor dat het overgebleven de1

van het viaduct aan de Avenue Daumesnil behouden werd e
een nieuwe bestemming kreeg . De herbestemming resulteerd
in twee bijzondere projecten. Een ervan besloeg de boogru imte
onder het viaduct en heeft de naam 'Le Viaduc des Arts'. HE
andere project betreft de ruimte bovenop het viaduct en heE
'Promenade Plantée'.

De herbestemming van de 64 bogen resulteerde in het ViadL
des Arts, een aan kunst gerelateerde invulling van het viaduc

Het bestaat uit een verzameling van galeries , ateliers , cafés
en twee restaurants. De revitalisatie van de bogen is op een

omgeving in een lijn de stad uit en geven aansluiting op recreatieve

dusdanige wijze uitgevoerd dat duidelijk is wat nieuw en wat

groengebieden aan de rand van de stad. Ook de herbestemming
van de onderkant van het viaduct komt in hoge mate overeen met

bestaand is. De bogen zijn zo transparant mogelijk gemaakt
middels een volledig glazen invulling voorzien van slanke houten

onder in de bogen, vergelijkbaar met de kunstgaleries, hetzij

kozijnen. De ingang van elke boog wordt met een horizontale
luifel benadrukt. Het is het enige uitspringende element in de
verder sober invulde gevel. De materialisatie maakt het viaduct
een kunstwerk op zichzelf.
De Promenade Plantée bovenop het viaduct, is een 4,5 kilometer
lang landschapspark dat de eerste kilometer over het viaduct
loopt. Het park is het eerste ter wereld dat verhoogd op een
viaduct is aangelegd. Met zijn 12 meter hoogte biedt het een
spectaculair en uitzonderlijk uitzicht op de stad. Al wandelend
over het dek wordt een doorsnede over de stad waargenomen
vanuit een ongewoon perspectief. Het is een bijna surrealistisch
beeld; terwijl het verkeer onder je raast loop je tussen de rozen
en kun je zo af en toe een woonkamer binnenkijken.

Vergelijking met de Hofpleinlijn
Hoewel het viaduct een keer zo hoog is als in Rotterdam en, in
plaats van in gewapend beton , in baksteen is geconstrueerd, is er
grote gelijkenis in zowel vorm als aanpak van de herbestemming.
De succesvolle herbestemming van het viaduct in Parijs heeft als
lichtend voorbeeld gediend voor de aanpak van de Hofpleinlijn
in Rotterdam, en dat is duidelijk zichtbaar.
Het ziet ernaar uit dat de Hofpleinlijn in de toekomst een
gelijksoortige groene verbinding zal vormen als de Promenade
Plantée is. Beide viaducten lopen vanuit een hoogstedelijke

"

die in Parijs . In Rotterdam wil men ambachtelijke bedrijvigheid
iets minder exclusief.

Relevantie voor de Hofpleinlijn
Rotterdam krijgt met de Hofpleinlijn een directe afgeleide
van Parijs, en dat is jammer. Niets ten nadele van het Viaduc
de la Bastille, maar de Hofpleinlijn verdient een originelere
herbestemming . Mede doordat de Hofpleinlijn meer dan een keer
zo lang is als het viaduct in Parijs , wordt het des te interessanter
om de herbestemming meer te differentiëren. Kleine bedrijven
onder de bogen en een parkachtige invulling bovenop, vormen
een goede basis voor een herbestemming. Er kan echter meer
worden bereikt indien er meer dynamiek wordt toegepast in de
revitalisatie . Bijzondere projecten op en langs de Hofpleinlijn
kunnen een dergelijke dynamiek teweeg brengen.

Wenen: De Stadtbahnbogen
De 'Wiener Stadtbahn' werd in I 894 gebouwd en in 1898 in
gebruik genomen, en diende als ringvormig viaduct die alle
kopstations in de periferie van Wenen met elkaar verbond .
Omdat de wegen die de stad uit leidden vrij moesten blijven
was het logisch de ring als verhoogd viaduct aan te leggen.
Het gebied waar de Stadtbahn is aangelegd staat nu bekend
als de Gürtel, oftewel de gordel. De Gürtel is sinds de jaren '70
getransformeerd tot een drukke verkeersader en uitgegroeid tot
een grote barrière in het stedelijk weefsel. Naast het viaduct zijn
aan beide kanten wegen aangelegd met meerdere rijbanen. De
Gürtel is vandaag de dag een van de grootste probleemzones
in Wenen op stedebouwkundig en sociaal vlak. In een poging
het gebied van de Gürtel te revitaliseren is een project genaamd
URBION opgezet.
Het revitalisatieproject had als doel het gebied rond de Stadtbahn
weer aantrekkelijk en veilig te maken. Hiertoe behoorde een
restauratie van de beschermde spoorbogen en de stations,
en een herontwerp van de publieke ruimte rond het viaduct.
De verbeteringen aan het viaduct zijn gedaan met het oog op
het aantrekken van investeerders in de omliggende buurten.
Onder het motto "oude bogen, nieuw leven" zijn de gevels van
een groot aantal bogen vervangen door volledig glazen puien
wat de openheid van het viaduct ten goede komt. Daarbij heeft
het oorspronkelijk ontwerp van Otto Wagner als uitgangspunt
gediend. Na de opwaardering worden de bogen onder andere
gebruikt als restaurant, café, voor culturele activiteiten en voor
educatieve en recreatieve faciliteiten . De revaluatie van de
openbare ruimte rondom het viaduct, het groen en de wandel- en

fietspaden is van even grote invloed op het gevoel van veiligheid
in de Gürtel als de opwaardering van de bogen. Na verloop
van tijd heeft zich langs het viaduct een nieuw lineair centrum
gevormd, dankzij de ontwikkelingen rond de Stadtbahn.

:Het ontwerp van Zaha Hadid op de Stadtbahnbogen is een van
de vele positieve ontwikkelingen . Het is een voorbeeld van de
:architectonische mogelijkheden die een herbestemming van een
monumentaal viaduct biedt . Het ontwerp betreft een meanderend

eveneens van toepassing. Beide viaducten zijn opgebouwd
uit boogconstructies van steenachtig materiaal, waardoor
er tussen de bogen relatief zware penanten staan. Ze zijn in
beide gevallen verfraaid met sculpturen uit zandsteen . Wel is
de Wiener Stadtbahn hoger dan de Hofpleinlijn waardoor de
boogoverspanningen ook groter zijn .

Relevantie voor de Hofpleinlijn
Het succes van de revitalisatie in Wenen biedt perspectief

geheel van volumes zwevend boven en naast het viaduct,

voor de situatie in Rotterdam. De problematiek in Wenen is

en levert een spectaculair beeld op. Omdat het viaduct een
beschermde status heeft mocht er geen interventie plaatsvinden,

van gelijke aard als die in Rotterdam, waardoor het een goed
voorbeeld kan zijn waartoe een opwaardering van het viaduct
kan leiden. In Wenen heeft het gebied rondom de Stadtbahn

waardoor Hadid heeft gekozen om het viaduct te overbouwen.
Ondanks een woud van kolommen onder de volumes lijken ze te
zweven boven de spoorlijn. In de drie volumes is ruimte voor 34
appartementen een klein oppervlak aan kantoorfuncties.

Vergelijking met de Hofpleinlijn
De Wiener Stadtbahn kent een grote gelijkenis met de
Hofpleinlijn, vooral qua stedebouwkundige problematiek. Ook
in Wenen vormt het viaduct een grote barrière in de stad doordat

zich dankzij de revitalisatie van de spoorbogen ontwikkeld tot
een 'lineair stedelijk centrum'. In Rotterdam zal dat gezien de
ligging van de Hofpleinlijn in voornamelijk woonwijken minder
van toepassing zijn . Echter, het feit dat een opwaardering van
een dergelijk infrastructureel werk een uitstraling heeft naar het
gehele oml iggende gebied biedt goede perspectieven .
Het project van Zaha Hadid laat zien dat er veel meer mogelijk

vele boogruimten zijn dichtgezet en minderwaardige functies
herbergen . De wijze waarop de barrièrewerking van het viaduct
wordt aangepakt, en het achterliggende doel van opwaardering

is met een oud spoorwegviaduct dan een herbestemm ing tot
een park, zoals in New York en Parijs is gedaan. Het bouwen
op en naast het viaduct geeft de bestaande structuur een extra

van omliggende wijken is bijna identiek aan die in Rotterdam.
De boogruimtes worden opengemaakt middels grote glazen
façades, waardoor de interactie met de omliggende openbare
ruimte wordt vergroot en de kwaliteit van beiden toeneemt.

dimensie. De confrontatie tussen oud en nieuw versterkt de
karakteristiek van het viaduct en zorgt voor nieuwe impulsen in
het hergebruik van infrastructurele werken.

Wanneer we kijken naar het viaduct op zich, en de wijze van
constructie dan is de gelijkenis met de Rotterdamse Hofpleinlijn
rl
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Ontwerpopgave Hofpleinlijn
Het viaduct van de Hofpleinlijn beweegt zich als een dunne lijn
door Rotterdam Noord en schakelt verschillende wijken aaneen
tussen station Hofplein en de Gordelweg. Langs het traject van
de Hofpleinlijn passeer je verscheidene buurten en ervaar je een
veelzijdigheid aan sferen. Elke plek heeft zijn eigen kenmerken
waarmee het zich onderscheidt van andere . De grote kwaliteit
van Rotterdam Noord is haar grote diversiteit in de openbare
ruimte . De kwaliteit van de openbare ruimte staat echter onder
druk; verloedering van de wijken resulteert in een achteruitgang
in leefkwaliteit. Vooral op de plekken rondom het Hofpleinviaduct
staat de leefbaarheid ter discussie . Dit in tegenstelling tot de
leefkwaliteit aan de parallel gelegen NoordsingeL De openbare
ruimte en bebouwing rondom het viaduct moet daarom worden
opgewaardeerd middels een grootschalige aanpak .
Enerzijds is er de openbare ruimte rondom de Hofpleinlijn die
een opwaardering verdient, anderzijds is er het viaduct. Wat te

Een herbestemming van een honderd jaar oud viaduct van

doen met de structuur van bogen en een dek, die zich in een staat

twee kilometer lang met een monumentenstatus is een
unieke opdracht. Met het afstudeeratelier Trackbuilding is er
gekeken naar de mogelijkheden van een dergelijke opgave.

van verval bevindt? Wat gebeurt er met het viaduct als er geen
trein meer rijdt7 Er zullen plannen moeten worden gemaakt voor
een nieuw gebruik van de Hofpleinlijn en een nieuwe invulling

Uitgangspunt hierbij was dat er middels bouwen op het viaduct
een nieuw toekomstscenario gecreëerd werd . Dit heeh geleidt
tot een overkoepelende visie op de aanpak en strategie van de
herbestemming van de Hofpleinlijn. Deze visie is gestoeld op
een stedebouwkundige analyse en een toekomstig scenario voor
een revitalisatie van het viaduct en omliggende publieke ruimte.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een opwaardering waar heel

van de bogen.

Rotterdam Noord van profiteert.
r
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Beide ontwerpopgaven hebben een aanzienlijke betrekking op
elkaar ; er is sprake van een symbiotische relatie. Belangrijk
is dat de publieke ruimte rondom het viaduct een belangrijke
weerslag heeft op de boogruimten en het dek, en het viaduct
wederzijds op de openbare ruimte . De herontwikkeling van de
Hofpleinlijn heeft dus een positieve uitwerking op de kwaliteit

van de omliggende publieke ruimte . De opdracht van de
herbestemming van het Hofpleinviaduct maakt dus deel uit van
een groter geheel: revitalisatie van Rotterdam Noord.

Strategische aanpak van opgave
De herbestemming van de Hofpleinlijn maakt deel uit van een
groter doel , namelijk een integrale wijkaanpak. De ontwikkelde
visie richt zich echter specifiek op de aanpak van het viaduct,
maar heeft desalniettemin ook zijn weerslag en afstraling op de
ruimte rondom . De aanpak speelt op twee verschillende schalen,
namelijk het viaduct in zijn geheel en afzonderlijke locaties op
het viaduct. Deze twee schalen zijn verenigd in het concept
van een 'parelsnoer'. Het snoer refereert aan het viaduct in zijn
geheel, terwijl de parels specifieke ontwikkelingslocaties op de
Hofpleinlijn representeren. De parellocaties maken het snoer als
verbindend element aantrekkelijk .

De schaal van het viaduct in zijn geheel komt tot uiting middels
een doorgaande route over het dek. Rotterdam Noord wordt
met een route voor fietsers en voetgangers verbonden met het
centrum. Aansluiting op de aangrenzende wijken vindt plaats
door hellingbanen en trappen die het dek met het maaiveld
verbindt. Ter plaatse van het stationsemplacement vindt een
overbrugging van de spoorbarrière plaats, zodat het centrum
ook daadwerkelijk bereikt kan worden .
Een andere ingreep op grote schaal is de aanpak van de
boogruimtes. Van de in totaal 189 bogen, zijn er gedurende de
tijd vele dichtgemetseld en zodoende is het viaduct een barrière
geworden in de wijk. Dit is niet de oorspronkelijke bedoeling van
de ontwerpers. Het viaduct is uit bogen opgebouwd om juist een
zekere openheid te creëren in de doorgaande structuur. Omdat
de kwaliteit van de openbare ruimte rondom het viaduct voor
een groot deel bepaald wordt door de boogruimtes, is besloten
deze weer zoveel mogelijk transparant te maken . Dichtgezette
bogen krijgen een nieuwe glasgevel zodat de boogruimtes weer
betrekking krijgen op de straat . Ook in de programmatische
invulling moeten de bogen weer naar de straat gericht zijn .
Gedacht wordt aan winkeltjes, ambachtelijke bedrijven, kleine
kantoren of horecagelegenheden. Hierdoor zal de Hofpleinlijn
in representatief opzicht een enorme kwaliteitsslag maken. Het
viaduct gaat weer actief deel uitmaken van de wijken waar ze
doorheen loopt.

Aanpak van specioeke locaties
De wijken rondom het viaduct zijn zeer divers en bieden
telkens een andere context voor de Hofpleinlijn. Het viaduct
is het eenduidige element die de verschillende wijken met

verschillende sferen met elkaar verbindt . De Hofpleinlijn biedt

Eigen opdracht binnen de strategie

een unieke doorsnede door het stadsdeel Noord die nergens
anders beleefd kan worden . De diversiteit van het stadsdeel
Noord moet terugkomen in de aanpak van het viaduct. Elke
afzonderlijke plek vraagt om een specifieke aanpak. Deze
plekken zijn gedefinieerd als de zogenaamde 'parels'. De
parels illustreren een bebouwing van de Hofpleinlijn en sluiten
programmatisch , stedebouwkundig en architectonisch aan op

De opdracht van dit afstudeerproject bedraagt een uitwerking
van een van de zogenoemde parellocaties . De route over het
dek schakelt de specifieke locaties aan elkaar en zorgt tevens
voor een aansluiting op de omliggende publieke ruimte . De
parels moeten een herwaardering van het gehele viaduct teweeg
brengen en zorgen voor een kwaliteitsslag van de Hofpleinlijn.

de specifieke locaties . Door toevoegingen aan het viaduct in
de vorm van gebouwen krijgt het viaduct een nieuwe waarde
als verbindingselement . Door belangrijke functies op en aan de

De conceptuele parels krijgen een verdere uitwerking tot
daadwerkelijke gebouwen . De overkoepelende visie biedt daarbij
het kader waarb innen de uitwerking moet passen. De keuze van

Hofpleinlijn te leggen neemt de relevantie van het viaduct als
transportader door het stadsdeel Noord enorm toe . Door zowel

de koplocatie van de Hofpleinlijn komt voort uit een persoonlijke
fascinatie voor deze plek.

een ontsluiting te creëren op maaiveld als bovenop het dek krijgt
de bovenkant van de Hofpleinlijn een functie van een verhoogd

De Kop van Noord

tweede maaiveld . De openbare ruimte wordt uitgebreid met een
nieuw perspectief: een doorsnede door de stad vanaf een zes

Een van de parels langs de Hofpleinlijn is de koplocatie . Zoals
reeds is uitgelegd is het stationsemplacement en het omliggende

meter verhoogd dek.

Hofpleingebied een ontwikkelingslocatie voor zowel de
gemeente als voor de Hofbogen BV. In deze opdracht zijn beide
opgaven veren igd, met in het achterhoofd de gehele Hofpleinlijn
en de toekomstige functieverandering. Het conceptuele
parelsnoer beg i nt al in het stadscentrum en de ontwikkeling
van het Hofpleingebied biedt de mogelijkheid de spoorbarrière
te overbruggen en aan te landen op het verhoogde maaiveld
van het dek van de Hofpleinlijn. Het stationsemplacement is
dus de eerste parel van het snoer en vormt een belangrijke
schakellocatie , het moet zowel aansluiten op het centrum als op
het achterliggende gebied van het Hofpleintracé . In de toekomst
wordt dit de belangrijkste toegang tot Rotterdam Noord en
daarmee verwerft deze locatie de naam 'De Kop van Noord'.

ANALYSE & STRATEGIE
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Rotterdam kent een roerig verleden dat de stad heeft doen worden wat het nu is . De verwoestende bombardementen uit de Tweede
Wereldoorlog zijn een aanleiding geweest voor een nieuwe invulling van de stad. Het nieuwe begin bracht ook een nieuwe houding
met zich mee. Het heeft Rotterdam gemaakt tot een unieke stad in Nederland, met een geheel eigen instelling. De transformatie van
het stadscentrum werd al voor de oorlog ingezet, en is nooit opgehouden. Wat de gevolgen van het verleden zijn voor het Rotterdam
van nu zal inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van deze schets van het verleden.
In 1946 werd het 'Basisplan voor de wederopbouw van Rotterdam' aan de Rotterdammers gepresenteerd in de vorm van een grauwe
brochure met als titel 'Het nieuwe hart van Rotterdam'. In dat plan wordt de vraag gesteld of de Rotterdammers nog wel eens aan
de oude stad denken, om vervolgens herinneringen op te halen aan de vooroorlogse stad en het leed van de bombardementen.
Direct daarna wordt de lezer ruw geconfronteerd met alle tekortkomingen die zich voordeden in het vooroorlogse Rotterdam. Die
tekortkomingen hadden alles te maken met de spanningen tussen de groei van de stad en starheid van de stedelijke morfologie.
Die spanning was in een klap weggevaagd, Rotterdam zou zich ontdoen van alle onvolkomenheden die zich hadden geopenbaard
tijdens de groei in het interbellum.

'De stad met een litteken uit het verleden, de steeds
terugkerende leegte na de bombardementen, is uit
zijn as herrezen tot een ware metropool. Dit getuigt
van een sterke mentaliteit en incasseringsvermogen
van de Rotterdammers. Hoewel het verleden
hardnekkiger bleek dan verwacht, kijkt de stad
vooral vooruit en vaart het op de dynamiek van
verandering en vernieuwing. Nostalgie hoort in
Rotterdam niet thuis, maar toch is er historisch
besef Dit maakt dat de stad tot een uniek product
van zijn verleden en toekomstvisie.'
11

Begin van de modernisering
De benaming 'Rotterdam Werkstad' werd in de periode van de
havenuitbreidingen rond 1900 een Geuzennaam. Het leverde een
motief op om stedebouwkundige en architectonische opgaven
op een economische manier te benaderen. De spreekwoordelijke
hardheid van Rotterdam was een visualisatie van het snelle
leven in de havenstad. In de stadsdriehoek, die dichtbebouwd
en dichtbewoond was, wilde men de morfologie ordenen en
herschikken zodat een representatief stadshart zou ontstaan
voor de industriële stad waarin geen plek meer was om te wonen.
Stapje voor stapje werd de gehele stadsdriehoek afgebroken.
Middels
stadsverfraaiing,
stadsverruiming
en
culturele
injecties zou een einde moeten komen aan het Rotterdamse
minderwaardigheidscomplex .
In het begin van de jaren '20 begint het proces van modernisering,

,.

als in de periferie van de historische stadsdriehoek de Coolsingel
wordt getransformeerd tot representatieve boulevard . Het
stadhuis, de beurs, het postkantoor en de Bijenkorf worden
gebouwd. Hiermee werd de Coolsingel als toekomstig hart van
de stad bestempeld. Tot dan toe had Rotterdam geen enkele
plek die kon worden aangewezen als het hart van de stad. Met
het implanteren van de gebouwen aan de Coolsingel werd men
zich ervan bewust dat het een geïsoleerd stuk stad was, aan
een boulevard zonder begin en eind. Hierop besloot men twee
pleinen aan de uiteinden aan te leggen, een ervan was het Van
Hoogendorpplein en het andere het Hofplein.
Het Hofplein moest het meest representatieve entreeplein van
de stad worden, maar dat was het allesbehalve . Het was een
verkeersknooppunt en een concentratie van nachtleven. Tussen
191 5 en 1946 werden 40 plannen voor dit plein gemaakt, waarbij
het onmogelijk bleek een monumentaal plein te ontwerpen
als zijnde een hart van de stad dat ook nog eens voldeed aan
alle eisen van verkeer. Toch was het Hofplein het onbetwiste
middelpunt van de stad en had een grote betekenis voor het
stedelijke leven.
Het probleem van de betekenisloosheid van de binnenstad werd
opgeheven door het toevoegen van culturele instellingen in het
centrum, zodat het imago van werkstad zou worden ontstegen .
Van toevallig middelpunt van de agglomeratie moest het
worden opgewaardeerd tot gemeenschappelijk centrum van de
Rotterdamse bevolking.
In 1941 zou de vernieuwde stad Rotterdam gevierd worden . De
saneringsplannen zouden voltooid zijn . Zover is het echter nooit

gekomen. 14 mei 1940 bombardeerden Duitse luchttroepen
lde binnenstad en veranderden deze in smeulende puinhopen .
Meer dan 24.000 woningen werden in de as gelegd, ongeveer
laoo mensen vonden de dood en 80.000 Rotterdammers
werden dakloos. Alle verbeteringsplannen, die als maatwerk
lin de bestaande structuren waren geprojecteerd, waren nadien

van hun context ontdaan. De laatste en modernste gebouwen
!stonden als monumenten overeind . In de omringende kale vlakte
vormden ze een negatief van de vooroorlogse situatie. Met de

lbombardementen werd uiteindelijk de echte overwinning op de
problemen van de historische binnenstad behaald .

dezelfde plek lag , waren ze een directe, verbrede afgeleide
van hun voorganger. De verdwenen stad werd in een moderne
vorm opnieuw opgebouwd en niet opnieuw uitgevonden en
ontworpen .
Het meest radicaal was Witteveen op het vlak van de infrastructuur,
waarop hij zich het eerst richtte . Spoorwegen , dijkbescherming,
kanaalverbindingen en verkeersstructuur waren voor de oorlog
al een knelpunt , en op dit vlak was hij het meest overtuigend en
succesvol. Het wederopbouwproces was in eerste instantie een
civieltechnische opgave. Witteveen wilde de relatie tussen stad
en water behouden in de toekomst . Later in het Basisplan zou
deze relatie worden vormgegeven als het 'venster op de rivier'.

