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OPGAVE



Variant ‘links’ (tunnel)



Variant ‘rechts’ (passerelle)



OPGAVE

Visie vanuit ontwerp omgevingsdomeinen op beide varianten

Rekening houdend met verschillende variabelen en modules

Elke plansituatie moet ´goed´ zijn

In stappen naar een ruimtelijke en functioneel sterk eindbeeld



Topeisen vanuit meerdere stakeholders

Hoogwaardig vervoerknooppunt met korte overstaptijden

Faciliteert PNN, voldoet aan Basisstation, StationsConcept

Respecteert monumentaal ensemble

Sociaal veilig, toegankelijk, duurzaam

Elke realisatiestap kan eindbeeld zijn

Interwijkverbinding, sluit aan op ontwikkelvisie

Aantrekkelijk voor commerciële exploitatie





















Stationsgebouw en interwijk





Ontwikkelingvisie
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Gecombineerde 24 uur-interwijk en stationsgebouw





Stationsgebouw als openbare ruimte en interwijk









Waardestelling Stationsgebouw



beeld: TAK Architecten



beeld: TAK Architecten
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Ontwarren van de knoop



Keten faciliteiten

Prioriteiten:

1. Voetganger
2. Fietser
3. Metro / tram / bus
4. Kiss ‘n ride, taxi
5. Parkeren



Ketenfaciliteiten huidige situatie



Ketenfaciliteiten huidige situatie met aanvoerroutes



Ketenfaciliteiten huidige situatie t.o.v. loopstromen



Loopstromen huidige situatie t.o.v. barrières



Ontwarren van de knoop





Karakters omgevingsdomeinen



Omgevingsdomein Noord













Omgevingsdomein Zuid









Ontwikkelingvisie





Ontwerp Omgevingsdomeinen



rechts, PASSERELLE



PASSERELLE 
2030



PASSERELLE 2030, noord



PASSERELLE 2030, zuid



impressie beleving passerelle 2030



PASSERELLE 2020, zuid - stap 1



PASSERELLE 2020, zuid - stap 2



PASSERELLE 2020, noord - stap 1



PASSERELLE 2020, noord - stap 2



PASSERELLE - scenario’s fietsparkeren







datum: formaat: blad:

status:tekeningnummer: schaal:S123.4\
onderwerp
projectnaam PLN 001 SO/VO/DO 1 : 200

dd.mm.yyyy A3 1/1

datum: formaat: blad:

status:tekeningnummer: schaal:S123.4\
onderwerp
projectnaam PLN 001 SO/VO/DO 1 : 200

dd.mm.yyyy A3 1/1

korte termijn: perroneiland benutten,
fietsparkeren onder de kappen

lange termijn: mogelijke nieuwbouw op busstation noord,
fietsparkeren i.c.m. functies en verblijven



links, TUNNEL



TUNNEL 2030



TUNNEL 2030, noord



TUNNEL 2030, zuid



impressie beleving tunnel 2030



TUNNEL 2020, zuid - stap 1



TUNNEL 2020, zuid - stap 2



TUNNEL 2020, noord - stap 1



TUNNEL 2020, noord - stap 2







TUNNEL - scenario’s fietsparkeren













datum: formaat: blad:

status:tekeningnummer: schaal:S123.4\
onderwerp
projectnaam PLN 001 SO/VO/DO 1 : 200

dd.mm.yyyy A3 1/1
korte en lange termijn: perroneiland benutten,

fietsparkeren onder bestaande kappen en nieuwbouw op locatie westvleugel Hunzehuis 



STUDIE FIETSTUNNEL



Studie fietstunnel

Hellingbaan (1:20) is inpasbaar zowel met als zonder stadsbalkon, indien fietstunnel niet dieper dan 
-6 meter maaiveld. Doorkruising kelder stationsgebouw wel noodzakelijk. 



Inpassing in omgevingsdomeinen



Inpassing in omgevingsdomein Noord



Inpassing in omgevingsdomein Zuid



Doorsnede ontwerp transfertunnel

transfer (17m)



Inpassing fietstunnel, conflict met roltrap, geen direct visueel contact fietser-reiziger

transfer (17m)fiets (+15m)



CONCLUSIES / AANBEVELINGEN



CONCLUSIE / AANBEVELINGEN

Het omgevingsdomein Noord vraagt om een integrale aanpak tbv meer eenheid, 
rust, sfeer en comfort. 

Het Stadsbalkon moet op termijn weg.

Het ontwerp voor de omgevingsdomeinen is op hoofdlijnen niet 
onderscheidend per variant. 

Ze verschillen natuurlijk wel in de beleving van de route (over spoor / onder 
spoor) 

Een duidelijke keuze mbt de rol van het oude stationsgebouw en het voorplein 
kan een sleutelrol in de keuze spelen.



CONCLUSIE / AANBEVELINGEN
De 2020-beelden bereiken (mogelijk) niet de gewenste ruimtelijke kwaliteit, 
oorzaak is met name het stadsbalkon. Kleine ingrepen aan dit element hebben 
weinig effect. 

Variant ‘Rechts’ vraagt om een structurele aanpassing of sloop van het 
Hunzehuis, ook in 2020. In variant ‘Links’ is dit minder noodzakelijk. 

Een fietstunnel is alleen een optie bij variant ‘Links’, indien de tunnel met 15 
meter wordt verbreed (tov breedte transfertunnel 17m)

Verplaatsen busstation naar zuid biedt kansen voor noordplein, voor ontwarring 
van de knoop en meer ruimte voor fietsenstallingen

Studies naar toekomstig fietsparkeren in beide varianten laten zien dat in variant 
‘links’ de meeste flexibiliteit en opties zitten, met name in vroeg stadium.