I
Wederopbouw van de stad

lapmerkelijk genoeg, gezien de vele kritiek die er op de

binnenstad was, werd er in het wederopbouwplan van Witteveen
Idat begon in juni 1940, niet voorgoed afscheid genomen van de
structuur van de vooroorlogse situatie. De vernieuwingsdrang
Ivan voor de oorlog kreeg geen vervolg. Hoewel alle overblijfselen

Ook de stadsdriehoek werd opnieuw gedefinieerd. De oude
boulevards Coolsingel, Blaak en Goudssingel vormden de
onderlegger. Het Hofplein , dat van ingewikkelde knoop werd

boven de grond en zelfs onder de grond waren verwijderd en alle
Ikaartmateriaal verloren was gegaan, werden de sporen van de

I
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van dynamische, zichzelf steeds vernieuwende stad werd door
Van Traa bedacht. Hij was de eerste stedebouwkundige die de
voortdurend negatieve waardering van de stad, die als rode draad
door de geschiedenis loopt, op een positieve manier opvatte als

De ambitie van het Basisplan was van Rotterdam een moderne
havenstad te maken met het centrum gedefinieerd als stedelijke

steeds zichtbaar in de straten . Hoewel geen enkele straat op
I

stad die een afkeer had van haar eigen fysieke gedaante en zich
daarvan wilde ontdoen . Het typisch Rotterdamse liberale denken
kreeg een stedebouwkundige uiting in het Basisplan. De mythe

grondvorm van de stad, in een bepaalde setting van water, stad
en havens. Van Traa verklaarde dat het karakter van Rotterdam
niet formeel te omschrijven was , maar als houding gestalte kreeg.
De esthetiek van meer, beter, mooier, nieuwer en moderner was
hier op zijn plaats.

Het wederopbouwplan werd getekend als een herinnering aan
de oude stad. De structuur van de historische stad was nog

I

Het Basisplan, het vervolg van het wederopbouwplan dat in
1946 werd ontworpen door Van Traa, kon alleen ontstaan in een

Witteveen concludeerde dat de genius loci besloten lag in de

I het verleden genegeerd zou mogen worden, en indien dat werd
gedaan welke beginselen dan aan de nieuwe stad ten grondslag
zouden liggen. De schijnbaar grote vrijheid in het ontwerp van
de nieuwe stad bleek een verrassende gebondenheid te zijn .

'

Een nieuw bewustzijn

een proces van vernieuwingsdrang. Het leverde Rotterdam een
nieuw zelfbewustzijn op. Nostalgie hoorde in Rotterdam niet
thuis .

oude stad niet uitgewist . Witteveen stelde dat het wezen van de
I stad in haar fysieke grondvorm lag, en daarom opnieuw zichtbaar
moest worden gemaakt. Hij stelde zich de retorische vraag of

11

gereduceerd tot eenvoudige rotonde, was het belangrijkste
verdeelpunt. Het stadsdeel ten westen van de Coolsingel,
de huidige binnenstad , werd verder gerationaliseerd tot een
orthogonale structuur. Het plan van Witteveen voerde hiermee
de van voor de oorlog daterende cityvorming, waarbij wonen
en industrie uit de binnenstad werden verbannen , in een stap
door.

rJ

Gezelligheidsideaal in stedebouw

tegenhanger van de haven . Het was een plan voor een nieuw type
stad dat afweek van de norm in de stedebouw. De toekomstige

De aversie tegen het koude, kille en ongezellige

stad werd voorgesteld als conglomeraat van verschillende
woonwijken en industriegebieden . Het centrum was bestemd
voor winkels, kantoren en culturele voorzieningen.

Leegte
De leegte is het centrale thema in de stedebouw en architectuur
van het naoorlogse Rotterdam. Onder de gebouwen ligt die
leegte, die ervoor zorgt dat er geen verbinding is tussen

De stedebouwkundige visie op de stad begint op de achtergron

gebouw en onderlaag . Gebouwen verdwijnen daardoor net
zo gemakkelijk als dat ze gebouwd worden. Dit fenomeen is
precies het tegenovergestelde van de weerstand waar oude
stadscentra mee worstelen. Daar hechten de gebouwen zich
aan de stad, waardoor ze er onlosmakelijk deel van uitmaken .
Het puinruimen van de overblijfselen van de historische stad is
het belangrijkste stedebouwkundige project geweest sinds de
indamming van Rotte bij de Maas in de twaalfde eeuw. Alles wat
daarna in Rotterdam gebeurd is, moet worden gezien in het licht
van deze leegte. De leegte is de identiteit van de stad, datgene
wat altijd terugkomt.
Uiteindelij kis niet hetwederopbouwplan van Witteveen uitgevoerd,
maar het basisplan van Van Traa . De ondernemers van de stad ,
verenigd in de Club van Rotterdam , zagen de wederopbouw
geheel anders dan Witteveen en waren de aanstichters van
een geleidelijke verschuiving binnen de stedebouw. In plaats
van een integrale vorm te ontwerpen, zagen zij de stad als
onderdeel van een globaal netwerk. Netwerken werden steeds
belangrijker in de stedebouw van de stad . Infrastructurele lijnen
en knooppunten vormden het skelet waar binnen de stad vorm

Rotterda~

kreeg in de jaren '70 meer gestalte. Er was een kenteri n
gaande van de cityvorming zoals die na de oorlog was ingezJ
naar een revolutie van gezelligheid binnen de stedebouw. D
Rotterdammers vonden hun stad te rechtlijn ig en rechthoekiJ
onherbergzaam, het karakter was te eenton ig, de sfeer koud e
zakelijk, kortom ongezellig .
I

te raken, en de nadruk ligt op invloed vanuit de politiek. D
Coolsingel, die voor de oorlog was getransformeerd in ee
stadsboulevard, werd door politiek ingrijpen autoluw gemaak
voorzien van plantsoenen en met paviljoens bebouwd. Kantore
kreeg. Een structuurschets uit 1953 geeh duidelijk weer hoe
een plan van functionele vlekken de dynamische indeling van de
stad weergeeft. Met enkele vloeiende lijnen zijn infrastructuur
en knooppunten weergegeven . Het verkeersnetwerk is het enige
uit het Wederopbouwplan dat in het Basisplan is opgenomen.
Het belangrijkst hierin was dat het uit een zogenaamde ruit rond

werden uit de binnenstad geweerd . Het stedebouwkundig belei
was een incidentenbeleid waar geen vis ie achter zat , maar oorzaa
was van politiek getouwtrek. Zo ontstond ook de bebouwing o
de Hofdijk, typerend voor dit tijdperk, dat in de volksmond hE
Kabouterdorp wordt genoemd. Vlak na de oorlog was dit hE
heliportgebied, van waaruit per helikopter een verbinding mE

de stad bestond die, in tegenstelling tot de ring, geen oorsprong
heeft. Hierdoor heeft de stad geen gebondenheid aan haar
geschiedenis en plaats, ze kan willekeurig groeien.

Brussel werd onderhouden. Hier gedroeg Rotterdam zich reed
als een ware metropool , maar dat werd tenietgedaan met d
nogal omstreden complex. De kans om de stadsstructuur hiE
te verbeteren werd verspeeld , wat nu nog steeds gevolgen hee

In het plan van 1955 was er na lange tijd de durf om grote
stukken stad open te laten , zodat de leegte een concrete
stedelijke betekenis werd. De ongefrustreerde omgang met de
leegte was een blijk van het naderende einde van soberheid en
voorzichtigheid van de wederopbouw in de eerste jaren. In de
jaren '50 kwam de wederopbouw van de binnenstad echt op
gang .

voor dit deel van de stad .

Het 'nieuwe' Rotterdam

Het binnenstadsplan van 1985 wordt gezien als 'de laatste rond
van de wederopbouw' . Het plan richt zich op intensivering va
het grondgebruik en het opheffen van de functiescheidinge
in de stedebouw. Ook de binnenstad moest tot leven worde

als vestigingsplaats voor

hierdoor verlengd en nadrukkelijk geprofileerd als stads-as.

economische activiteiten en voorzieningencluster moest
toenemen. De stedelijke economie moestworden gestimuleerd en

Deze boulevard trok eveneens de Weena en de Boompjes mee in
aanzien. Deze toplocaties werden benoemd als hoogbouwzones

gebracht.

De

aantrekkingskracht

bouw van de nieuwe terminal zetten de stad internationaal op de
kaart. De stad wordt hierdoor een interessante vestigingsplaats
voor bedrijven en mede daardoor ook aantrekkelijk voor

de werkgelegenheid bevorderd. Middels de ontwikkelingen langs

waar zich bovendien veel

internationale havengerelateerde

nieuwe inwoners. Middels de profilering als architectuurstad

de Weena en de Coolsingel werd dit uiteindelijk bewerkstelligd.

bedrijven vestigden. De binnenstad werd hierdoor, naast de

Ook het belang van woningbouw in de binnenstad werd reeds in
198S onderschreven. Het zorgt voor een attractieve binnenstad,
die op zijn beurt weer een vraag naar woningen op centrale
locaties genereert. Opvallend hierbij is dat de rivier niet eerder
als woonlocatie werd aangemerkt, gezien het belang van een
nieuwe verbinding van stad en water. Echter, in tegenstelling
tot het Basisplan werd de rivier nu niet naar de stad gebracht,
maar middels de ontwikkelingen op de Kop van Zuid kwam de
stad naar de rivier. Sterker nog, de rivier werd het middelpunt

haven, een belangrijke economische pijler van de stad.

van Nederland, samen met de ontwikkeling van vele unieke
(hoogbouw)projecten, onderstreept Rotterdam nog eens zijn

De stedelijke leegte heeft zich, sinds de verwoestingen ruim SO
jaar geleden, getransformeerd tot tussenruimte die verspreid in
de stad ligt en de continuïteit van het stedelijke weefsel verstoort.
Gezien het beroep dat er werd gedaan op het representatieve
karakter van de binnenstad, speelt de kwaliteit van de open
ruimte sinds de jaren '80 opnieuw een belangrijke rol. Dit leidt
tot een nieuwe benadering van de publieke ruimte. De aanleg

van de stad en dit werd expliciet ingezet in de profilering
van Rotterdam. Met de komst van de Erasmusbrug wordt de
verbinding gevisualiseerd in een bouwwerk. De Coolsingel werd

van de Willemsspoortunnel in 1987-1993 had belangrijke
stedebouwkundige consequenties; er kwam een brede strook
open ruimte vrij in de stad. Tijdens de planvorming groeide de

I

Het huidige centrum van Rotterdam kan worden gekenmerkt
door 100 jaar ontevredenheid. Alsmaar is er de drang om radicaal
te veranderen en verbeteren. De leegte is een permanente
eigenschap van de stad. De wederopbouw van Rotterdam heeft

belangstelling voor de bestaande monumentale structuur van de
stad en de weerstand tegen afbraak van historische bouwwerken
nam toe. In de stad bevinden sporen uit het verleden zich in
een diffuse conditie. In Rotterdam is alles mogelijk, maar
toch is er het historisch besef van het monumentale verleden.
In de benadering van de leegte vormde het ontwerp van het
Schouwburgplein een doorbraak. Voorheen werd dit plein vooral
als lege plek in de stad gezien die opgevuld diende te worden.

is typerend voor de Rotterdamse stedebouw en zorgt voor een
continu spanningsveld tussen nieuwe dynamiek en geschiedenis.
Bijzonder in de Rotterdamse binnenstad is dat verschillende
periodes naast elkaar bestaan en een veelzijdig karakter creëren.
De wederopbouw heeft een mentaliteit tot stand gebracht die
uitgaat van een kritische houding tegenover de stad. De grote
kwaliteit van het Basisplan van na de oorlog is dat het nu nog

Het ontwerp van West8 doorbrak de traditie en omschreef de
leegte juist als belangrijkste kwaliteit.

steeds ruimte biedt voor hedendaagse veranderingen. Waar
andere stadscentra bevroren werden, heeft de Rotterdamse

Tegenwoordig ontwikkelt Rotterdam zich nadrukkelijk op
internationaal vlak. De komst van de Hogesnelheidslijn en de
I

Rotterdamse karakteristiek

plaatsgevonden in een continu proces van realisatie waarmee
werd gereageerd op economische of maatschappelijke tendensen.
Elke periode had een eigen visie en kenmerken, welke steeds een
richting waren en nooit een eind beeld. Dit veranderlijke proces

Hedendaagse ontwikkelingen

fI

internationale befaamdheid op het gebied van architectuur,
stedebouw en planning.

binnenstad nog altijd het vermogen zich aan te passen aan de
nu geldende eisen.
[Deze geschiedenisschets is gemaakt aan de hand van het boek; 'Vijfentwintig jaar
Wederopbouw Rotterdam, een geschiedenis van toekomstvisies']

0 TWIKKELI GE VA
HET HOF LEINKW
IER

Het centrum van Rotterdam bevindt zich in een continu proces
van transformatie. Dat begon al voor de Tweede Wereldoorlog.
Alle transformaties hebben hun stempel gedrukt op de stad.
Hierdoor vertelt het moderne centrum van Rotterdam indirect
haar eigen geschiedenis. Dat geldt ook voor het Hofpleinkwartier.
Op deze plek zijn de sporen uit het verleden nog duidelijk
zichtbaar. Het Hofplein en het achterliggende Hofpleinkwartier
worden beschouwd vanuit de historie, met het vizier gericht op
de toekomst.

Glorieus verleden

'Liggend tussen het Stationskwartier, de binnenstad,
Laurenskwartier en Rotterdam Noord heeft het
gebied rondom station Hofplein de potentie uit te
groeien tot een belangrijk knooppunt in de stad,

het zuiden is altijd bepalend geweest voor het gebied. Al bij
de aanleg van de Hofpleinlijn is er bewust gekozen voor een
tweedeling in het stationsgebouw om een entree aan de kant van
het centrum mogelijk te maken. Men besefte dat een verbinding
naar het centrum van groot belang was voor het achterliggende

zoals het dat voor de bombardementen in de
Tweede Wereldoorlog ook was. Toen kenmerkte
deze plek zich door levendigheid en dynamiek, met
een wirwar van mensen die komen en gaan. Het

Rotterdamse uitgaansleven. Hét centrum van de
stad.'
11
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stationsemplacement.

Transformaties na de oorlog

was het bruisende middelpunt van het vooroorlogse

I V

Voor de Tweede Wereldoorlog was station Hofplein een belangrijk
station van Rotterdam. Het was gelegen aan het Hofplein wat
toen nog hét centrum van de stad was. Het stationsgebouw, met
daarin café Loos, was de centrale blikvanger op het plein. Het
was een komen en gaan van mensen en een wirwar van auto's
en tramlijnen. Infrastructuur heeft altijd een grote impact gehad
op het Hofpleinkwartier. De verhoogde spoorlijn komende uit

I

Na de Tweede Wereldoorlog en de verwoesting van de stad is
het Hofplein verplaatst richting het centrum en gerationaliseerd
tot een rond verkeersknooppunt. Het Centraal Station werd het
belangrijkste station van Rotterdam en station Hofplein stierf
een stille dood. Ook na de oorlog was het gebied onderhevig
J

f

aan de infrastructurele invloeden. Op een structuurschets uit
1953 was de plek achter het Hofplein al een stuk niemandsland,
ingekaderd en afgesneden door infrastructuur. In 1956 werd
er nog een nieuw stationsgebouw voor Hofplein gebouwd, dat
net als zijn voorganger aan de centrumkant van de kruisende
spoorlijn lag. Echter door de bouw van de Shelltoren in 1976,

destijds de eerste hoogbouwontwikkeling aan de verder nog
lege Weena, raakte het station Hofplein geheel uit het zicht. De
komst van de Willemsspoortunnel is de doodssteek geweest voor
het Hofpleinkwartier. Waar het oude, verhoogde stalen viaduct
nog een verbinding op maaiveld tussen weerszijden mogelijk
maakte, sneed de tunnelbak het gebied voorgoed in tweeën.

Open wond
Het ooit zo glorieuze verleden van het Hofplein heeft zich na de
bombardementen nooit herhaald. De centrale plek in de stad,
en de bijbehorende drukte en dynamiek hebben nu alleen nog
betrekking op het verkeer op de rotonde. De leegte, die na de
bombardementen ongemerkt achterbleef in de stad en zo nu en
dan aan de oppervlakte verscheen, is op de achterliggende plek
tot op de dag van vandaag altijd zichtbaar gebleven als een open
wond in de stad . Deze wond moet worden geheeld . De leegte is
hier een tussenruimte die de stedelijke continuïteit onderbreekt.
Deze tussenruimte is door gebrek aan goede ingrepen in dit
gebied altijd gebleven . Ontkenning van de kwaliteiten van dit
gebied heeh het doen verpauperen tot een gebied met de aard
van een bedrijventerrein.

Aanknopingspunten vanuit de geschiedenis
Het toekomstige Hofpleinkwartier moet weer een centrale
plek gaan innemen in de stad. Het glorieuze verleden van het
vooroorlogse Hofplein is daar een goed voorbeeld van. De
wonden die zi ch gaandeweg hebben gevormd, moeten worden
geheeld. Vooral de tweedeling door het spoor drukt zijn stempel
op de kwaliteit van de ruimte. Het vroegere, verhoogde spoor
bood meer mogelijkheden tot verbinding en de barrièrevorming
hiervan was veel minder. De vooroorlogse oplossing van een

stationsgebouw aan de stadskant dat representatief was , met
los daarvan een gebouw voor de sporen en perrons , werkte
erg goed. De barrière die de spoortunnel vormt moet worden
opgelost, en het gebied moet weer een representatief karakter
krijgen richting de binnenstad . De zichtbaarheid vanuit de stad
moet worden verbeterd waardoor het gebied een duidelijke plek
krijgt in de stad. Het Hofpleinkwartier moet weer een attractief
gebied worden, waar het prettig is om te verblijven . Net zoals
het Hofplein vroeger was, met de wirwar van mensen die komen
en gaan .

,,
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AMBITIE ROTTE DA

Anno 2008 staat de stad grootschalig in de steigers.
Het Centraal Station is volledig op de schop gegaan.
Het wordt een openbaar vervoersknooppunt van

De stad Rotterdam streeft naar een meer metropolitaan karakter.
Het centrumgebied moet een toplocatie met internationale
allure worden. Om dit te bereiken wordt er op meerdere punten
ingezet, waaronder met de komst van HSL-terminal , waarvoor
een grootschalige herstructurering van het stationsgebied
noodzakelijk is en een toename van het aantal woningen in

woonlocatie wordt. In het binnenstadsplan 2008-2020 spreekt
de gemeente de ambitie uit om de binnenstad te ontwikkelen
tot een kwaliteitspiek voor ontmoeting, verblijf en vermaak voor
bewoners, bedrijven en bezoekers. Daartoe wordt de binnenstad
verdicht door toevoeging van 5000 woningen, 600 .000m2 voor
bedrijven, 80.000m2 voor retail en leisure, meer hotelkamers en

het centrum om de levendigheid te vergroten . Deze plannen
ambities zijn vastgelegd in het Binnenstadsplan 2008-2020.

5000 parkeerplaatsen in parkeergarages . De binnenstad wordt
dan ook ' s avonds intensiever en beter gebruikt, wordt compacter,

De ontwikkeling van het Hofpleinkwartier vormt een laatste
belangrijke slag in de ontwikkeling van een hoogwaardig
centrum voor Rotterdam.

gedifferentieerder, waardevoller en daardoor competitiever.

internationaal niveau. Wie vanaf het station de stad
in loopt, komt haast geen straat tegen zonder zicht
op bouwbedrijvigheid. Rotterdam gaat verder de
hoogte in. Er komt extra ruimte voor grootstedelijk
wonen en zakelijke bedrijvigheid, temidden

De HSL- terminal
De ontwikkelingen van de HSL dragen bij aan het grootstedelijke
karakter van de stad. De aansluiting op het netwerk van
hogesnelheidstreinen in Europa, heeft verregaande gevolgen
voor de stad en zijn inwoners doordat de positionering van
Rotterdam in globaal opzicht verandert . De aansluiting van de
Randstad op het HSL netwerk van Europa vindt in Rotterdam

investeert het stadsbestuur in de aanleg van veilige,

plaats . De stad wordt net zo snel te bereiken vanuit Parijs als
vanuit Groningen . Tevens wordt de reistijd naar Schiphol, meer
dan gehalveerd tot slecht 19 minuten . Hierdoor zal Rotterdam

afwisselende groene promenades en pleinen,

aantrekkelijker worden als locatie om te werken, te wonen, te
ontmoeten en te ontspannen . De vraag naar kantoorlocaties in

van uitnodigend winkel- en uitgaansleven. Ook

zodat een binnenstad ontstaat die 24 uur per dag
aantrekkelijk is voor elke Rotterdammer en iedere
bezoeker. Rotterdam bouwt de toekomst in haar

Ontwikkeling van de binnenstad
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat het centrum
van de stad naast een werk- en winkellocatie ook een

hart. Een stad om trots op te zijn.
0

het centrum zal toenemen en de werkgelegenheid neemt toe,
waardoor Rotterdam voor werknemers een aantrekkelijke stad
wordt om zich te vestigen.

t
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Het verkeersbeleid wordt eveneens aangepast . Er moet worden
gezocht naar een nieuwe balans tussen auto, fietser en
voetganger, waarbij bezoekers parkeren aan de rand van het
centrum zodat er in het hart van de binnenstad meer ruimte
voor de voetganger komt. Een Park&Walk-strategie moet leiden
tot een goede bereikbaarheid van de binnenstad . In grote
parkeergarages aan de rand van het centrum wordt geparkeerd,
waarna men lopend de binnenstad ingaat .
De openbare ruimte in de stad moet kwalitatief beter worden. Het
moet uitnodigen om in te verblijven . Nieuwe ontwikkelingen in
de binnenstad zullen tot een toename van verkeer leiden. Er zal
een betere balans tussen autoverkeer en fietsers en voetgangers
tot stand moeten komen . Het netwerk voor langzaam verkeer
moet aantrekkelijker worden.
Als
laatste
moet
het
cultuurhistorisch
erfgoed,
de
monumenten en de architectuur worden ingezet als kansen bij
(her)ontwikkeling. Rotterdam is altijd vooruitstrevend geweest
als architectuurstad. Innovatieve en duurzame architectuur
moeten het handelskenmerk van de stad blijven .

NALY E

De huidige situatie rondom het station Hofplein is wem1g
bevredigend. Het gebied dat ingeklemd ligt tussen het
centrum, het Laurenskwartier en het stadsdeel Noord heeft

station legaal gekraakt door een kunstenaarscollectief dat er

een negatief imago. Het aanzien van het stationsemplacement,

expositieruimtes en ateliers in heeft gevestigd. De ruimte boven

met zijn dichtgemetselde bogen laat helemaal te wensen over.

op het emplacement , het dek van de Hofpleinlijn, doet nu nog

Het gebied kenmerkt zich door de slechte aansluiting op de
omliggende structuren en is weinig coherent. Op de plek rondom
station Hofplein is de lappendeken van stedebouwkundige
ingrepen uit verschillende tijdsperioden waaruit Rotterdam is
opgebouwd goed voelbaar. De rommelige structuur bestaat
uit opgeknipte stukken stad die met elkaar botsen . Het is een
stukje niemandsland in de stad, gekenmerkt door grootschalige
ruimtes en achterkanten van gebouwen . Het is een plek die als
vreemd en onaangenaam wordt ervaren .

deels dienst als station voor RandstadraiL Het deel dat niet meer
in gebruik is, is volledig genegeerd en overwoekerd door struiken
en onkruid. Het is een vreemd gezicht , een begroeid gebouw op
een dusdanig centrale plek in de stad. Het is typerend voor de
staat van het hele omliggende gebied , het Hofpleinkwartie r.

Stationsemplacement
'Het Hofpleinkwartier is een interessante plek in
De huidige staat van het emplacement van station Hofplein is

de stad. Ondanks een rijk verleden heeft Station

ronduit droevig. Alle l 7 bogen zijn dichtgezet met metselwerk

Hofplein niet meer de belangrijke status die het
ooit heeft gehad. Als voormalige stationslocatie
is het gebied een potentiële knoop in de stedelijke
infrastructuur. Zo levendig als het vroeger voor
de oorlog was, zo verwaarloosd is het nu. Het is
evident dat er een ingreep moet worden gedaan op
deze locatie.'
fl

en enkele boogruimten bieden plaats aan louche bedrijven
en clubs. Daarnaast wordt een deel van de ruimte onder het
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Hofpleinkwartier
De

ruimten

rondom

het

stationsemplacement

doen

even

vreemd aan als het verwaarloosde en begroeide station van de
Hofpleinlijn . Grote groene grasvelden, zonder enige vorm van
activiteit, lijken te wachten op betere tijden. Openbare ruimte
is hier volop aanwezig , maar er wordt zelden gebruik van
gemaakt.

Leegte
Het gebied rondom het Hofpleinstation heeh een rijke
geschiedenis als het oude centrale punt van de stad. Grote
ingrepen in de stedebouwkundige structuur hebben hieraan een
eind gemaakt. Tijdens de wederopbouw is het centrum van de
stad verlegd en verloor het Hofplein zijn centrale plek. De lege
plek in de stad is een overblijfsel van alle transformaties sinds de
Tweede Wereldoorlog. Een reeks van negatieve ingrepen heeft
het gebied doen vervallen tot de desolate staat waarin het nu
verkeerd. Een nieuwe ingreep in het gebied moet het weer doen
opbloeien naar een levendig gebied dat een centrale plek heeh
de stad; zoals het dat voor de oorlog ook had .

Strategische ligging en bereikbaarheid
Het Hofpleinkwartier, gelegen net achter het Hofplein, heeh een
strategische ligging. Het ligt aan de rand van de binnenstad op
minder dan 10 minuten loopafstand van het Centraal Station. De
locatie vormt de beëindiging van de hoogbouw aan de Weena
en de CoolsingeL Het Hofpleinkwartier ligt bovendien aan een
belangrijke toegangspoort naar het centrum . Vanaf de A20 komt
men via de Schiekade bij het Hofplein het centrum binnen.

Discontinuïteit en fragmentatie
De grootste oorzaak van de desolate status van het gebied is
de komst van de Willemsspoortunnel. Sinds de aanleg van
de tunnelbak die langzaam uit het maaiveld oprijst, wordt de
locatie in tweeën gesneden. De barrière loopt langzaam op van

5 meter aan de Pompenburg tot 9 meter bij het viaduct over d·
Schiekade. De spoortunnel overheerst elke stedebouwkundi~
structuur. Er ontstaat een discontinuïteit in het stedelijk•
weefsel. De aansluiting op het centrum is niet meer mogelij~

Enkel een donker tunneltje voorziet in verbinding onder he
spoor. De Schiekade en de Pompenburg, die de begrenzirl
van het gebied vormen, zijn de enige verbindingen onder e1

over het spoor. Doordat het een grote verkeersaders betrel
zijn deze echter niet aantrekkelijk voor gebruik door fietser
en voetgangers. Bovendien vormen ze doordat ze verhoogd
verlaagde liggen, en doordat het drukke verkeerswegen betref
zelf ook een barrière aan de rand van het Hofpleinkwartier. HJ
gevolg hiervan is dat het gebied totaal geïsoleerd wordt in d

J

stad.
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Aan de noordzijde van de spoorbarrière zorgt de ligging van

het stationsemplacement voor nog meer fragmentatie van de
openbare ruimte. Door de ligging van de Hofpleinlijn wordt de
openbare ruimte in tweeën verdeeld. Aan weerszijden liggen
grote groene grasvlaktes die vrijwel niet gebruikt worden. Dit
lwordt grotendeels veroorzaakt door de barrièrevorming van
het spoor en de geïsoleerde ligging van de openbare ruimte.

!Daarnaast bezitten de vlaktes simpelweg te weinig kwaliteit
om als aantrekkelijk verblijfsgebied te worden aangemerkt. Dit
verklaart de desolate status van het Hofplein kwartier.

Kansen en potentie

Doelstelling

Ondanks de droevige staat waarin het gebied nu verkeert,
heeft het ontzettend veel potentie. Het gebied ligt in de directe
nabijheid van de binnenstad en het centraal station en heeft

Uit de voorafgaande analyse kunnen we een aantal doelen
formuleren voor een toekomstige ontwikkeling van het

een zeer goede bereikbaarheid, mede door de strategische
ligging aan een toegangspoort vanaf de A20. Dat maakt het
Hofpleinkwartier tot een onontdekte A-locatie in de stad.
De ligging tussen centrum en woonwijk maakt het een belangrijk
schakelstuk richting Rotterdam Noord. Indien hier een goede
aansluiting tussen stadscentrum en Rotterdam Noord tot stand

Bebouwing
De bebouwing rondom het station Hofplein kenmerkt zich door de
grote aanwezigheid van achterkanten en door grootschaligheid.
Gebouwen zijn veelal introvert en hebben totaal geen interactie
met de openbare ruimte rondom. Bovendien zijn het grote
monotone blokken waardoor de desolate status van het gebied

komt, zullen veel mensen gebruik maken van deze route. De
aanwezigheid van het 6 meter hoge dek van de Hofpleinlijn biedt
een uitstekende mogelijkheid en aanleiding tot het overbruggen
van het spoor. Hierdoor zal heel Rotterdam Noord een directe
verbinding krijgen met het centrum.

nog eens wordt versterkt.
De nabijheid van de binnenstad, het zakencentrum en het

Hofpleinkwartier en de Hofpleinlijn op deze plek. Vanuit deze
doelstelling wordt vervolgens een strategie ontwikkeld.
Het is van groot belang om de discontinue structuren die het
gebied kenmerken op te heffen. De barrièrevorming van de
spoortunnel moet ongedaan worden gemaakt; de komst hiervan
betekende immers de doodsteek voor het gebied. Daarnaast
moet de aanwezigheid van de Hofpleinlijn worden benut en
uitgebuit. Het 6 meter hoge dek is een uitstekende aanleiding
om het spoor te overbruggen. Bovendien krijgt heel Rotterdam
Noord op deze manier een aansluiting op het stadscentrum
via een route over de Hofpleinlijn. Dit draagt mede bij aan een
fundamenteel nieuw gebruik van het oude spoorwegviaduct. Het
Hofpleinkwartier wordt zo een toegangspoort naar Rotterdam
Noord.

Technicon College biedt eveneens kansen voor een nieuw
gebruik van het Hofpleinkwartier. Studenten zullen het gebied
kunnen gebruiken voor een snelle verbinding naar het Centraal
Station. Daarnaast kunnen nieuwe ontwikkelingen de locatie doen
uitgroeien tot een populair verblijfsgebied voor omwonenden en
mensen die in de buurt werken of naar school gaan.

De bebouwing in het Hofpleinkwartier moet veel meer interactie
aangaan met de omgeving, waardoor de introversie afneemt en
gebouwen minder als achterkant worden beschouwd. Dit komt
ten goede aan de beleving van het gebied. De strategische ligging
moet worden uitgebuit. Het gebied moet een aantrekkelijk
verblijfsgebied worden waar veel mensen gebruik van zullen
maken.
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STRATEGIE VOOR DE
TOEKOMST

Voor het Hofpleingebied is in de toekomst een belangrijke functie toebedeeld . Het moet namelijk de plek worden waar Rotterdam
Noord aanhechting krijgt op de binnenstad , en waar tevens belangrijke verbindingen naar het Laurenskwartier, het Stationskwartier
en het stadscentrum zijn . Samengevat moet het Hofpleinkwartier een nieuw schakelstuk worden in Rotterdam.

Oplossing van barrières

I'De Rotterdamse binnenstad heeft verspreid

Iliggende

kwartieren. Stadskwartieren met een

,eigen gezicht. Verder een rivier met kades.

I

i

Wat singels en vijvers. In de nieuwe binnenstad
komen de kwartieren via hoogwaardig ingerichte

I

lstraten en pleinen als vanzelfsprekend bij elkaar.

iDe buitenruimte vormt een netwerk dat de

woongebieden op een aantrekkelijke manier met
elkaar verbindt. Voetgangers en fietsers vinden
naast automobilisten comfortabel hun weg. Parken,
tuinen en monumentaal groen vermengen zich
volop met de grootstedelijke stenigheid. Bewoners
en bezoekers ontmoeten elkaar op straat. Verpozen
er en waaieren weer uit.'
[http://www.rotterdam.ni]
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In de huidige situatie is het spoor dat de tunnel in schiet allesbepalend. Het spoor snijdt de stad in tweeën en heeft zodoende de
regie in handen. De essentie van het stedebouwkundig ontwerp van het gebied is de doorbreking van deze barrière . De oplossing
hiervoor ligt in het toevoegen van parkeerplaatsen onder een grootschalig deck, dat als een tweede maaiveld het spoor overkluist.

Tweede maaiveld
Mede gezien de slechte connectie van het gebied op zijn omgeving biedt de overkluizing van het spoor goede kansen om het gehele
gebied een nieuwe impuls te geven en op te waarderen . Uitgangspunt hierbij is dat de centrale ligging en de aanwezigheid van de
verhoogde Hofpleinlijn uitgebuit dienen te worden, zodat er verschillende routes ontstaan voor fietsers en voetgangers met een
vloeiende aansluiting op omliggende stadsdelen; in feite een tweede Hofplein voor langzaam verkeer. Er ontstaat een route die een
tegenhanger is van de huidige onaantrekkelijke verbindingen vanuit Noord naar de binnenstad. Om aansluiting te kunnen maken op
verschillende omliggende gebieden, zal het gehele gebied gebruikt worden voor de overbrugging middels een deck. Onder dat deck
is er plek om te parkeren , terwijl de bovenkant een parkachtige invulling krijgt met verschillende verbindende verkeersroutes.

Onderwereld en Bovenwereld
Het nieuwe stedebouwkundige ontwerp voorziet in twee
verschillende werelden, die op sommige plekken met elkaar
verweven zijn. De onderwereld is het domein van de auto en de
treinen in de spoortunnel , terwijl de bovenwereld voor de fietsers
en voetgangers is bestemd . De ligging aan een grote verkeersader
biedt uitstekende mogelijkheden voor de toevoeging van een
parkeergarage aan de rand van de binnenstad. Het past goed
in de Park&Walk-strategie die de gemeente toepast. Vanuit de
parkeergarage onder het deck komt men via stijgpunten op het
tweede maaiveld uit, vanwaar men de binnenstad kan bereiken.
Om een interessante ruimtelijke kwaliteit aan te brengen in
het gebied , is er gekozen voor een opdeling van het deck. Een

grote monotone vlakte op het niveau van de spoorbarrière wordt
hiermee voorkomen. De opdeling voorziet in een differentiatie
van de hellingshoeken, waardoor er een aangename helling
voor fietsers gemaakt kan worden, van maximaal 5' . Daarnaast
kunnen delen die hoger liggen gebruikt worden om onder te
parkeren . Vanuit de parkeergarage is er telkens contact met de
bovenwereld via spleten en gaten. Hierdoor neemt de kwaliteit
en beleving vanuit de parkeergarage enorm toe .
De bovenwereld bestaat uit een idyllisch landschap met veel
groen. Het vormt een ideale verblijfspiek in het voornamelijk
'harde ' Rotterdam. Mensen die werken in het zakendistrict
vinden er de rust tijdens de lunch. Voor studenten van het
naastgelegen Technicon College biedt het een mooie plek om in

pauzes te verblijven . Maar bovenal is het een aantrekkelijke ple

I

met unieke kwaliteiten die past binnen Rotterdam .

Omliggende bebouwing

De toevoeging van de parkeergarage onder het deck biedt d
mogelijkheid het programma in het Hofpleinkwartier uit
breiden met een aantal torens en bouwblokken . De toegevoegd
I
bebouwing aan de randen van het deck voorzien in ee
goede overgang tussen het tweede maaiveld en de stad. D
bouwblokken langs de rand hebben een openbare ruimte o

I

zowel maaiveldniveau aan de ene zijde, als op het deckniveau aa
de andere zijde. Zodoende is er van beide kanten een toegan

naar de gebouwen. Ook zorgt het extra programma voor extr
gebruikers van de openbare ruimte op het deck.

De bebouwing van het Kabouterdorp zal in de toekomst een vloe iende aansluiting krijgen op het deck. Momenteel staat het gebouw
opgetild van het maaiveld , zodat er de mogelijkheid is om onder het gebouw te parkeren. Deze parkeerlaag zal straks gehandhaafd
blijven, maar in verbinding komen te staan met de onderwereld . De woningen op de eerste laag van het Kabouterdorp krijgen straks
een voortuin op het deck van de bovenwereld .

Sloop
Door de toevoeging van parkeerplekken is het mogelijk het logge volume van de oude parkeergarage aan de Shelltoren te verwijderen ,
waardoor de connectie met de binnenstad logischer en beter zichtbaar wordt. Ook de basisschool aan de Heer Bakelweg wordt
gesloopt in het toekomstig plan. Dit geeft mogelijkheden om het dek ook aan deze zijde goed op de locatie aan te sluiten.

Nieuwe ontwerp
De nieuwbouw op de kop van de Hofpleinlijn zal naadloos
aansluiten op het tweede maaiveld. Het zal voorzien in een
connectie tussen het dek van de Hofpleinlijn en de routes over
het verhoogde maaiveld richting de stad . Het gebouw heeft
een centrale plek in het Hofpleinkwartier en zal een baken in
het gebied worden. Het zal als een icoon het Hofpleinkwartier
representeren met zijn zichtbaarheid vanuit de verre omgeving.

Vervolg
Het resultaat van het stedebouwkundig plan heeft geen verder
vervolg gekregen in de uitwerking. Het is een plan dat zich op het
niveau van strategie of schetsontwerp bevindt. Doordat het plan
het concept duidelijk weergeeft is dit een prima basis voor een
verdere uitwerking door een andere partij. De nadruk ligt in dit
afstudeerwerk op het gebouw dat op de kop van de Hofpleinlijn
staat en een de verbinding legt naar het tweede maaiveld van het
Hofplein kwartier.

" ..

C SE STUDY: ALME E

[voor het nieuwe stadscentrum van Almere, een plan gemaakt
door het Office for Metropolitan Architecture (OMA), wordt

I

er op een gelijksoortige manier gebruik gemaakt van een
stedebouwkundig deck om een infrastructureel probleem

het hoofd te bieden. Dit plan dient als een referentie voor het
stedebouwkundige plan voor het Hofpleinkwartier in Rotterdam.
I Het is een voorbeeld voor de mogelijkheden dat een dergelijk
tweede maaiveld biedt en de implicaties waar rekening mee
gehouden dient te worden .

De vondst van een verdubbeling van het maaiveld, die een
oplossing van barrières mogelijk maakt, heeft als voordeel dat
dure ondergrondse infrastructurele oplossingen overbodig zijn.
Eveneens ontstaat erbovenop het tweede maaiveld een rustige
bovenwereld die volledig het domein is van voetgangers en
fietsers . De onderwereld is een technisch systeem dat de idylle
erboven mogelijk maakt. Korte verticale verbindingen zorgen
voor een optimale verbinding tussen de twee werelden, waarbij
gaten en vides zorgen voor een visuele verbinding.
Naast de grootschalige parkeerfunctie die de onderwereld

OMA won in 1994 de prijsvraag voor het ontwerp van het
nieuwe stadshart in Almere . Tot dan toe was de stad altijd een

verschaft, bevinden zich hier ook een aantal verbindingen voor
het openbaar vervoer. Een aantal busbanen lopen onder het deck
door en sluiten het centrum aan op de overige delen van de
stad. Auto's en bussen rijden via openingen onder het gebogen
maaiveld de 'parkeerkathedraal' binnen. Naasteen infrastructurele
invulling van de onderwereld zijn er ook een verdieping van een
warenhuis en een grootschalige supermarkt onder het deck
gevestigd, evenals een aantal ingangen van winkels . Gebouwen

aaneenschakeling van woonwijken zonder een verdichting van
de structuur dat duidde op een centrum. Het plan omvatte een
radicale aanpak die in een klap een geheel andere schaal in de stad

die door het maaiveld zakken worden ontsloten via verlichte
portieken die als vluchtheuvels in de parkeervelden staan. Mede
doordat via een entree in de onderwereld een gebouw wordt

introduceerde: een megastructuur die alle functies concentreerde
' en opstapelde boven de infrastructuur. Een gebogen maaiveld,

ontsloten van waaruit men zich naar de bovenwereld beweegt,
vindt er een verweving plaats van boven- en onderwereld. Door

dat met een flauwe helling over een iets verdiepte busbaan
, is gelegd, vormt de scheiding tussen de bovenwereld en de
onderwereld. Onder het deck ligt een parkeergarage van twee
lagen, een busbaan en ruimte voor vrachtwagens die winkels
moeten bevoorraden; erboven bevindt zich het winkelgebied

de gaten en vides voor lichttoetreding en door de toevoeging
van ondergrondse tuinen wordt de verbinding tussen boven en
onder nog sterker.

met horecafuncties, een bioscoop en een bibliotheek. Boven het
winkelcentrum is er plek voor woningen.

De introductie van een tweede maaiveld als een scheiding tussen
drukke infrastructuur en rustige publieke ruimte is een goede

I

I

Evaluatie en aanknopingspunten

vondst . De stapeling van twee werelden maakt het mogelijk twee

in het hart van het plangebied, daar waar de onderwereld hE

verschillende functies te combineren op één plek . De scheiding
levert twee totaal verschillende werelden op die profiteren
van de afwezigheid van de ander. De gereguleerde en serene
bovenwereld blijft afgescheiden van de technocratie van de
parkeergarage en de onderwereld kan puur functioneel worden
ingericht zonder dat er direct rekening gehouden hoeft te worden
met de esthetiek hiervan. Een ander voordeel van de introductie
van een tweede maaiveld is dat ondergrondse ingrepen worden
voorkomen, waardoor een deck veel makkelijker en goedkoper

donkerst is en het meest behoefte heeft aan verbinding met d
bovenwereld, de relatie uiterst miniem is vormgegeven.

te maken is.
De twee schijnbaar niet te verenigen werelden worden toch
gerealiseerd op dezelfde plek, hetzij met tussenkomst van een
horizontaal deck. Dat biedt interessante perspectieven voor
een verdere architectonische uitwerking van het deck. Zo ook
in Almere . Door inzet van een bepaald instrumentarium is het
deck getransformeerd waardoor het voelbaar wordt dat er meer
gebeurt dan zichtbaar is. Gaten en vides zorgen voor visuele
verbinding en winkels met toegang vanuit beide werelden
zorgen voor programmatische overgang. Toch staan in Almere
de beide werelden behoorlijk op zichzelf, omdat slechts op
enkele plekken de directe relatie echt zichtbaar is . De gebogen
vorm van het deck geeft wel telkens het gevoel op een artificiële
ondergrond te lopen, maar wat zich nu daadwerkelijk afspeelt
onder je voeten is slechts op enkele plekken merkbaar.
De sterkste verweving tussen onder- en bovenwereld vindt plaats
aan de randen van het deck, waar de onderwereld slechts een laag
bevat. Op deze plekken levert de verweving een spectaculaire
beleving op , waar beide werelden rijker van worden . Dit terwijl

Relevantie voor de Kop van Noord
De toepassing van een tweede maaiveld is een goede mogelijkheid
om de spoorbarrière te overbruggen . Het deck dat OMA heeft
ontworpen in Almere is een belangrijke inspiratiebron voor
het ontwerp van deck in het Hofpleinkwartier. Er is echter een
fundamenteel verschil tussen de twee toepassingen. In Almere
wordt er een tweede maaiveld toegepast als zijnde een basis
met daaronder de techniek die nodig is voor het te realiseren
programma en de bijbehorende idylle bovenop . De functionele
scheiding is hier een aanleiding om het deck toe te passen .
In Rotterdam is het deck echter een middel om de barrière te
overbruggen en om aansluiting te vinden met de stad. Het is hier
een noodzakelijk instrument met als goede bijkomstigheid het
scheiden van de boven en de onderwereld . De creatie van extra
parkeervoorzieningen in de onderwereld biedt een goede basis
voor de ontwikkeling van extra programma bovenop en aan de
randen van het deck.
Het deck zal op verschillende niveaus moeten aansluiten op de
stedelijke structuur. Daarnaast moet er genoeg ruimte onder
het deck zijn om te kunnen parkeren. Om deze tegenstrijdige
uitgangspunten te verenigen is het deck opgedeeld in kleinere
elementen die onder verschillende hellingshoeken van elkaar
staan; zogenaamde schotsen. Hierdoor komt een relatie tussen
boven en onder tot stand aan de randen van elke schots . De
vormgeving van de relatie tussen boven- en onderwereld en
de verweving hiervan verdient grote aandacht bij een eventuele
uitwerking .

"
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Het doel van de afstudeeropgave is het ontwerpen van een
gebouw op het stationsemplacement van de Hofpleinlijn dat past
binnen de strategie voor de aanpak van zowel de Hofpleinlijn als
van het Hofpleinkwartier. Daarnaast moet de architectonische
interventie op de Hofpleinlijn gebruik maken van de aanwezige
kwaliteiten van de karakteristieke bogenstructuur van de
Hofpleinlijn en het stedebouwkundig deck van de omgeving.
Het gebouw functioneert als intermediair tussen centrum en
woonwijk, tussen viaduct en omgeving en tussen historisch
besef en toekomstvisie. Het is het brandpunt tussen centrum
en woonwijk.

11
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Het ontwerp van een gebouw op de Hofpleinlijn wordt ingegeven
door een verbinding tussen verschillende elementen. Het gebouw
moet aansluiten op de omgeving en op het viaduct, en alle
aanwezige kwaliteiten benutten. Tevens profileert het gebouw
zich nadrukkelijk in zijn omgeving. Het wordt herkenbaar als
de overgang van centrum naar Noord. De totstandkoming
en het gedachtegoed hierachter worden toegelicht in dit
ontwerphoofd stuk .

Kop van Noord
Het stedebouwkundig plan moet straks gaan functioneren als
een 'Kop van Noord'. Het gebied vormt een nieuwe toegang van
Rotterdam Noord, gericht op langzaam verkeer zoals voetgangers
en fietsers. Het gebouw dat het meest markant is in dit gebied,
is het gebouw op de Hofpleinlijn. Dit gebouw markeert het
einde van de oude Hofpleinlijn, maar impliceert tegelijkertijd de
doorgaande route van Rotterdam Noord naar het centrum. Met
een nadrukkelijke vormgeving profileert het gebouw zich als de
verbinding tussen de twee gebieden.

Torens als baken in de stad
Twee torens markeren de plek . Ze zijn het baken van het
Hofpleinkwartier en sluiten aan bij de hoogbouw van het
centrum. De torens zijn de schakel tussen de hoogbouw langs
twee belangrijke assen in de stad: de Coolsingel en de Weena. Een

'Het gebouw fungeert als intermediair object; het
is zowel het begin als een einde en het vormt de

verbinding tussen twee delen van de stad. Het
manifesteert zich als een baken van het gebied.'
11
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kleine hoekverdraaiing van de twee torens levert een dynamisch
beeld op dat steeds zal wisselen vanuit verschillend perspectief.
Soms zullen de torens samensmelten tot een sculptuur, dan
weer zullen twee afzonderlijke volumes herkenbaar zijn. Door
de plaatsing van de torens op het grensgebied tussen het
grootschalige centrum en de lagere bebouwing in Rotterdam

Noord wordt het centrum visueel uitgebreid tot over het huidige
spoor.
Daarnaast vormen de torens een landmark waarmee de
beëindiging van het Hofpleinviaduct wordt aangeduid. Ze

van de omgeving en vormt een vloeiende overgang van de
omgeving naar het gebouw. Tevens bindt het de torens en het
oude viaduct van de Hofpleinlijn tot één gebouw.

Communicatie op drie niveaus

kleine schaal. Ze gaan een interactie aan met de openbare ruim1
rondom het emplacement.

De tussenliggende schaal is die van de gevouwen schil; h1
intermediaire deel van de congreszalen en foyers . De sä

staan echter niet alleen symbool voor het einde van de lijn,
maar verbeelden ook een continuering van de route richting
het centrum van de stad. De hoogste toren staat haaks op het
einde van de Hofpleinlijn en markeert het eindpunt. De lagere
toren staat juist in het grid van het centrum. Zodoende ontstaat
er een wigvorm die het einde van de bocht inluidt, die wordt

Het gebouw is te ontrafelen in drie delen die elk op een ander
schaalniveau communiceren.
De grootste schaal is weggelegd voor de twee torens; zij
vormen een baken in de stad en markeren de plek. De torens
communiceren op een grootstedelijk schaalniveau. Ze zorgen
er voor dat het gebouw deel uit maakt van de skyline van de

refereert aan het tweede maaiveld van de omgeving e
verbeeldt de horizontale verbinding over het Hofpleinviadw
naar het stedebouwkundige deck over het spoor. Tevens zor!
de gevouwen schil voor samenhang tussen de verschiliene
onderdelen binnen het ontwerp. Het is de tussenliggende scha
die communiceert tussen alle facetten van het gebouw. Hl

ingezet door het Technicon College van architect Maaskant. De
hoogteverschillen van de torens zijn ingegeven door creatie van
een overgang tussen het centrum met veel hoogbouw, naar het
lagere Techniconcomplex en vervolgens naar de woonwijk.

stad en herkenbaar is van verre afstand . Hierdoor wordt het een
icoon, wat bijdraagt aan de identiteit van het gebouw en zijn
gebruikers.

voorziet in een verweving van de boogruimten met de torens e
van gebouw met de omgeving.

De kleinste schaal in het gebouw wordt gevormd door het
emplacement van de Hofpleinlijn. De bogen vormen het
fundament van het gebouw en maken al ruim een eeuw deel uit
van de stad, waarmee ze zorgen voor een historische verankering .
De karakteristieke uitstraling en continue herhaling van de
bogen zorgt ervoor dat het nieuwe gebouw zich op natuurlijke
wijze in de omgeving voegt. De bogen communiceren op een

Binnenin het gebouw zorgt de aanwezigheid van de dr
gebouwdelen voor de opbouw van een spanningsveld. H
gevecht tussen de Hofpleinlijn, de torens en de gevouwen sd
is voelbaar. Vanuit het grote open atrium in het hart van h<
gebouw is de spanning het meest intens te beleven .

Verbinding
Tussen de torens door beweegt een gevouwen beton schil. De schil
bindt het geheel bij elkaar en vormt uiteindelijk daadwerkelijk
een kop richting het centrum. Een uitkragend volume hangt
boven het verhoogde maaiveld en geeft het gebouw een gezicht
naar de stad . De betonschil refereert naar het tweede maaiveld

Spanningsveld
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PROGRA MATISCHE
I VULLI G

Het gebouw op de Kop van Noord is niet volgens de gebruikelijke
:manier ontworpen vanuit een Programma van Eisen , maar het
heeft zich programmatisch ontwikkeld vanuit een behoefte die
voortkwam uit de specifieke ligging in de stad . Het gebouw
functioneert als een intermediair tussen het stadsdeel Noord

Appartementen
Kantoorruimte

in verschillende typen en groottes
verhuurbaar in verschillende grootte

Het huidige centrum van Rotterdam kent nu echter nog een
stedebouwkundige functiescheiding , wat problemen oplevert in

Lounge
Lobby

de publieke ruimte . Ten behoeve van de sociale veiligheid en
levendigheid is er, naast de vele bedrijvigheid die in het centrum
is geconcentreerd, ook behoefte aan woonlocaties en recreatieve
voorzieningen .

2 Auditoria
1 Trappenzaal
3 Congreszalen

wachtruimte voor kantoren
entree voor bewoners appartementen
250-300 personen per zaal

In stedebouwkundig opzicht is het Hofpleinkwartier een A-locatie
in de stad. De nabijheid van zowel de Coolsingel als de Weena
maakt het een dure locatie, waardoor intensief grondgebruik in

Dit alles heeft geleid tot een gebouw dat past binnen de stedelijke
context van het centrum, maar ook aansluiting vindt op de
naastgelegen woonwijken . Er is plaats voor centrumstedelijk
wonen in de vorm van luxueuze appartementen en bedrijven
kunnen er kantooroppervlak huren. Daarnaast is er een
mogelijkheid tot het ontmoeten van mensen, het organiseren
van een vergadering en het geven van lezingen en symposia
in een congrescentrum. Het geheel wordt gecompleteerd door
ondersteunende functies als restaurants, bars, lounges en
cafés , die tevens buiten kantooruren levendigheid genereren .

de vorm van hoogbouw gerechtvaardigd is. Bovendien heeft het
een goede verbinding naar het Centraal Station. Met aanslu iting

Het geheel wordt hieronder uitgesplitst en voor zover nodig
toegelicht.

met de Hofpleinlijn, en het stadscentrum van Rotterdam . Dit is
aangegrepen om de programmatische opbouw hier mede van af
te leiden door een overlap van woonfuncties, bedrijfsfuncties en
een ontmoetingsfunctie.

Functiemenging

op het HSL netwerk wordt Rotterdam steeds interessanter als
locatie om te wonen, te werken en te ontmoeten . De positie van
Rotterdam veranderd in globaal opzicht, en komt relatief steeds
dichter bij andere belangrijke steden te liggen. De stad is straks
net zo snel te bereiken vanuit Parijs als vanuit Groningen . Het is
belangrijk dat Rotterdam goed inspeelt op deze ontwikkelingen,
en zich opnieuw ontwikkelt als een stad die er toe doet in de
wereld, net zoals het deed in de tijd van de opkomst van de
haven .
I.J
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Programma van Eisen

Het gebouw bevat meerdere functies in een . Functiemenging
heeft waarde voor een vitale stad , doordat het een diversiteit
en hoogdynamisch karakter van de openbare ruimte oplevert .

multifunctionele oplopende zaal
75 personen per zaal
Vergaderruimten ongeveer 10 personen per stuk
3 foyers
250-300 personen per foyer
Atrium
Garderobe
Lunchcafé
Café / Bar
Restaurant
Keuken
Opslagruimte
Toiletten
4 Binnenpatio's

centrale entree met centrale receptie en
ontmoetingsruimte
Take-away lunchvoorziening
ongeveer 100 personen
170 personen

binnentuin

ASEMENT HO PLEI LIJ

Omdat we het historische erfgoed wat er nog is in het centrum
van Rotterdam moeten behouden, is slopen onverstandig. De
leegte die na de bombardementen achterbleef, heeft al genoeg

de poeren gelopen worden . De poeren werken als een diffuus
scherm tussen de bogen; er is wel een directe relatie , maar toch

invloed op de stad. De fundamenten uit de geschiedenis moeten

dat ze een krachtig voorkomen hebben. Deze karakteristieke

een basis vormen voor de toekomstige ontwikkeling van de

waarde die in het object verborgen ligt zal worden gebruikt in
het nieuwe ontwerp.

stad.
De manier van herbestemming van de Hofpleinlijn is al
beschreven . Uit de strategie van de herbestemming is een
ontwerphouding geformuleerd . In dit hoofdstuk zal worden
toegelicht hoe de ontwerphouding consequenties heeft voor het
stationsemplacement van de Hofpleinlijn en het nieuwe gebouw.
Daarnaast wordt beschreven hoe de ruimtelijke kwaliteit van het
viaduct gebruikt is om een deel van het programma in onder te
brengen.

Het stationsemplacement fungeert als een onderlegger voor het
nieuwe gebouw. Door middel van een aantal ingrepen zullen de

'Een honderd jaar oud viaduct, op enkele plekken
in totaal verpauperde toestand, ligt te wachten
op een nieuwe gebruiker. Het heeft intussen een
monumentenstatus, maar dit betekent niet dat het
onvoorwaardelijk geconserveerd dient te worden.
Hoe moet het viaduct worden herbestemd, en was
sloop toch niet een betere optie?'
11
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boogruimten en het dek integraal onderdeel gaan uitmaken van
het nieuwe gebouw. Ze zullen op een nieuwe manier worden
gebruikt en vormen een toegevoegde waarde in het gebouw.

Karakteristieke waarde benutten
Het uiterlijk van de Hofpleinlijn is heel eenduidig ; de bogen en
een dek is het enige waaruit het emplacement is opgebouwd .
17 Bogen aan de ene zijde,
bogen dragen hun krachten af
ongeveer anderhalve meter uit
relatie tussen de afzonderlijke

De boogruimtes geven een zekere intimiteit aan de ruimte, die
gebruikt zal gaan worden in de nieuwe functie. Voornamelijk
de servicegerichte functies, zoals restaurants en cafés , zullen
worden ondergebracht in de bogen van de Hofpleinlijn .
Deze functies kunnen optimaal profiteren van de bijzondere
ruimtelijke kwaliteiten, zoals de geborgenheid en authenticiteit,
die de bogen hebben. Daarnaast krijgen een drietal congreszalen
en een aantal vergaderruimten een plek in een boog. De
bijzondere omgeving van de bogen draagt bij aan de sfeer van
een symposium of congres. Ook krijgt het vergaderen een extra
intimiteit in de boogruimtes.

Concept

i

staat elke boog op zich. De heldere vorm van de bogen maakt

15 bogen aan de andere. De
op poeren. Deze poeren staan
elkaar zodat er een ruimtelijke
bogen ontstaat. Er kan tussen

I
resoluut afgekapte bogen zullen wat worden verzacht. Ook op
de plek waar de gevouwen betonschil begint, aan de achterzijde
van het gebouw, wordt de Hofpleinlijn weggeknipt. Alleen een
kleine façade zal blijven staan ten behoeve van het aanzicht van
buitenaf. Achter de gevel is het lijnenspel van de gevouwen schil
zichtbaar.

Openknippen
Het emplacement van de Hofpleinlijn zal ter plaatse van het
nieuwe gebouw worden opengemaakt. Op elke plek waar een
nieuwe ingreep wordt gedaan, verdwijnt het emplacement. Het
historisch object wordt naar de hand gezet, zoals dat gedurende
de hele levensduur is gedaan.
Allereerst worden de bogen onderbroken om de twee nieuwe

In het middendeel tussen de torens zal het emplacement
eveneens worden gesloopt, zodat hier een grote open ruimte
ontstaat dat het hart van het gebouw zal worden. Dit hart
wordt begrensd door de boogruimtes van de Hofpleinlijn en de
beide torens. Door op een dergelijke manier het emplacement
te manipuleren creëer je in het nieuwe gebouw een unieke
verweving of confrontatie tussen oud en nieuw. Het snijden in
de bogenstructuur leidt in het nieuwe gebouw tot interessante
aanzichten van de doorsneden bogen . Ze dragen bij aan de
karakteristiek en sfeer van het nieuwe gebouw.

oplevert, zijn weerslag hebben op de directe omgeving. De boger
zullen van een volledig glazen façade worden voorzien. De puiel
krijgen een opdeling met een horizontale regel ter plaatse var
de voet van de boog. Hierdoor is er een mogelijkheid om eel
openslaande pui toe te passen. Dit zal een harmonicapui worden

die geheel naar een kant kan worden weggeschoven, zodat ~
grens tussen binnen en buiten vervaagt. De restaurants en café~
in de bogen zullen 's zomers een terras kunnen openen.

I

Patio's

Ten behoeve van lichtinval in het midden van de bogen
zullen er een aantal binnentuinen worden aangebracht in
emplacement. Een viertal gaten in het dek van de Hofpleinlijn za
ervoor zorgen dat er ook in het midden van de ruim 40 metd
diepe bogen lichtinval aanwezig is. In de patio's zullen bome r
en struiken komen te staan, zodat de ruimten op zich ook nol
een attractieve waarde hebben. Tevens zorgen de patio's voo
een opdeling van de langgerekte ruimtes in de bogen.

hd

I

Nieuwe puien

torens voorrang te verlenen. De beëindiging van de reeks van
l 89 bogen wordt op deze manier geforceerd en aangekondigd,

Alle bogen van het emplacement zullen van de buitenkant
worden opengemaakt. Het aanzicht van de Hofpleinlijn zal

Ruimtelijke werking

alsof er een punt achter wordt gezet. De in de huidige situatie

daardoor aanzienlijk verbeteren en, gezien de interactie die dit

In het hart van het gebouw zal de Hofpleinlijn grotendeels we!

Losstaande poerconstructies afgewisseld met massieve muren
zorgt voor een diversiteit aan ruimten in de bogen. Open
plekken en afgeschermde delen wisselen elkaar af, en scheppen
een spannende ruimte. De patio's maken spannende doorkijkjes
mogelijk . Zo zijn bijvoorbeeld de toiletgroepen aan een patio
gelegen en is er rechtstreeks visueel contact bij het handen
wassen .
De bogenstructuur is programmatisch in tweeën gedeeld. Er is
een conceptuele scheiding in het midden, op de plek waar de
toegang tot het restaurant is . Aan de ene zijde is het zakelijke deel
van het gebouw, aan de andere de restauratieve voorzieningen
met een uitgebreide keuken , opslag en kantoor.

Congreszalen
Naast twee grote auditoriumzalen en een multifunctionele
trappenzaal heeft het gebouw ook nog drie congreszalen in een
drietal bogen. De zalen zijn geschikt voor een kleiner publiek
en hebben een vlakke vloer . Ze hebben plek in drie naast elkaar
gelegen bogen en zijn niet structureel van elkaar gescheiden,

worden gesneden. Vanuit het atrium dat zo ontstaat, kunnen de boogruimten betreden worden. Aan de voorzijde zal een klein deel
van de bogen blijven staan, aan de achterzijde een veel groter deel. De ruimtelijke werking en belevingswaarde van de ruimtes in
de bogen zal hieronder aan bod komen.

maar met flexibele wanden tussen de poeren. Hierdoor is het
ook mogelijk de drie bogen als een ruimte te gebruiken voor
bijvoorbeeld een receptie.

Vergaderruimten

De overgang van grote open ruimte naar de meer intieme ruimte in de bogen is op een zo natuurlijk en soepel mogelijke manier
vormgegeven . De open ruimte in het hart van het gebouw loopt ongemerkt over naar de bogenstructuur onder het dek . De ruimten
gaan vloeiend in elkaar over door een langzame toename van het aantal poeren van de Hofpleinlijn . De diffuse werking van de

De 3 vergaderruimten bieden ruimte aan een select
gezelschap. Hier kunnen projectbesprekingen, vergaderingen,
brainstormsessies en acquisitiegesprekken gevoerd of gehouden
worden. Ze bieden een formele representatieve ruimte, die
gebruikt kan worden door de bedrijven die in de toren zijn

poeren neemt geleidelijk toe naarmate men verder van het atrium afkomt.

gevestigd .

Overgang

.,

I
Restaurant

I

J

Een stijlvol restaurantconcept was het uitgangspunt in
vormgeving van de restauratieve voorziening . Het restauran

el

moet optimaal gebruik maken van de authenticiteit
historische kwaliteit die een boogruimte heeft. De bogen geve r
intimiteit en sfeer aan de ruimte. De openheid en verbindingel
tussen de poeren maken het conceptueel één ruimte, die doo
de diffuse werking van de poeren gevoelsmatig opgedee.
wordt in intiemere plekken. Een patio midden in de ruimt•
zorgt voor lichtinval naar alle delen en fungeert als centrale piel
waaromheen de tafels zijn geplaatst.

Café

Hd

Aan de voorzijde in het gebouw is een cafeetje gevestigd.
biedt een plek voor een zakelijke lunch of informeel overleg
Het café kan worden afgesloten van het atrium , zodat het ooi
zelfstandig kan functioneren naar buiten toe. Daartoe heeft he
een eigen keuken en toiletgroep.

I

Ondersteunende functie

Achter in het gebouw is een uitgebreide keuken met eiger

expeditie en grote opslag geplaatst. Vanuit het restaurant bied
een patio een blik op het kookeiland van de keuken . De keuker
heeft een eigen kantoortje en een kleedruimte met douche~
Naast een grote opslagruimte is er ook plek voor 2 koelruimter
en een vriescel. In de laatste boog van het emplacement is er eel
plek voor de expeditie . Deze plek is dicht bij de Heer Bakelwee
gelegen en daarom een goede plaats om te laden en
Bevoorrading van het gebouw vindt hier plaats.
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1 Centrale onlmoetingsplek
2 Servicebalie
3 Garderobe
4 Entree toren
5 Entreelobby appartementen
6 Entreelobby en wachtruimte kantoren
7 Care/Restaurant
8 Auditorium 250 personen
9 Congreszaal 75 personen
10 Vergaderruimte
11 Multifunctionele trappenzaal
12 Lun chcare

13 Patio
14 Opslagruimte
15 Restaurant
16 Keuken
17 Afwaskeuken
18 Kantoor
19 Kleedruimtes
20 Koeling en diepvries
21 Expeditieingang
22 Foyer
23 Entree congres- en vergadercenter vanaf Holpleinlijn
24 Auditoriumzaal 265 personen

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=

=

=

=
=

Planegrond Begane Grond 1:500

DE TORE 5

Hoogbouw spreekt tot de verbeelding . Rotterdam is de enige
hoogbouwstad in Nederland en heeft een echte skyline . Dat
is te danken aan de geschiedenis van de stad . De leegte die

een dynamisch beeld op en is afgeleid van een overlap van
het grid van het centrum en de richting waarin de Hofpleinlijn
eindigt, zodat er een verweving van twee structuren plaatsvindt

ontstond na de bombardementen uit de Tweede Wereldoorlog
betekende een tragedie voor de stad en haar inwoners, maar

op een plek waar voorheen juist een breuklijn te zien was. In
beide richtingen staat een toren. De torens hebben naast een

gaf mede de kans het stadscentrum opnieuw op te bouwen.
De wederopbouw van de stad vergde incasseringsvermogen,
veerkracht en visie voor de toekomst. Er ontstond een nieuw
bewustzijn, waarin bewust werd gekozen voor marketing van

verschillende hoogte ook afwijkende lengte en breedte. De
hoogste toren van 110 meter is een stramien langer en breder dan
de lage toren van 80 meter, zodat de proporties in verhouding
blijven. Door de verschillende hoogtes van de torens maken ze

de stad. Lange tijd is hoogbouw in Rotterdam tegengehouden,
maar met de bebouwing van het Weena in het hart van de stad
wordt de eerste stap gezet. De skyline krijgt gedurende de tijd

een opbouwende beweging richting het centrum van de stad.
Ze maken deel uit van de Rotterdamse skyline en vormen de
overgang van woonwijk naar stadscentrum.

langzaam gestalte en Rotterdam groeit uit tot het 'Manhattan
aan de Maas '.

Eigen signatuur
De gevel van de torens draagt voor een groot deel bij aan de

Concept
De torens van het gebouw bieden houvast aan het gehele
complex. Ze zijn een rustpunt in de visueel drukke omgeving .
Het zijn twee bakens in het gebied, en vormen het schakelpunt
tussen de hoogbouw langs twee belangrijke assen in de stad, de
Coolsingel en de Weena.

Dynamiek

"It must be tall, every inch of it must be tall. The
force and power of height must reside in it, the
glamour and pride of enthusiasm."
(Louis H. Suilivan in 1896[

Fll
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In het ontwerp is gekozen om twee torens te bouwen. De twee
torens duiden het einde van de oorspronkelijke Hofpleinlijn.
Daarnaast symboliseren ze een doorgaande route. Met zijn
tweeën werken ze samen en creëren ze een zekere dynamiek
van een beweging langs of tussen de torens. Ze zijn de bakens
van het gebouw en houden het geheel bijeen. De torens staan
iets verdraaid ten opzichte van elkaar. Deze verdraaiing levert

herkenbaarheid . De toepassing van een bijzondere gevel zorgt
ervoor dat de torens een eigen karakter krijgen, ze worden een

beeldmerk van het gebouw en omliggende gebied . De eenvoud
van het doosvormige volume versterkt het iconografische
karakter nog eens .

Flexibel
Flexibiliteit kenmerkt de torens. De verdiepingsvloeren met een ~:!.. !:Y I 8
8

vrije hoogte van 2,9 meter bieden ruimte aan zowel kantoren als Penthouoei L
OICIIM"''•tl\1.11
woningen in verschillende typologieën en zijn vrij indeel baar. Dit
is mogelijk doordat de constructieve elementen los zijn gehouden =:o.:..IW,:~ !,!~!;..
van de inbouw en van de gevel. Hierdoor is in de toekomst een
functieverandering mogelijk . Kantoorverdiepingen kunnen tot ~I!
appartementen worden omgebouwd en appartementen kunnen
Appartement I XL
in kantoorruimte veranderen.
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VriJ lndoolba"' verdieping

De torens verschillen van elkaar wat betreft afmetingen,
hieronder de specificaties per toren .

Torenl
Hoogte:
Lengte :
Breedte :
Aantal verdiepingen :
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Kantoor 1concentratiecellen

110 meter
40,40 meter
16,40 meter
31 verdiepingen
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Toren2
Hoogte:
Lengte :
Breedte :
Aantal verdiepingen:

VriJ lndoolbaro verdieping

80 meter
33 ,20 meter
14,60 meter
22 verdiepingen
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Begane Grond

Gezien de relatief kleine oppervlakte per verdieping zullen de

Op de begane grond sluiten de torens aan op de openbare ruimte.
In het continue ritme van de bogen van het Hofpleinviaduct zijn

torens voornamelijk geschikt zijn voor verhuur aan kleine en
middelgrote bedrijven. Afhankelijk van de behoeften kunnen ze
ervoor kiezen om een gedeelte van een verdieping, een gehele

de torens een uitzondering en vallen daardoor direct op. De
lbegane grondgevel van de torens is het meest open en bestaat
bijna geheel uit een glazen pui. Zodoende wordt er zoveel
I mogelijk interactie en openheid naar de omgeving verwezenlijkt.
Via een entreeportaal achter de kern is er de mogelijkheid om
links de lobby van de appartementen binnen te gaan, of rechts
de wachtlounge van de kantoren te betreden. Vanuit deze
ruimtes kunnen de liften en het trappenhuis worden bereikt . De
wachtlounges van de kantoren staat aan de andere zijde in open
verbinding met de centrale ontmoetingsruimte in het atrium.

Kern

verdieping of meerdere verdiepingen te huren. De asymmetrisch
geplaatste kern verdeeld een verdieping in twee ongelijke delen,

uiteenlopende grootte opgedeeld worden .
Binnen de kern zorgt een centraal geplaatst element met verticale
schachten voor ontsluiting en installaties ervoor dat er altijd
twee vluchtwegen beschikbaar zijn. Langs beide kanten van de
schachten kan een zogenaamde wokkeltrap bereikt worden. Dit
zijn twee trappen die in één steek een verdieping overbruggen en
daarbij als een dubbele helix rond elkaar draaien . De toepassing
van deze oplossing maakt de meest compacte kern mogelijk.

Belangrijk uitgangspunt bij het ontwerpen van de torens was
het ontwerp en de plaats van de kern. Door het relatief kleine
vloeroppervlak van de torens, ingegeven door de slanke vorm,
maakt de kern een belangrijk deel uit van het bruikbare oppervlak .
Er is studie gedaan naar verschillende plaatsingsmogelijkheden
binnen de gebouwenvelop. Uitgangspunt bij de studie was
dat de plaatsing van de kern een slimme ontsluiting van de
verdiepingen mogelijk maakt.
Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht waaruit is
gebleken dat een relatief smalle en lange kern aan de gevel
het beste voldoet . De ruimte rondom de kern blijkt op deze
manier optimaal in te delen. De asymmetrische plaatsing in de
plattegrond zorgt ervoor dat de verdiepingen in 3 delen met een
'H

Kantoren
Het representatieve kantorenmilieu van Rotterdam ligt rond
het Weena en gaat de hoek om naar de CoolsingeL In dit
zakencentrum bevinden zich de belangrijke internationale
kantoren en de representatieve publieke voorzieningen van de
stad, zoals het stadhuis. De torens op de Hofpleinlijn zullen
een uitbreiding vormen van dit zakencentrum. De onderste
helften van beide torens zijn beschikbaar voor de verhuur als
kantoorruimte.

Flexibel verhuur
De kantoorruimte in de torens zijn flexibel te verhuren .

waardoor er twee afzonderlijk verhuurbare delen per verdieping
beschikbaar zijn. Toren 1 heeft een verhuurbaar oppervlak van
130m2 aan de ene zijde en 350m2 aan de andere zijde van de
kern . Toren2 heeft11Om2 en 21Om2 aan verhuurbaar oppervlak
aan weerszijden van de kern.

Voorzieningen
Elke kantoorverdieping beschikt over een toiletgroep, een
pantry en een koffiecorner. Deze voorzieningen zijn geclusterd
en geplaatst in de zone achter de kern , zodat het vanuit beide
kantoorgedeelten toegankelijk is. Een keukenblok is tegen de
kernwand geplaatst. De toegang van de toiletten bevindt zich in
een kleine nis , zodat privacy gewaarborgd is . De toiletgroep is
zo ingericht dat de wastafels zich aan de gevet bevinden, zodat
er bij het handen wassen naar buiten kan worden gekeken.
Zo krijgen de toiletten een extra dimensie die je op het eerste
gezicht niet zou verwachten. Aan weerszijden van het blok met
toiletten zijn de zitjes van de koffiecorner geplaatst.

Kantoorconcepten
In principe worden de kantoorverdiepingen casco opgeleverd
en zijn ze door de gebruiker vrij in te delen. Om een aantal
mogelijkheden in de indeling weer te geven, zijn een tweetal
kantoorindelingen opgenomen . De indelingen zijn gebaseerd op
de manier van gebruik van de werkplek.

I
Kantoor met concentratiecellen
Deze kantoorplattegrond biedt ruimte aan een aantal flexibele
werkplekken in het midden van de verdieping met aan de gevel
een aantal concentratiecellen. Hierin kunnen werknemers zich
terugtrekken als ze zich bezighouden met taken die aandacht
en afzondering vergen. Daarnaast zijn in het middendeel een
aantal overlegplekken opgenomen. Door de mogelijkheid tot
afzondering kan dit deel van de verdieping open blijven. Aan de
kopgevels zijn een aantal informele zitjes ingericht.

Open kantoorplattegrond
De open kantoorplattegrond kenmerkt zich door een open
ruimte met daarin een groot aantal werkplekken. Er is een kleine
differentiatie in werkplekken langs de gevel en een informeler
zitje aan de kopgeveL In het midden van de ruimte zijn een
aantal kleine vergaderruimten opgenomen waarin medewerkers
onderling overleg kunnen voeren .

Woningen
Ten behoeve van de leefbaarheid van het centrum is het belangrijk
dat er in de toekomst woningen worden bijgebouwd, aldus het
Binnenstadsplan2008-2020 van Rotterdam . In de huidige vorm
is het centrum vooral een kantoorlocatie en winkelcentrum en
wordt er relatief door weinig mensen gewoond. De leefbaarheid
komt onder druk, doordat het centrum na zes uur 's avonds
vrijwel uitgestorven is . Deze situatie kan worden verbeterd als er
een ruim aantal woningen wordt bijgebouwd.

verhuizen deze groepen naar locaties buiten Rotterdam zodat d•
stad voornamelijk hoger opgeleide mensen verliest.

I

De locatie van de torens was een aanleiding om een exclusievJ
aanbod woning te realiseren in het duurdere segment van d•
markt. Het betreft hier wonen met uniek uitzicht, international
allure en een uitgebreid serviceaanbod .

Speciale service

Voor de bewoners van de appartementen komt het aan nie,l
tekort. De servicefaciliteiten zijn van uitstekende kwaliteit er
dragen bij aan het woongenot. Op de begane grond van cA
torens bevindt zich een speciale lobby voor de entree van d1
appartementen . Een zithoek biedt een riante wachtplek voJ
de bezoekers . De servicedesk is er voor alle dienstverlenin•
en vragen . Ook zijn er speciale bezorgboxen waarin bewone~
bestellingen kunnen laten bezorgen. Al met al ontbreekt het aar
niets .

I

Wonen in de wolken

Vanuit de woonkamer een fenomenaal uitzicht over Rotterdam

Doelgroep
Rotterdam wil meer midden en hoge inkomens naar de stad
trekken en deze binden aan de stad . Om de concurrentiepositie
in internationaal opzicht te verbeteren is het belangrijk dat
hoogopgeleide werknemers naar de stad komen. Voor deze
mensen is het belangrijk dat er aantrekkelijke woningen worden
gebouwd, vooral in het duurdere segment. Het ontbreken van het
duurdere segment woningen zorgt ervoor dat de al aanwezige
middel- en hoge inkomensgroepen in Rotterdam eveneens niet
doorstromen. Door het gemis van deze stap in een wooncarrière

Wie wil dat niet? Uitzicht was daarom leidinggevend in hJ
ontwerp van de woningen. Er is getracht bijzondere woningen t'
realiseren die aansluiten op de bijzondere plek in de stad. 0~
het uitzicht optimaal te benutten is de gevel zo ontworpen date
een volledig panoramisch beeld over Rotterdam verkregen wordl
De gevelopbouw heeft daartoe twee raamstroken per verdiepin•
gekregen. Een uitzichtstrook en een hooggelegen strook vod
lichtinval die in de woning . De stroken gaan helemaal rondom d'
toren, waardoor er altijd een zo groot mogelijk uitzicht rnageiijl
is .

Verschillende typen appartementen

Ruimtelijk concept
Het meest bijzondere en in het oog springend in de
appartementen is dat de inbouw volledig los is gehouden van

De torens herbergen verschillende typen appartementen. De
configuratie is gebaseerd op een logische opdeling rond de

de constructieve elementen en de gevel. Hierdoor komt een

kern . De appartementen en penthouses zijn in eerste instantie

ongekende ruimtelijkheid tot stand. De plattegronden zijn
·op een 'Miesiaanse' wijze vormgegeven, met steeds in elkaar

ontworpen voor stellen en alleenstaanden zonder kinderen . In

overlopende ruimten ; elke woning heeft slechts drie deuren.

binnenstad naar suburbane stadsdelen. Daardoor is de behoefte
aan gezinswoningen in het centrum minder groot. Hieronder

iEik appartement heeft een centraal blok met een clustering
van natte cel , bergruimte en een toilet . Hierdoor is er een grote
vrijheid om de rest van de woning naar eigen wens in te richten .
Binnenmuren zijn losgehouden van het plafond en de gevel ;
ondanks dat ze vrijstaan, definië ren ze de ruimte . De vorm van
het plafond werkt mee in de ruimtelijke werking . Doordat de
vloer vanaf de kolommen naar de gevel toe verjongt krijgt de
gevelzone nog meer expressie . Het plafond loopt schuin naar
boven weg, zodat het gevoel van ruimtelijkheid en panoramisch
uitzicht optimaal tot zijn recht komt.

Buitenruimte

het algemeen verhuizen mensen bij gezinsvorming vanuit de

volgt een beschrijving en specificaties van elke woning .
Woon/Werk I XXL

Deze unit, opgenomen in toren 1, bestaat uit een woongedeelte
en een kantoor aan huis. De woning is geschikt voor mensen
die een klein kantoor of praktijk aan huis houden . De grootte
van de woning en het kantoor is variabel en kan binnen de unit
zelf worden bepaald. De oppervlakte is 340m2, verdeeld in
een appartement van 260m2 en een kantoor van 80m2 . Zowel
kantoor als appartement zijn toegankelijk vanuit de kern , maar
hebben onderling ook een directe koppeling .

in

Het kantoor is opgedeeld in een werkruimte en een overlegplek

hoogbouwprojecten, áls die al aanwezig is. Vaak wordt het

met een kleine pantry als vrijstaand element in de ru imte . Het
biedt ruimte aan ongeveer vijf werknemers. De woning heeft een
sequentie van kleine, afwisselend open en afgescheiden ru imtes
naar een grote open leefkeuken en woonkamer. De entree
wordt gedefinieerd door een klein blok met toilet en garderobe ,
waarachter zich een deels afgescheiden studieruimte bevindt.
Hierop volgt een intieme tweede zithoek die in open verbind ing

De

buitenruimte

is meestal

een

problematisch

aspect

gebruikt als ruimte om spullen op te bergen, wat een zekere
verrommeling tot gevolg heeft in het gevelbeeld. Om dit tegen
te gaan is er in het ontwerp van de torens slechts een beperkte
buitenruimte ontworpen . Op de koppen van de torens is een
smalle balkonstrook vrijgelaten waar men kan staan. Echter, door
het gebruik van schuifpuien over de volle breedte en hoogte van
de woning is er de mogelijkheid hele delen van de gevel open te
zetten, waardoor de relatief kleine buitenruimte inpandig wordt
vergroot .

"

staat. Een blok met berging en badkamer scheidt de slaapkamer
af van de rest van de woning. Uiteindelijk is er in de leefkeuken
met vrijstaand keukenblok en in de woonkamer een fenomenaal
uitzicht in drie richtingen over Rotterdam .
Ll
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Penthouse I XXL

Deze zeer riante woning met een oppervlakte van 21Om2
bevindt zich in toren2 . Het biedt ruimte aan tweeverdieners of
een klein gezin. Bij de entree van de woning is een blok met
natte cel en bergruimte geplaatst, waardoor de entreehal wordt
gedefinieerd. Achter dit blok ligt de slaapkamer. De rest van de
woning is opgedeeld door enkele vrijstaande wanden waardoor
een ongekende ruimtelijkheid ontstaat en een uitzicht in drie
richtingen mogelijk is. De woning heeft een grote woonkamer

Penthouse I L

en leefkeuken. Ook is er naast een kleine studieruimte ook
een tweede zithoek die eventueel als slaapkamer kan worden
ingericht. De woning heeft een Frans balkon over de volle breedte

Dit appartement is zowel aanwezig in toren 1, met een oppervlakte
van 130m2, als in toren2, met een oppervlakte van 11Om2. Dit
kleine verschil wordt veroorzaakt doordat toren1 iets breder is .
Het appartement biedt ruimte aan tweeverdieners die een stap
willen maken in hun wooncarrière. De opzet is gelijk aan zijn
grotere variant die hiervoor is beschreven. Ook in dit appartement
is er door middel van een blok met de natte cel en bergruimte
een entree gedefinieerd en een slaapkamer afgescheiden .
Verder is er een studieruimte aanwezig en hebben de keuken
en woonkamer dezelfde kwaliteiten als die in de grotere variant,
hetzij minder groot. Bij een eventuele gezinsuitbreiding kan de

van zowel de keuken als de woonkamer.

studieruimte omgebouwd worden tot slaapkamer.

Appartement I XL/L

Wederom een appartement dat in beide torens voorkomt en qué
oppervlakte van elkaar verschilt; ze zijn 170m2 en 100m2 grooj
Het betreft hier een langgerekt appartement dat is opgebouwc
uit een sequentie van open en afgescheiden ruimten dil
cumuleert in een woonkamer op het einde. Een brede gangzonE
verbindt alle ruimten met elkaar. De entree vindt eveneenl
plaats in de gangzone en wordt gedefinieerd door een blok me
toilet en garderobe, waarachter de studieruimte zich bevindt. Dl
slaapkamer, die is afgescheiden van de rest door een blok me
de badkamer en een berging, deelt het appartement op in ee~
leefkeuken met vrijstaand keukenblok, en een riante woonkame

met mooi uitzicht over de stad. Tevens is de woonkamer voorzie~
van een Frans balkon die gedeeld wordt met buren.

Studio I M

De studio, opgenomen in beide torens, is bestemd voor starters
op de woningmarkt. Het betreft een klein appartement dat

Short Stay IS

geschikt is voor alleenstaanden of een stel. Het appartement
wordt op een slimme manier opgedeeld door een element
waarin keuken, badkamer, toilet en berging zijn opgenomen.
Hierdoor heeft de studio een afgescheiden slaapkamer en wordt
de keuken aan het zicht vanuit de woonkamer onttrokken. De
woonkamer heeft een Frans balkon dat grenst aan de buren.

Dit is een kleine wooneenheid die fungeert als hotelkamer voor
werknemers die tijdelijk in Rotterdam komen werken, of als
gastenverblijf voor de bezoekers van de appartementen. In beide
torens zijn Short Stay units aanwezig. De Short Stay is naast een
badkamer en slaapkamer voorzien van een kleine zithoek en een
werkplek en heeft een mooi uitzicht over de stad.

Gevel
De gevel van de torens kenmerkt zich door een sterke horizontale
geleding. De gevel is opgebouwd uit banen van glas en leisteen
die de torens de leesbaarheid ontnemen, doordat noch de
verdiepingshoogte , noch de aaneenschakeling van woningen
of kantoren is gearticuleerd. Door diep terug liggende ramen
en gevelbanden die elkaar snel opvolgen, werkt het volume
als vervreemdend, alsof het schaalgevoel zoekraakt. De koele,
stenige huid zorgt ervoor dat de torens zich als introverte
blokken voordoen, waardoor ze nadrukkelijk van de omgeving
worden geïsoleerd.

Materiaal en kleurgebruik
Gebruik van kleur is een van de middelen om de gevel de beoogde
expressiviteit te geven. In de dichte gevelbanden wordt een
bekleding van leisteen toegepast. Het betreft hier een natuurleL
De subtiele kleurverschillen en imperfecties van de leistenen
verrijken het gebouw en geven het een levendige uitstraling.
Er is gekozen om de gevel met drie kleuren leisteen te
bekleden. Een donkere antracietkleurige lei, een lichtgrijze lei
en een goudbruine lei. Door de snel afwisselende open en dichte
stroken, gecombineerd met de toepassing van verschillende
kleuren raakt het schaalgevoel in de toren kwijt. De toepassing
van een steeds repeterende standaard verdiepingselement van
borstwering, uitzichtstrook, dichte strook en hoge lichtstrook
wordt minder duidelijk zichtbaar. Verdiepingen zijn niet meer
te tellen, zodat de toren gaat werken als een introvert, uniform
volume.
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Glasstroken
De grote kwaliteit van wonen en werken op hoogte is het
spectaculaire uitzicht op de wijde omgeving dat dit met
zich meebrengt. Dit uitzicht moet volop worden benut in het
ontwerp van de torens. Daarom is gekozen voor raamstroken
die ononderbroken rondom het gebouw doorlopen . De enige
uitzondering hierop is de gevel ter plaatse van de stabiliteitskern,
waar er een volledig glazen gevel wordt toegepast. De verticale
ontsluiting van de torens wordt met deze verbijzondering in
de gevel duidelijk gemaakt; achter het glas is het trappenhuis
zichtbaar. Mede doordat de kernen aan de binnengevel naar
elkaar zijn gericht, gaan ze een relatie aan met elkaar ter plaatse
van het binnengebied .

functie van het gebouw verandert. De opgelegde rigiditeit is zowel
geschikt voor een invulling van kantoren als van appartementen
of hotelkamers. Naar buiten toe presenteert de toren zich als
een homogeen volume, terwijl de binnenkant heterogeen is. Er
is een volledige uitwisselbaarheid tussen kantoorverdieping en
appartementenverd ieping.

Opbouw in schaal
In de opbouw en materialisatie van de torens zijn verschillende
schaalsprongen te bemerken, waarvan de zichtbaarheid
afhankelijk is van de afstand tot het gebouw. Krachtig hieraan is
dat naarmate je de torens nadert, ze steeds meer bloot geven en
meer inhoud en detail krijgt.

Elke verdieping kent een tweetal glasstroken. Een hoog raam
ten behoeve van lichtinval diep in de ruimte en een raam op
ooghoogte voor uitzicht op de omgeving . De glasstroken liggen
diep terug ten opzichte van de dichte gevelstroken. Hierdoor
wordt opwarming door de zon in de zomer beperkt. De negge
van het hoge raam reflecteert het dagl icht nog eens tegen het
plafond , waardoor er extra veel licht diep het gebouw binnen
komt. Doordat het plafond een verjonging heeft naar de gevel
toe, valt er nog meer licht binnen in de woning. Het gevoel van
vrijheid dat verkregen wordt door het panoramisch effect van de
glasstroken, wordt nog eens extra benadrukt door het schu in
weglopende plafond.

Uniformiteit
Het ontwerp van de gevel is voor elke verdieping hetzelfde, de
toren heeft een uniform voorkomen. Naast het voordeel van
prefabricage dat dit oplevert, heeh het ook voordelen indien de

Van grote afstand (>2km.) zullen de torens zich aftekenen als een sculptuur. Ze maken
deal uit van de skyline van Rotterdam en marl<eren de plek . Vanuit verschillende richtingen

worden of twee afzonderlijke volumes waargenomen of de torens versmelten samen.

Wanneer men de torens nadert (500m.) zal in de sculptuur langzaam meer detail te
onldekken zijn . Een sterl<e horizon la Ie geleding tekenI zich af. waarin door verschillend
kleurgebruik en diep terug liggende stroken een schaalloosheid en ontelbaarheid ontstaat.

Dichtbij het gebouw (25m.) wordt zichtbaar dat de gevelbanden zijn opgebouwd uit leien in
verschillende kleuren, welke het gebouw een zekere mate van tactiliteit geven. De eindeloze
herhaling van de leien verster1<1 het monolithisch effect en geeft de toren een robuust uiterlijk.

Vervolgens (100m.) zullen de gevelbanden van de raamstroken te onderscheiden zijn.
Doordat een verdieping twee raamstroken heeft krijgt het geheel een vervreemdend effect,
het schaalgevoel is zoek.
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Op korte afstand (<5m.) wordt zichtbaar dat er een onregelmatige leisteendekking is
toegepast. In het onregelmatige patroon worden de horizontale voegen benadrukt waardoor
de sterke horizontale geleding van de torens zich nog eens herhaalt in de materiaalbekled ing.

GEVOUWE

BETON CHIL

De bindende factor van het gebouw is het congres en
vergadercentrum. Enerzijds omdat dit de centrale plek van
het gebouw is, de plek waar men binnenkomt en van waaruit
men zich verspreidt, anderzijds omdat het in conceptuele zin
en in vormentaal de verbinding vormt tussen zowel de torens,
het stedebouwkundig deck en de boogruimtes, als tussen het
gebouw en zijn omgeving. Het betreft hier dus het kloppend hart
van het gebouw waar alle gebruikers elkaar kunnen ontmoeten.

Concept
De gevouwen schil fungeert als intermediair in het gebouw en
bestaat voornamelijk uit grote open ruimte. Slechts een dun vlak
dat een aantal keer gevouwen en verdraait is, maakt dat alle
onderdelen waaruit het gebouw is opgebouwd samengebonden
worden. Aan de achterzijde van het gebouw komt de schil
tevoorschijn uit de Hofpleinlijn, waarna hij zich langzaam
transformeert en losmaakt van het gebouw. Uiteindelijk eindigt

'In de globaliserende wereld en de steeds
toenemende mogelijkheden op interactief en
communicatief gebied neemt het belang en
de waarde van een persoonlijke ontmoeting
steeds meer toe. juist doordat de wereld binnen
handbereik ligt, maakt het persoonlijke contact het
verschil.'

de schil met een uitloper naar het tweede maaiveld, zodat
de omgeving integraal onderdeel uitmaakt van de vorm. De
gevouwen schil creëert een doorgaand landschap, letterlijk en
figuurlijk.

Kloppend hart
In de ruimte tussen de bogen en tussen de torens gebeurt het
allemaal. Hier bevindt zich het hart van het gebouw, waar de
ruimtes het grootst zijn. Dit hart is op een ingetogen wijze
vormgegeven, zodat het gebied een intermediair vormt tussen de
twee imposante torens en de bogen van de Hofpleinlijn. Samen
met de twee auditoria vormen de torens een spanningsveld
dat voelbaar is vanuit het intermediaire gebied. De subtiele

aanwezigheid van de gevouwen schil versterkt het spanningsveld,
1en maakt het vanuit verschillende perspectieven beleefbaar.

De techniek van het vouwen levert eveneens een goede oplossing
voor het maken van de oplopende auditoriumzalen. Al deze
ruimten hebben geen harde grenzen, maar door de subtiele

Doorgaand landschap
De gedachte achter de gevouwen betonschil was het creëren

~an een doorgaande beweging waarin alle elementen van het

gebouw tot één samengebonden worden . Hierdoor ontstaat
Ier een ruimtelijke continuïteit die een interessant doorgaand
landschap oplevert. Binnen dat landschap zijn er door het vouwen
len vervormen allerlei plekken met verschillende kwaliteiten en

vouwen van de schil hebben ze wel ruimtelijke beperkingen.
Zodoende ontstaat er een aaneenschakeling van vloeiende
ruimte binnen een doorgaand gevouwen landschap .
De wigvorm van de torens wordt middels het vouwen van
de betonschil versterkt. Beide richtingen waarin de torens

belevingswaarde . Open ruimten die visueel contact hebben, en
meer afgesloten intiemere plekken. De gevouwen schil omarmt

staan komen terug in de richting waarin de betonschil is
gevouwen. Vanuit het atrium gezien leveren de schuine lijnen
een spectaculaire ruimtelijkheid op. Trappen en bordessen

alle ruimte; ze is gesloten in de vouwrichting, terwijl ze volledig
transparant is in de andere richting. Hierin refereert de betonschil

versterken deze werking door eveneens afwisselend in de ene
en de andere richting te stijgen .

naar de bogen van de Hofpleinlijn .

Gescheiden systemen
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De twee auditoria die zijn verwerkt in de gevouwen schil
zijn volledig afgescheiden van elkaar. Er zijn twee systemen
ontworpen die los van elkaar functioneren. Zo heeft iedere zaal
zijn eigen foyer, bar, lift en toiletgroep. De verbinding tussen
beide vindt plaats via het atrium in het midden van het gebouw.

Ruimtelijke werking
Het continue landschap binnen het gebouw levert een fascinerend
spel op van vlakken en lijnen. De manier waarop de gebruiker
het gebouw zal beleven en gebruiken; hoe de routing, relaties
en zichtlijnen werken wordt hieronder uitgelegd.

Entree
Het gebouw heeft twee hoofdentrees. Aan de voorkant kan men
via entree vanaf het tweede maaiveld van het Hofpleinkwartier het
gebouw betreden, aan de achterzijde is er een entree mogelijk
vanaf de Hofpleinlijn. Beide entrees bevinden zich op 6 meter
boven maaiveld, zodat bij er binnenkomst direct overzicht is op
de grote open ruimte in het atrium . Bij beide entrees is er direct
de mogelijkheid om met de trap of lift naar de begane grond
te gaan, waar de ontmoetingsplek is. Hier staat ook een grote
servicebalie waaraan inlichtingen verkregen kunnen worden en
er is een garderobe voor bezoekers. Voor wachtenden zijn er een
aantal zitplekken in het atrium.

Foyers
De foyers bij beide zalen liggen direct boven of onder de
congreszaaL Ze kunnen snel via een directe trap of met de lift
bereikt worden. Vanaf de foyers is er weer een nieuw uitzicht
op zowel de interne ruimte als ook op de omgeving. Alle foyers
hebben middels grote schuifpuien toegang tot een buitenterras .
Doordat de binnenruimte vloeiend overloopt in buitenruimte,
veroorzaakt door het eenduidige concept van het vouwen, wordt
de stedelijke ruimte rondom het gebouw zichtbaar en ervaarbaar.
De inbedding van het gebouw, en de plek die het inneemt in de
stad worden zichtbaar gemaakt.

Materialisering
Atrium
Het atrium in het hart van het gebouw is de plek waar alles
samen komt . De torens , de Hofpleinlijn en de congreszalen en
foyers binnen de betonschil, maar ook bezoekers, bewoners
en werknemers. De ruimte biedt zicht op alle aspecten van
het ontwerp. Een glazen dak maakt de hoogte van de torens
zichtbaar vanuit dit centrale deel. Het spanningsveld wordt hier
opgevoerd door de samenkomst van alle elementen .

De gevouwen schil zal gemaakt worden van beton . Het speciale
aan de doorlopende schil is dat de vorm tegelijk vloer, wand,
gevel en dak is. Daarom is er gekozen om de betonschil in het
werk te storten zodat dit beeld gewaarborgd blijft. Daarnaast is
beton een puur en natuurlijk materiaal dat past bij de constructie
van de Hofpleinlijn, eveneens uit beton . Bij het storten zullen hier
en daar oneffenheden ontstaan, wat juist past bij het robuuste
en stoere karakter van de gevouwen schil.

Auditoria
In het gebouw zijn twee auditoriumzalen aanwezig voor
ongeveer 250 mensen . Daarnaast is er nog een multifunctionele
trappenzaal waar eventueel ook lezingen en congressen
gehouden kunnen worden. Deze zaal is daarnaast ook geschikt
voor andere doeleinden zoals gebruik door het naastgelegen
lunchcafé.

Om de doorlopende schil extra te accentueren zullen alle
verdere invullingen van glas zijn . Dit benadrukt het continue
karakter van de betonschil, en levert een maximale tegenstelling
tussen open en gesloten vlakken op, waardoor de eigenheid van
de betonschil wordt versterkt. Door het glas zo nu en dan een
afwijkende richting van de gevouwen schil te geven, ontstaan
op een natuurlijk wijze buitenruimtes die een zijn met het
interieur.

"

J

ti

'1 I

R

TEKENI GEN EN BEELDE

'Na de torens in woorden te hebben beschreven,
volgen hier bouwkundige tekeningen. Ze geven
op een nauwkeurigere schaal het project weer.
Vervolgens worden met een aantal maquettefoto's
Huidige situatie! 1 :5000

een impressie van het gebouw gegeven.'
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Nieuwe situatie! 1 :5000
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Doorsnede 1:1000
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Plattegrond Begane Grond 1 :500

1 Cenlrale ontmoetingsplek
2 Servicebalie
3 Garderobe
4 Entree toren

5 Entreelobby appartementen
6 Entreelobby en wachtruimte kantoren
7 Gate/Restaurant
8 Auditorium 250 personen
9 Congreszaal 75 personen
10 Vergaderruimte
11 Multifunctionele trappenzaal
12 Lunchcafe

13 Patio
14 Opslagruimte
15 Restaurant
16 Keuken
17 Afwaskeuken
18 Kantoor
19 Kleedruimtes
20 Koeling en diepvries
21 Expeditieingang
22 Foyer
23 Entree congres- en vergadercenter vanaf Hofpleinlijn
24 Auditoriumzaal 265 personen
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Plattegrond 1a verdieping 1:1000

Plattegrond 3e verdieping 1:1000

Plattegrond 2e verdieping 1:1000

4e verdieping 1:1000
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EFE ENTIE

OJECTEN

Een open en uitnodigend gebouw waarin mensen uit binnenen buitenland elkaar kunnen ontmoeten en inspireren, was
wat Philips wilde bereiken met de bouw van FiftyTwoDegrees.
Het huidige complex bestaat uit een kantoortoren aangevuld
met een parkeervoorziening onder een opgetild grasdak. Een
overdekte plaza met horecagelegenheden met buitenterrassen
Een ontwerp staat bijna nooit op zichzelf, maar vloeit meestal

I voort uit interessante en inspirerende voorbeelden. Een

I

I

Functiemenging

referentieproject kan bepaalde aspecten van een ontwerp
verduidelijken of kan beelden en sferen oproepen die met het
nieuw te bouwen ontwerp geassocieerd worden . Ook de ideeën
voor het gebouw op de Kop van Noord vloeien voort uit bepaalde
fascinerende projecten die hieronder behandeld zullen worden.

maken het programma van de eerste fase compleet. Wanneer
ook de tweede fase klaar is , zal het complex zijn uitgebreid
met een conferentiecentrum, een theater, retail, horecaen uitgaansgelegenheden , appartementen, een hotel en
sportfaciliteiten . In de tweede fase ondergaat ook het
omliggende gebied een transformatie. Ten behoeve van de
bereikbaarheid wordt het omliggende gebied geherstructureerd,
waarbij infrastructuur wordt verlegd en een hoogwaardige
openbaarvervoersverbinding met de stad tot stand zal komen .

Fiftytwo Degrees Nijmegen
Bijzondere gevel
De 86meter hoge toren ontworpen door Mecanoo is onderdeel
van grootschalige ontwikkelingen rondom NXP, voorheen Philips
Semiconductors, in Nijmegen. Het project bestaat uit twee
fasen waarvan er inmiddels een is gerealiseerd . Omdat Philips
in de toekomst vaker wil samenwerken met andere partijen is
besloten tot de ontwikkeling van een grootschalig kenniscentrum
genaamd FihyTwoDegrees. De naam komt voort uit de ligging
op de 52e breedtegraad, en duidt op het globale karakter van
het gebouw en de samenwerkingsverbanden die aangegaan
worden. De ambities en idealen van de kenniseconomie worden
in dit gebouw weerspiegeld. Het gebouw in zijn totaal dient als
programmatische referentie en de toren op zich is een voorbeeld
van een hoogbouwproject met een bijzonder uiterlijk.
11

De geknikte toren is een nieuw landmark voor Nijmegen. Met
zijn 86 meter is het de hoogste toren van de stad en daarmee
een markante verschijning. Zijn geknikte vorm, dat symbool
staat voor een uitnodigend gebaa r richting de stad, en zijn gevel
versterken het opvallende karakter van de toren. De zwarte
aluminium gevel heeft een raster van open en gesloten delen,
waarin de ramen zijn geordend als een patroon van pixels ,
refererend aan de technologie die binnenin wordt ontwikkeld .
Door de pixelcompositie vallen de dichte gevelstroken ,
waarachter de verdiepingsvloeren schuil gaan , in eerste instantie
niet op . Pas wanneer er goed gekeken wordt zijn de afzonderlijke
verd iepingen te onderscheiden . Door de bijzondere gevel krijgt
de toren een monolithisch karakter.

Constructieve opzet
De nonchalant achterover leunende toren maakt nieuwsgierig
welk constructieprincipe is toegepast. Doordat het bovenste
deel van de toren 10 graden uit het lood staat, heeft de toren de
neiging naarvoren te vallen . Stabiliteit was daardoor een bijzonder
aandachtspunt. Er is uiteindelijk gekozen voor twee in het werk
gestorte betonnen kernen met een stalen draagconstructie van
slanke kolommen en hoedliggers. De kernen staan excentrisch
ten opzichte van de plattegrond zodat ze buiten de knik vallen. De
betonnen kernen zijn in het onderste deel zwaarder uitgevoerd
voor het opvangen van horizontale krachten .
Een lastig probleem vormde de toepassing van twee
constructiematerialen en het bijbehorende verschil in
constructief gedrag. Een zettingsverschil tussen het staal en het
beton zou als gevolg van het eigen gewicht erg groot zijn. Dit is
opgelost door de stalen kolommen enkele millimeters langer uit
te voeren. De staalconstructie is brandwerend bekleed en er is
een sprinklerinstallatie toegepast.

op de Kop van Noord is het belangrijk duidelijk en herkenbaar te
zijn. Toepassing van een bijzondere gevel kan ervoor zorgen dat
de torens een icoon worden in het centrum van Rotterdam, en
daarmee een zekere representativiteit genereren.

Mövenpick Hotel Amsterdam
Het hotel dat is ontworpen door Claus en Kaan maakt deel
uit van een groter ensemble, bestaande uit een kantoortoren,
cruiseterminal en muziekcentrum aan de Oostelijke Handelskade
in Amsterdam . Op een gedeelde, doorlopende plint langs het
Ij, verrijzen vier autonome volumen, waarvan het hotel er een
is . Het gebouw, 6Smeter hoog, is een opvallende verschijning
in de vorm van een uitkragend blok boven de plint. Het
interessante aan dit gebouw is de gevel; de horizontale banen
van natuursteen en glas geven het blok een sterke identiteit. Het
kleur- en materiaalgebruik in de gevel dient als een referentie
voor de gevels van de torens op de Kop van Noord.

Krijtstreep maatpak
Relevantie voor de Kop van Noord
De functiemenging die in FihyTwoDegrees is toegepast
heeft als voorbeeld gediend voor het gebouw op de Kop van
Noord. De samensmelting van werken, wonen, ontmoeten
en ontspannen in een gebouw resulteert in een interessante
mix die voordelen biedt van gedeeld gebruik van functies en
samenwerking tussen gebruikers. De opdeling van het project
in zichtbaar te onderscheiden onderdelen zorgt voor een goede

De gevel van het Mövenpickhotel kan worden vergeleken met
zijn voornaamste gebruikers, namelijk zakenlieden. Zoals een
krijtstreep maatpak de drager slankeren langerdoet lijken, hebben
ook de horizontale banen in de gevel een flatterende functie ;
ze verhullen de achterliggende 408 identieke hotelkamers . De
complex iteit van het programma is door het rigide gebaar van
een zwevend blok boven de plint niet afleesbaar.

faseerbaarheiden een heldere leesbare structuur. De sculpturale
toren manifesteert zich daarin als een sterk beeldmerk die het

De huid van de hoteltoren bestaat uit horizontale banen
groen graniet, wit marmer, glas en wit beton, die de gevel

project een grote herkenbaarheid verleent . Ook voor het gebouw

de

leesbaarheid

ontnemen ;

de

toren

krijgt

een

zekere

I

schaalloosheid. De afmetingen van een kamer, noch die van de
verdieping wordt prijsgegeven door het toegepaste patroon. Een
massaal en monotoon beeld van eindeloos herhalende ramen

Ondanks het verhullende effect is de gevel onlosmakelijk
verbonden met de ruimtelijke context van het gebouw, en dat is

moest voorkomen worden. Het hotel presenteert zich nu als een
blok naar de stad. De kamers en verdiepingen tekenen zich pas

niet het geval in het Mövenpickhotel. De gevel verbergt hier een
interne organisatie die minder aantrekkelijk is . De vormgeving

's avonds af, wanneer de lichten aan gaan .

van de gevel weerspiegelt daarom niet het interieur en dat is
een gemiste kans. De gevel kent twee verschillende kanten; de
horizontale geleding van de gevel blijkt aan de binnenkant toch

Detaillering en constructie
De verfijnde gevel van het hotel is met uiterste precisie gemaakt.
De natuurstenen platen en het glas zijn in een vlak gedetailleerd.

over te gaan in een opdeling van kleine afzonderlijke ramen.

De raamkozijnen zitten aan de binnenzijde, zodat de buitenkant
een strak, glad en gelikt uiterlijk krijgt . In tegenstelling tot wat de
buitenkant doet vermoeden, hebben de kamers geen doorgaande
uitzichtstroken over de volle breedte. Achter de gevel staat een
betonnen gevelbuisconstructie met kleine raamopeningen, dat
technisch gezien de makkelijkste en goedkoopste oplossing
is. De overgang van het uitkragende blok naar de plint wordt
gevormd door een transparante tussenverdieping . Een betonnen

Het verhullen van de inhoud is een mooie manier om een
eindeloze herhaling van hetzelfde te voorkomen . Een uniform
voorkomen geeft een gebouw een krachtig uiterlijk. De
simplistische vormentaal draagt daar ook aan bij. Bij de torens op
de Kop van Noord is soortgelijke horizontale geleding toegepast
op een rechthoekige hoofdvorm . De beleving van binnenuit is
echter even belangrijk als van buiten, zodat, door toepassing
van een ander constructieprincipe , de horizontale banen ook
aan de binnenkant van de gevel zijn doorgezet. Zodoende wordt

tafelconstructie voorziet in overdracht van de krachten van de
bovenbouw op de onderbouw.

de beleving vanuit het gebouw zelf net zo enerverend als het
effect van buitenaf.

Relevantie voor de Kop van Noord

Het is een mooie vondst, afwisselende horizontale banen
. die een strakke doos omhullen. De leesbaarheid van de gevel
wordt ontnomen door het optische effect dat de stroken geven .
Hierdoor is het minder duidelijk hoe het gebouw zich achter de
gevel gedraagt. Het resultaat van het spel met horizontale banen
in verschillende materialen en kleuren, is de totstandkoming
van een uniform uiterlijk. De uniformiteit door een horizontale
geleding heeft als voorbeeld gediend voor de gevel van de twee
torens op de Kop van Noord .

Gemeentekantoor Vught
Architectenbureau De Twee Snoeken heeft in Vught een nieuw
gemeentekantoor ontworpen, bestaande uit een hoge, ovale
cilinder met een brug verbonden aan een wigvormige laagbouw.
Het gebouw staat geheel los van zijn ruimtelijke context
en lijkt zich enigszins af te zonderen van zijn omgeving . Dit
komt mede door zijn ovale vorm, maar ook door de toepassing
van afwisselend open en dichte gevelstroken. De cilindrische

toren heeft hellende gevels en verjongt naar onderen toe .
De plattegrond is geen zuivere ovaal maar heeft een soort
eivorm. Ook lopen de bovenste en onderste dichte stroken in
tegengestelde richting schuin af. Zo ontstaat er een vorm die in
eerste instantie makkelijk te interpreteren lijkt, maar naarmate
je langer kijkt steeds meer vragen oproept. De detaillering en
materialisatie van de gevel was een belangrijke inspiratiebron
voor het ontwerp van de twee torens op de Kop van Noord.

Gevelstroken

Detaillering
Voor de opbouw van de gevel is gebruik gemaakt van
geprefabriceerde houtskeletbouw elementen. Deze zijn in het
werk voorzien van de leistenen en de loden afdekking . Opvallend
in de detaillering van de gevel is de ingebouwde waterafvoer in
elke strook . Het water dat van de ramen en gevelstroken stroomt,
wordt daardoor rechtsreeks naar de riolering afgevoerd, en kan zo
niet de gevel bevuilen . De ramen zitten in brede kozijnprofielen
en staan tegen een T -vormige stijl. Aan de binnenzijde zijn de
kozijnen op een stalen I-profiel bevestigd.

In verband met de optimalisatie van daglichttoetreding is

Relevantie voor de Kop van Noord

de gevel per verdieping voorzien van dubbele raamstroken.
Een verdieping heeft een borstwering, een raamstrook voor
uitzicht, daarboven een dichte strook en onder het plafond

Vooral de detaillering van de gevel heeft als voorbeeld gediend
bij het ontwerp van de torengevels. Omdat ook in de torens

nog een raamstrook om licht diep de kantoren in te laten
vallen . Door toepassing van diepe neggen krijgt de gevel de
nodige expressie en wordt bovendien zoveel mogelijk warmte
buiten gehouden. De dubbele raamstroken geven het gebouw
een sterke horizontale geleding, welke wordt versterkt door
toepassing van een keramische, antracietkleurige leisteen in de
dichte geveldelen . Deze materialisatie doet het gebouw goed
aansluiten op haar omgeving . Door de diep liggende ramen en
de elkaar snel opvolgende gevelbanden, werkt het volume als

een opdeling van de ramen in een uitzichtstrook en een strook
ten behoeve van diep toetredend daglicht is toegepast, was de
gevelconstructie van het gemeentekantoor een goede referentie.
De I-profielen, die ervoor zorgen dat een extra strook halverwege
de verdieping gemaakt kan worden, zijn ook in het ontwerp van
de torens toegepast. Ook is er gekozen voor een grote mate
van prefabricage van standaardelementen . Ten slotte was de
afwerking in keramische leisteen een goed voorbeeld van een
robuuste, tactiele gevel. Toch is er in het ontwerp van de torens

vervreemdend. Het is alsof het schaalgevoel verdwijnt. De toren
lijkt op een foto wel twee keer zo groot . De gevel- en raamstroken
worden onderbroken op de plek waar de trappenhuizen
zitten, en accentueren de stijgpunten in het gebouw. Er is
een volledig glazen gevel toegepast die verder terugligt . De
borstweringstroken lopen door, voor het trappenhuis langs. De
begane grond is bijna volledig in glas uitgevoerd, en zorgt voor
een open karakter vanuit de publieke ruimte.

voor gekozen om een natuurlei toe te passen, aangezien dit meer
leeft. Enige minpunt aan de gevel van het gemeentekantoor is de
uitwerking van de glasstroken. Deze hebben sterk opvallende,
verticale profielen die snel repeteren. Hierdoor wordt de strakke
horizontale geleding gedeeltelijk ontkracht, en verliest het
gebouw aan karakter. In het ontwerp van de gevel van de torens
op de Kop van Noord is dit een punt waar de nodige aandacht
naar uitgaat.

TECHNIEK

CO STR CTIE

In de torens is gebruik gemaakt van een stalen constructie gecombineerd met een betonnen stabiliteitskern . Deze constructie zal
hier verder worden toegelicht en berekend, zodat het resulteert in een globale dimensionering . De constructie draagt bij aan de
architectuur. Er is gebruik gemaakt van het principe van scheiding van drager en inbouw, ook wel bekend als het Open Bouwen
principe. Het Open Bouwen principe heeft als basis de creatie van verschillende beslissingsniveaus die onafhankelijk van elkaar
zijn. Hierdoor zijn aanpassing op een lager niveau altijd mogelijk . Dit heeft een zekere flexibiliteit tot gevolg waardoor er altijd kan
worden voldaan aan de dan geldende eisen en wensen ten aanzien van het gebruik. De levensduur van het gebouw zal hierdoor
toenemen. Onder het hoofdstuk aanpasbaarheid wordt hier verder op ingegaan .

Constructieprincipe
De constructie speelt een belangrijke rol in de belevingswereld van een torenbewoner. Constructieve elementen staan geheel
ten dienst van het uitzicht rondom. De kolommen van de draagconstructie staan los van de gevel en ook van de inbouw. Er is
gekozen voor een kolommenstructuur van staal met een betonnen stabiliteitskern. Kolommen zijn teruggezet van de gevel, zodat
de horizontale gevelbanden rondom een maximale expressie krijgen . Bovendien wordt er een loopzone langs de gevel gecreëerd
die vrij is van obstakels, zodat er maximaal van het uitzicht genoten kan worden. De kolommen worden losstaande elementen en

'Een slimme constructieve opzet van de torens
versterkt het gevoel dat de architectuur oproept.
Bovendien biedt de constructie volop mogelijkheden
wat betreft aanpasbaarheid in de toekomst.'

De voorkeur voor een stalen draagconstructie komt voort uit

P,••

de eigenschappen van staal, die de mogelijkheid biedt om
grote overspanningen te maken. Ook de toepassing van een
vloersysteem met geïntegreerde stalen liggers, lag te grondslag
aan de keuze voor een stalen draagconstructie.

Cd,m

hoogbouwprojecten

Windbelasting op kopse gevel

0,8703
1,2

1,74 op
extreme stuwdruk in kN/m2
110 meter en 1,26 op 40 meter

Kern
Bij

windbelasting in kN/m2
reductiefactor voor de afmeting
windvormfactor
drukvereffen ingsfactor
vergratingsfactor dynamische invloeden

het

De winddruk aan de top van een gebouw is hoger dan de

stabiliteitsssysteem de horizontale belasting die optreedt ten
gevolge van wind maatgevend .

is

voor

de

bepaling

van

winddruk op maaiveldniveau. Ook de vorm en afmeting van
een gebouw zijn van invloed op de hoeveelheid winddruk die
optreedt. Bij hoge, brede gebouwen zal een aanzienlijk deel van
de wind op de gevel naar de top van het gebouw gaan, zodat
de winddruk hier evenredig toeneemt met de hoogte. Daarom
zijn voor de bepaling van de rekenwaarde voor de gelijkmatig
verdeelde winddruk twee waarden nodig; op 110 meter hoogte
en op 40 meter hoogte.

Horizontale belasting
De horizontale belasting die optreedt, is de windbelasting. De
wind zorgt voor een drukkracht aan de ene zijde van de toren,
en voor zuiging, dus een trekkracht, aan de tegenoverliggende
zijde . De windbelasting zorgt ervoor dat de toren om wil vallen.
Dit wordt voorkomen door de betonnen stabiliteitskern die in de
fundering is ingeklemd. De windbelasting zal resulteren in een
druk en een trekkracht in de kern . Maatgevend in de horizontale
belasting is de horizontale uitbuiging aan de top van de toren . De
windbelasting is wordt berekend op twee zijden van het gebouw.
De belasting op de lange zijde is hoger dan die op de korte
kopse zijde. Hierdoor zullen de wanden van de kern parallel aan
de lange zijde waarschijnlijk dikker zijn .

de volgende formule :
Pu P = Cd1m
. ·C1ndex ·Ceq ·<l> I ·Pw

P,. 0 (11 0)= 1,86 kN / m 2
P,••(l7) = 0,91 kN / m 2
De gelijkmatig verdeelde belasting wordt dan:
qd = q., El + qb
qd = 0,39 + 0,91 = 1 ,30 kN/m 2

Stabiliteit

De waarde qd zal door de betonnen stabiliteitskern moete~
worden opgenomen. De benodigde stijfheid van de kern is
afhankelijk van de maximaal toelaatbare uitbuiging aan de topi

P,••(ll 0)= 1,82 kN / m 2
P,. 0(40) = 1,32 kN/m 2

De uitbuiging mag maximaal 1/ 700 van de hoogte zijn ; dat
betekend voor een 11 0 meter hoge toren maximaal 160mm
Aan de hand van de maximale uitbuiging is af te leiden welke

Om de buigstijfheid van het gebouw te kunnen bepalen moet er
gerekend worden met een gelijkmatig verdeelde belasting over
de hoogte van het gebouw qd .

traagheidsmomenten I er benodigd zijn.

I

Windbelasting op langsgevel

q ·I '
h
u = -::; - -

Windbelasting op langsgevel

De windbelasting op de lange zijde kan berekend worden met

Volgens hetzelfde principe kan de windbelasting op de kortJ
zijde aan de kopse kant van de toren worden berekend. Hierui~
volgen de volgende waarden :
I

BEl
qd= 0,19 + 1, 32 = 1,51 kN/m 2

700
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Dimensionering kern
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Voor beton (E=30·1 0 6) geldt dan:

1,51· 40 -110'
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1, (zwakke richting) = 2 30m

__ I,

De waarden 1, en I, zijn de waarden voor het traagheidsmoment
die de betonnen kern moet opbrengen om de horizontale
windbelastingen op te kunnen nemen . Uit deze waarden kan met
behulp van een versimpelde weergave van de kern, als zijnde
een koker, de dikte van de wanden in beide richtingen bepaald
worden.
Voor een rechthoekig volume geldt dat de I bepaald kan worden
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Voor de kern kan met behulp van trial and error bepaald worden
hoe dik de wand moet worden.

I,

I= (_2_ · 7,2 · 9,7')
y
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Deze worden vanaf de vloervelden op de ligger afgevoerd. Aan

1, =241 m•
Dit is groter dan de benodigde 230m' dus voldoet. De kernwand
in dey-richting wordt 600mm dik.

Voor de permanente belasting is gerekend met een waarde van
4,0 kN/m 2 • Ten behoeve van de veranderlijke belasting is met 3,0
kN/m 2 gerekend. De veranderlijke belasting wordt per vloerveld
op een ligger afgedragen en wordt herleidt tot een gelijkmatige
verdeelde belasting over de gehele ligger.

_ _I,

1
lz= ( - ·7,2-9,7')- ( - ·(7,2-0,4) · (9,7-0,4)')
12
12
1

I

Voor de permanente belasting geldt een lijnlast van: 4,0kN/m 2
7,2m = 28 ,8 kN/m'

•

Voor de veranderlijke belasting geldt een lijnlast van: 3,0 kN/m 2
·7,2m = 21,6 kN / m'

~

I
I,

lz (sterke richting) = 82 m•

De verticale belasting op een ligger wordt uitgesplitst naar een
permanente belasting ten gevolge van structurele elementen,
en een veranderlijke belasting veroorzaakt door het gebruik.
de uiteinden van een ligger drukt een puntlast ten gevolge van
de gevel.

q · I'
h
u=--:S-8EI
700

u

De liggers in beide torens overspannen over de gehele breedte
van de toren en hebben door de teruggezette kolommen een
kleine uitkraging aan beide kanten. Dit komt ten gunste van de
doorbuiging in het midden van de liggers. Ten behoeve van de
dimensienering van een ligger in de vloer is het belangrijk te
weten welke belastingen er op een ligger worden afgedragen.

Verticale belasting

]

12

Windbelasting op kopse gevel

Liggers

Dit is groter dan de benodigde 82m' dus voldoet. De kernwand
in de z-richting wordt 400mm dik.

De puntlast veroorzaakt door de gevel bedraagt 1 ,5 kN/m 2
7,2m · 3,4m = 37 kN

•

Belastingcombi naties
Ten behoeve van de sterkte van de constructie wordt gerekend
met:
1 ,2 · Permanente belasting + 1,5 · Veranderlijke belasting
(Uiterste Grenstoestand)
Ten behoeve van de vervorming van de constructie wordt
gerekend met:
1 ,0 · Permanente belasting + 1,0 · Veranderlijke belasting
(Bruikbaarheids Grenstoestand)
Met het programma Matrixframe is een berekening gemaakt van
de benodigde profieldoorsnede voor de liggers. Maatgevend
hierbij was de staafverplaatsing in het veld, die minder moet
zijn van 0,004 x lengte van de overspanning, en de verplaatsing
op het eind, die kleiner moet zijn dan 0,004 x het dubbele
overstek.
Dat betekent dat de doorbuiging in het midden van de ligger
maximaal 50mm mag zijn . Voor het overstek geldt dat de
doorbuiging maximaal 1Omm mag zijn.

aan de uiteinden is echter met 15 mm te groot. Dit kan worden
opgelost door toepassing van een kleine zeeg. Dit is een kleine
vervorming van de ligger in onbelaste toestand, tegengestelde
richting van de uiteindelijke doorbuiging. Onder invloed van
de permanente belasting zal, door toepassing van een zeeg,
de doorbuiging gelijk zijn aan 0, zodat alleen de veranderlijke
belasting maatgevend zal zijn in de uiteindelijke doorbuiging.
De zeeg die wordt toegepast is 8 mm zodat de uiteindelijke
doorbuiging 7 mm is.

uitknikken uit zijn vlak, daartegen moet de kolom genoeg stijf
zijn. Hoe meer kracht er op een kolom staat, des te grotel
de stijfheid moet zijn. De knikkracht is maatgevend in de
dimensionering van de kolommen. Doordat de totale drukkrach~
op een kolom afneemt naarmate een er hogere verdieping wordt
bereikt, kunnen de kolommen naar boven toe verjongd worden!
Op de bovenste verdiepingen resulteert dit in een aanzienlijk
slankere kolom dan op de begane grond.

I

Verticale belasting per kolom

Kolommen

Per verdieping drukt er een last op een kolom. Deze last
wordt als volgt berekend middel de belastinggevallen van dd

Een neutrale kolommenstructuur zorgt voor de afdracht van
alle verticale belasting in de torens. De totale belasting op een
kolom en de kniklengte van de kolom zijn van belang voor de
dimensionering ervan . De kniklengte is de afstand tussen twee
verticale steunpunten. De kracht in een kolom wil hem doen

Uiterste Grenstoestand (1 ,2 · P.B. + 1,5 ·V.B.). De permanente en
veranderlijke belasting en de gevelbelasting worden uiteindel ij~
van een ligger naar een kolom afgedragen .

De lijnlast op een ligger wordt herleidt tot een puntlast, die
verdeeld wordt over de 2 kolommen . De lengte van een liggel
is 15,2 meter.

28,8 ·15, 2

- - - - = 218,8kN (P.B.)

2

Prooei grootheid
Dit heeft geleidt tot toepassing van een HO 400x382 profiel. HD
profielen zijn H-vormige profielen met extra dikke flenzen en
een extra dik lijf, waardoor ze meer krachten kunnen opnemen
maar toch in verhouding slank blijven. Een HO 400x382 is 416
mm hoog en 406 mm breed, de flenzen zijn 48 mm dik en het
lijf is 30 mm dik.
De doorbuiging in het veld is 49 mm en voldoet. De doorbuiging

21,6 · 15, 2

-

- - - = 164, 2kN

(V.B.)

2
3 7 kN (Gevellast)

1,2· 218,8 kN + 1,5· 164,2 kN + 1,2· 37 kN

553 kN per

verdieping op een kolom
p' ·El

Om de kolommen zo slank mogelijk te maken wordt de toren
verdeeld in drie delen waarin dezelfde kolommen worden
toegepast. Zodoende kan er naar boven toe verjongd worden.

F, - - - 1'

•

Voor de knikspanning erE geldt dat deze wordt begrensd door de
vloeigrens van het staal.

32 verdiepingen · 553 kN = 1 7696 kN
op de kolommen op de begane grond- verdieping 10
22 verdiepingen· 553 kN = 12166 kN
op kolommen van verdieping 11-20

p'E

''

I

2

F
12 verdiepingen · 553 kN = 6636 kN
op kolommen van verdieping 21-32

Pro oeigrootheden
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De slankheid van de staaf wordt als volgt uitgedrukt:

Met deze krachten kan met behulp van de spanning die staal
kan opnemen (S355 = 355 N/mm 2 ) worden uitgerekend welke
oppervlakte van de doorsnede nodig is om de krachten op te
kunnen nemen . Met behulp van de database van de Bouwen
Met Staal webs ite kan worden opgezocht welke profielen deze
doorsnedenoppervlakte hebben. Dit betekent niet automatisch
dat al deze profielen voldoen . Er moet nog gecontroleerd
worden op het uitknikken onder invloed van de axiale kracht in
de kolom .
De profielen worden vervolgens met behulp van de wet van
Euler gecontroleerd op mogelijke knik uit het vlak. De Eulerse
knikkracht is de kritische belastingwaarde waaronder een kolom
zal uitknikken . De formule hiervoor is:

=~

..

w ,

f ' .d

Met behulp van een trial and error methode kan uitsluitsel
worden verkregen welke profielen voldoen. Bepalend hierin is de
verhouding tussen de daadwerkelijke drukkracht Fin een kolom,
en de uitkomst van het product van wbuc en de theoretisch
opneembare drukkracht van de kolom. Wanneer deze verhouding
kleiner is dan 1 voldoet het berekende profiel.
Voor BC· I 0 wordt een HO 400x463 toegepast:
F = 17696 kN

Ten gevolge van een fysisch niet-lineaire gedraging van de
kolom, en door geometrische imperfecties zal de werkelijke
knikspanning crbucveelal kleiner zijn dan de Eu Ierse knikspanning
crE. De knikkracht van een kolom hangt af van het soort profiel,
de staalsoort en van de buigingsrichting. In NEN 6770 is een
tabel opgenomen waar met de relatieve slankheid ~\. 1 een wbuc
kan worden afgelezen.

1. = 67035 · 10 4 mm 4
L = 3,4 m
A= 58950 mm 2
Staal S355 f= 355 N/mm 2
N01 = A · f = 2092 7 kN

p ' ·El

F,- - I'
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=

p ' · 2,1·10' · 67035·10' · 10-'
= 120188kN

(3,4 ·10')'

. =f~
w buc

=

20927

16625

= 0,42

120188

10171

= 0,54

56472

0,89

w buc

= 0,64

25054

= 0,86
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= 0,76
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17696
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~
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Voor de verdiepingen 21 -32 wordt een HO 260x225 toegepast.

F = 6636 kN

F = 12166 kN

I,= 13974 · 104 m m•

I, = 31497 · 10 4 mm•
L = 3,4 m

A= 46830 mm z

L = 3,4 m
A= 28650 mm z
Staal 5355 f= 355 N/ mmz

Staal 5355 f= 355 N/ mmz

N01 = A · f = 101 71 kN

p ' · El
p ' . El
F - --

'

1'

•

=

P' . 2, 1 . 1o' . 31497 . 1o' . 1 o-'
(3, 4 . 1o' )'

= 564 72 kN

I'

'

~I
= 0 ,86

~

Dus dit profiel voldoet.
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N01 = A · f = 1 662 5 kN

F, - -

<0

0.76 · 10171

0.89 . 20927
Voor de verdiepingen 11 -20 wordt een HO 320x368 toegepast.

0

pi

6636

= 0,85 ~ Dus dit profiel voldoet.

0.86 · 16625

Dus dit profiel voldoet.

)(

---:S;l
w · N :d

pi /J

12166

N
N

F

p ' · 2, 1· 10 · 13974 · 10' . lQ-'
=

(3,4·10' )'

2505 4 kN

Vloersysteem

Gevelsysteem

Het vloersysteem is gekozen op basis van flexibiliteit en gewicht.

De constructievan de gevel staat los van de hoofddraagconstructie.

De keuze voor een stalen constructie was eveneens van invloed
om te kiezen voor een vloer met geïntegreerde stalen liggers. Er
is gekozen voor de infra+ vloer. De vloer heeft een hoge mate van
aanpasbaarheid gedurende de gebruiksfase. Dit zal voordelen
opleveren voor eventuele toekomstige functieveranderingen. Dit
wordt verder toegelicht onder het hoofdstuk aanpasbaarheid.

De gevel wordt telkens van vloer tot vloer overspannen met
IPE-profielen die als hulpconstructie dienen voor de dubbele
gevelbanden. Ze zijn de enige verticale elementen die van
buitenaf zichtbaar zijn. De profielen worden ter plaatse van
de vloer met een koudebrugonderbreking gekoppeld aan een
UNP profiel die geheel rondom het vloerveld loopt. De UNP is
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gekoppeld aan de hoofddraagconstructie.
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Gevelopbouw
Wanneer het staalskelet staat en de infra+ vloeren zijn gelegd kan
met de opbouw van de gevel worden begonnen. Als eerst worden
de I-profielen opgehangen en gesteld. Met een kraan kunnen de
prefab houtskeletbouw elementen voor de binnenafwerking van
de gevel worden ingehesen op de verdieping. Vervolgens wordt
de staalconstructie ten behoeve van de gevelbanden gekoppeld
aan de staande I-profielen. Aan de binnenzijde worden daarna
de HSB-elementen tegen de I-profielen gezet. Hierna kan het
gebouw dicht worden gemaakt met kozijnen en beglazing.

Flexibiliteit
Doordat de gevel niet constructief is, zal het in de toekomst
gemakkelijk zijn om de gevel te vervangen. De gevel is als een
schil om het constructieve skelet gehangen en kan zodoende
ook eenvoudig worden verwijderd en door een nieuwe worden
vervangen.

ETAILLERI G
Bijzonder aan de detaillering van de gevel is de uniformiteit die
is bereikt voor verschillende delen van de gevel. Steeds wordt er
een gelijksoortige opbouw gebruikt, waardoor er een grote mate
van prefabricage plaats kan vinden. De gevel wordt opgebouwd
uit verdiepingshoge elementen, en heeft een eigen constructie,
zodat de assemblage op de bouw eenvoudig en tijdsbesparend
is.
De horizontale stroken van open en dichte delen zijn zo
gedetailleerd dat verticale elementen tot een minimum worden
beperkt. Hierdoor wordt het concept van gelaagdheid zo helder
mogelijk gehouden. Enkel I-profielen op een stramienmaat van
3600 mm dragen de gevelbanden. Hiertoe wordt er een stalen
frame aan de profielen bevestigd. Aan dit frame is al een stijl en
regelwerk met een beschot bevestigd waarop de leien worden
gespijkerd.
De wijze van detaillering van de gevel heeft er toe geleid dat het
van buitenaf niet direct zichtbaar is dat de torens op de kopse
kanten een kleine balkonstrook hebben. Het is belangrijk dat
zowel de gevelstroken als de glasstroken rondom doorlopen. Bij
de toepassing van de balkons heeft dit er toe geleid dat de dichte
stroken verder naar voren steken, terwijl er een terugliggende,
verdiepingshoge schuifpui is toegepast. Dit heeft tot gevolg
dat er een kleine strook ontstaat tussen de schuifpui en de
gevelbanden die dienst doet als balkon. Door de schuifpui te
openen heeft men de mogelijkheid om het balkon inpandig te
vergroten.
N

Geveldetail Kopgevel

1:50

Geveldetail Langsgevel :50 I

Details 1 :1 0
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1.

1 IPE 160 stalen profiel
2 Leisteen; dynamische rechte dekking
3 Houten stijl en regelwerk 22x100 mm
4 Staten frame van hoekstalen 50xSO mm
5 Etemit vezelcementplaat 22mm antraciet
6 UNP 100 stalen profiel
7 Lood NHL 30 gepertineerd
8 Inwendige goot
9 Schuco aluminium schuifpui Royal S70 antraciet
10 Persrooster op stalen hoekprofielen 30x30 mm
11 lsokorf type ZQST
12 Zonwering
13 Geleiders tbv. zonwering
14 Rockpanel 10 mm op regelwerk
151nfra+ vloer: IPE 400, 70 rrm beton, 100 mm isolatie
16 Zwevende dekvloer met akoestische ontkoppeling
17 Luchtrooster
18 HSB element: stijl en regelwerk 38x140 mm, 22mm pla<
19 Cellenbeton met wandverwarming
20 UNP 200 randbalk
21 Multiplex vensterbank 26 mm
22 Stucwerk 10 mm
23 Hoofddraagconstructie HO 400x382
24 Rockwool brandwerende bekleding Conlil 1SOP
25 Metalstud inbouwwand
26 2x Gipsplaat 20mm en 1Omm
27 Kozijnprofiel structurele beglazing Schuco FWSO+SG
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AANPA BAARHElD

Vandaag de dag kan het gebruik van een gebouw niet voor de

een dynamische aanpasbaarheid. Een goed voorbeeld

gehele bestaansduur worden vastgelegd. Om de exploitatie van
een gebouw gedurende de levensduur zo optimaal mogelijk
te maken, dient er rekening te worden gehouden met een

hiervan zijn de monumentale grachtenpanden . Sinds
hun bestaan veranderen ze voortdurend van gebruiker,
en functioneren bijvoorbeeld als pakhuis, woonhuis,

verandering van gebruik. Dat kan zijn in de functionele zin,
maar ook in de interne organisatie, de indeling van een gebouw.

kantoor, winkel of atelier. Vanwege esthetische, maar ook
cultureel-historische waarde haalt niemand het in zijn

Door een gebouw in zekere mate aanpasbaar te maken , speel je
in op een toekomstige onbekende ruimtebehoefte of gebruik,
waardoor de levensduur van een gebouw aanzienlijk toeneemt.

hoofd om ze te slopen. Dit is echter niet de enige redenen
van het continu doorlopende herbestemmingproces. De
voornaamste reden is namelijk dat het hier gebouwen
betreft die ruimte bieden aan veranderende behoeften in
de tijd.

Leren van het verleden
Tegenwoordig krijgen veel gebouwen uit het verleden een
nieuwe functie ; ze worden herbestemd. Het gaat om gebouwen

'Mens en maatschappij zijn dynamischer
ingericht dan ooit terwijl de inrichting van onze
woonomgeving sinds de jaren '20 van de vorige
eeuw steeds statischer werd. Hierdoor is spanning
ontstaan tussen de inrichting van de stad en de
wensen van haar bewoners en bedrijven.'
(Achtergrond van het solids concept; www.solids.nl(
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Kenmerken

die bepaalde esthetische of historische kwaliteiten worden

Gebouwen die zich gedurende de tijd hebben bewezen

toebedeeld maar die niet meer functioneel zijn. Zo ook het
viaduct van de Hofplein lijn.

als zijnde aanpasbaar en flexibel in gebruik hebben een
aantal overeenkomende kenmerken. Het belangrijkste
kenmerk is de aanwezigheid van een zekere overmaat.

Vaak vindt men het de moeite waard om deze gebouwen te
behouden voor de toekomst. Een architect wordt ingeschakeld
om een nieuw plan te ontwikkelen voor de nieuwe bestemming.
De waardevolle elementen worden in stand gehouden en
andere aangepast of afgebroken . Uiteindelijk is het gebouw
geschikt gemaakt voor een nieuwe functie en heeft het zijn

Hoge verdiepingen en een goedgekozen stramien zorgen
ervoor dat verschillende functies in het gebouw passen .

karakteristieke eigenschappen en kwaliteiten behouden. Deze
vorm van aanpasbaarheid is zeer statisch; na de herbestemming
heeft het gebouw een nieuwe functie , maar deze ligt weer vast
voor een langere periode. De functie is ontworpen en ligt vast ,
totdat er een grootschalige ingreep plaatsvindt.

manier om dit te bereiken. De hoofddraagconstructie
gaat meer dan honderd jaar mee, terwijl de afwerking
van het interieur om de vijf jaar wordt vervangen . Alle

Het kan echter ook zo zijn dat gebouwen gedurende de
levensduur continu van functie veranderen; het betreft dan

Naast een zekere overmaat is ontkoppeling belangrijk voor
het realiseren van een aanpasbaarheid in een gebouw.
Het uiteenrafelen van gebouwdelen in levensduur is de

tussenliggende elementen zullen onafhankelijk van elkaar
moeten werken. Wanneer een gebouw op een dergelijke
manier is ontworpen, vergroot je de bruikbaarheid en de
levensduur.

Aanpasbaarheid op verschillende niveaus
Aanpasbaarheid in het gebruik van een gebouw is afhankelijk van
verschillende factoren . Zo zijn bijvoorbeeld de gebouwligging,
de maatvoering van het gebouw en het constructieprincipe
van invloed op de geschiktheid voor veranderend gebruik in
de toekomst . De mate van aanpasbaarheid van de torens is uit
te splitsen in verschillende schaalniveaus, gebaseerd op een
verschil in tijdsspanne, naar een concept dat is ontwikkeld voor
het Multifunk gebouw op ljburg.

De unit
De kleinste schaal waarop het gebouw aanpasbaar is, is die van
de unit. De unit is de kleinst mogelijke opdeling van het gebouw,
is zelfstandig ontsloten vanaf de kern en nog onbepaald qua
functionele invulling. Binnen de unit is er volledige vrijheid van
invulling en gebruik, het kan gebruikt worden als woning of
als werkruimte. Interne aanpasbaarheid van de unit is continu
mogelijk, onafhankelijk van de invulling van de rest van het
gebouw.

Ontsluiting
Aanpasbaarheidop ontsluitingsniveau betreft de tweede schaal.
Het gaat hierbij om verandering in de opdeling van de units
rondom de kern . Units kunnen worden geschakeld of opgesplitst
waardoor andere ruimten ontstaan die geschikt zijn voor andere
functies. Aanpassing op ontsluitingsniveau is in principe eens
in de vijf à tien j aar mogelijk en afhankelijk van naastgelegen
units.
Gebouw

De grootste schaal van aanpasbaarheid betreft gebouwniveau.

Het hele gebouw kan van functie veranderen indien dit wenselijk
is. De kantoorverdiepingen kunnen bijvoorbeeld worden
omgebouwd tot appartementen en vice versa. Deze aanpassingen
zijn ingrijpend en komen eens in de vijftien à twintig jaar voor.

Scheiding van drager en inbouw
Om

aanpasbaarheid

in

gebouwen

mogelijk te

maken

is

het noodzakelijk dat er een strikte scheiding plaatsvindt
tussen de drager en de inbouw. Onder de drager wordt de
hoofddraagconstructie, de ontsluitingen en de schachten
met kanalen verstaan . De inbouw is het geheel dat door de
gebruiker van de toren kan worden bepaald . Dit bestaat uit
de binnenwanden, de keuken , de badkamer en alle installaties
en vaste inrichting. Door deze twee te ontkoppelen wordt het
mogelijk om de indeling van het gebouw binnen de drager aan
te passen aan nieuwe eisen of wensen.

doordat leidingen in de toekomst verlegd of aangepast kunnen
worden naar de behoefte op dat moment.

I
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De lnfra+ vloer bestaat uit een gewapende betonschil van
mm waarbij in de lengte richting stalen profielen zijn ingestort

deze stalen profielen verzorgen de draagkracht van de vloer. I~
deze stalen profielen zijn sparingen opgenomen waardoor de
leidingen van ventilatie, elektra, water, riolering en dataverkeel

lopen. De hart op hart maat van de profielen is 1200 mm en bij
hogere belasting 600 mm. Het staal is onbehandeld en hoeft nie
te worden geconserveerd omdat het staal niet zal corrodere n ir
een binnenklimaaL

I

De ruimte tussen de stalen profielen blijft open en zal niet worde rl
volgestort met beton . De betonschil van de lnfra+ vloer dient als
plafond, er komen geen leidingen onder de vloer te hangen e~
een verlaagd plafond is niet nodig. De stalen profielen worder

Aanpasbaarheid van de torens

gekoppeld aan de hoofddraagconstructie waardoor de vloe i
bijdraagt aan de stabiliteit van het gebouw door de schijfwerking

Voor de drager is gebruik gemaakt van een stalen
kolommenstructuur
en
een
betonnen
kern.
Een

De platen worden onderling verbonden door middel van gelastJ
stalen strips .

kolommenstructuur is wat indelingsmogelijkheden betreft het
meest neutraal. Dit betekent dat de flexibiliteit in indeling van de
ruimtes het grootst is . Op een verdieping worden verschillende
units door middel van lichte scheidingswanden opgedeeld.

lnfra+ vloersysteem
De vloeren voorzien in belangrijke mate in de aanpasbaarheid
van de torens. Er is gekozen om de lnfra+ vloer toe te passen.
Deze vloer heeft als voordeel dat leidingen altijd bereikt kunnen
worden. Hierdoor ontstaat een zekere flexibiliteit in gebruik,

De infra+ vloer behoeft aan de onderzijde enkel een afwerkinç

van stucwerk. Aan de bovenzijde wordt de vloer afgewerkt mei
een zwevende dekvloer. Ten behoeve van akoestische eiser
wordt de topvloer met rubbergranulaat ontkoppeld van de stater
liggers .

Ontkoppeling

Doordat in de torens de drager en de inbouw los van elkaal

staan , zal de aanpasbaarheid hoog zijn. De schaalniveaus var

de unit, de ontsluiting en het gebouw zijn in het ontwerp van
de toren opgenomen. De hoofddraagconstructie, bestaande uit
kolommen, liggers en vloeren voorziet in een uitermate flexibel
skelet. De gevel heeft een eigen constructie die gekoppeld is
aan de hoofddrager, zodat deze na verloop van tijd vervangen
zou kunnen worden. De inrichting van de verdiepingen staat
eveneens los van de hoofddraagconstructie en ook van de gevel.
Verdiepingen kunnen relatief eenvoudig veranderd worden qua
indeling. Al met al levert dit een doordacht en duurzaam gebouw
op, dat de tand des tijds eenvoudig zal doorstaan.
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Dit afstudeerverslag beschrijft het product van een ruim anderhalf jaar durend proces. De ideeën, de uitgangspunten en het ontwerp
hebben zich continu ontwikkeld. Het begon allemaal met een dagje Rotterdam en het is geëindigd met dit resultaat. Het was een
ware zoektocht naar wat ik precies wilde en hoe ik het uiteindelijk voor elkaar kon krijgen. Soms leek er geen eind in zicht, andere
keren ging het voortvarender. Eén ding is zeker: ik heb er ontzettend veel van geleerd.
Het is een project waarin alle ontwerpaspecten doorlopen zijn . Er is gewerkt op een stedebouwkundige schaal van de stad en de
Hofpleinlijn met zijn twee kilometer lengte. Maar er is ook ingezoomd tot op het detailniveau van de gevel van de torens. Het geeft
een overzicht van alle lagen en schaalniveaus die bij het ontwerpen van een gebouw aan de orde komen.
Qua ontwerpvaardigheden heb ik veel geleerd tijdens de master Architectuur. Van het maken van een locatieanalyse en het vormen
van een strategie, het aannemen van een ontwerphouding, tot de uiteindelijke maakbaarheid van de architectuur. Dat is ook waar
mijn fascinatie voor het vakgebied ligt; tussen de architectuur en de techniek. Het bedenken van fantastische gebouwen en het
uiteindelijke waarmaken in de detaillering, de constructie en de techniek.
Het ontwerpen blijft vooral een intuïtief proces. Het bouwen van maquettes en het maken van tekeningen en schetsen zijn voor mij
de beste manier om een ontwerp te maken. Het werken met reeksen van vormen en alternatieven is een goede manier om te kijken
welke oplossing het beste is en waarom. Op die manier heb ik steeds stappen gezet in mijn ontwerpproces.
Het resultaat is bevredigend. Vooral het moment waarop je ziet dat de dingen die je hebt bedacht ruimtelijk fantastisch werken ,
bijvoorbeeld met het maken van een maquette, geeft enorm veel voldoening van alle inspanning die is verricht. Daardoor kun je
steeds weer de motivatie vinden om er mee aan de slag te gaan . Hoewel het doorlopen proces soms moeizaam was, waarbij het wat
minder of wat langzaam ging, heb ik het al die tijd echt leuk gevonden om eraan te werken.
Tijdens het gehele afstuderen heb ik me beziggehouden met het werken op een arch itectenbureau. Bij IAA Architecten te Almelo
heb ik, na het meewerken aan een uiteindelijk gewonnen prijsvraagontwerp, de kans gekregen om een dag in de week te blijven
werken. Hierdoor heb ik de praktijk tijdens mijn studie al mogen ervaren . Met het volbrengen van dit afstudeerproject en door het
meemaken van de dagelijkse gang van zaken op een bureau heb ik een goed beeld gekregen van het architectenvak. Ik zal nog veel
moeten leren, maar ik ben er klaar voor en ik heb er zin in!
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