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Vorm en hoogte volgen uit de functie, omdat de luifel allereerst twee entrees 
met elkaar moet verbinden en beschutting biedt tegen weer en wind. De wolk is 
gevormd door de luifel in te vullen met etfe-kussens. rond, voor maximale trans-
parantie en dus zo min mogelijk constructie. Zo ontstaat een plein, dat de stad 
node mistte. Tot slot is er het beeldmerk, dat straks bij utrecht hoort.

Van de redactie, met dank aan ir. J. Ector en ir. G. Sanders.

Joost Ector is architect-directeur van en Gijs Sanders is architect bij Ector Hoogstad Architecten in Rotterdam.

Ector Hoogstad Architecten won in 2011 de 
prijsvraag voor het ontwerp van een fietsen-
stalling, met daarboven een plein en daar weer 
boven ‘een dak’. Het programma staat bol van 
context, stakeholders en functies. Beeldkwali-
teitsplan, stedenbouwkundige inpassing, geïn-
tegreerd constructief ontwerp, systeemlijnen 
die over elkaar liggen; het DO is een lijvig 
oblongformaat van 1200 pagina’s dik. 

De luifel is het antwoord op de interventie 
om het station en het winkelcentrum van 
elkaar los te knippen; de Utrechters waren 
nooit blij met die verbinding. Maar voor 
retail is een droogloop een heet hangijzer. 
Zo lagen de meeste uitganspunten al bij 
voorbaat vast. Daarnaast waren er nog veel 
randvoorwaarden door raakvlakken met de 
vele andere partijen in het gebied.

Het architectenbureau wil het gebied herken-
baarheid geven, en het station en de stad weer 
een plein. Het grootste station van Nederland, 
daar hoort op ‘je mental map’ een betekenis-
volle openbare ruimte bij. Intentie is om de 
reiziger die uit de hectiek van het OV komt 
even op adempauze te laten komen, voordat 
deze zich in de hectiek van de stad begeeft. 
Een moment van rust en helderheid. Een 
plein vervult vele functies. Het is een ont-
vangst, aankomst, verblijf, ontmoeting of ver-
trek. 
In Utrecht is de situatie ongebruikelijk, en 
daardoor de oplossing ook. Men bevindt 
zich boven een drielaagse fietsenstalling 
(deels ondergronds) en een kluwen van ver-
keer en expeditiestraten, 6 m boven maai-
veld. In dit overgangsgebied tussen Utrecht 

Buitensporig

LUIFEL STATIONSPLEIN, UTRECHT (1): ONTWERPOVERWEGING
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CS en Hoog-Catharijne wurmde de reiziger 
zich dertig jaar lang door de vreetfuik of 
‘Patatstraat’. Het taxiplatform lag ook op dit 
niveau. Met de sloop van de fuik ontstond 
ruimte een nieuw verblijfsgebied te introdu-
ceren en te ordenen, met een heldere schei-
ding van functies. Met de komst van de lui-
fel behoudt winkelcentrumeigenaar 
Klépierre zijn droge loper, maar door het 
plein kan zich ook een nieuwe genius loci 
nestelen. Voor gebruikers moet het vooral 
een open plek midden in de stad zijn. Aan-
genaam geluidsarm bovendien, omdat er 
geen omliggende straten zijn.

rust
Een luifel boven een plein is lastig. Toepas-
sing van glas levert allerlei beperkingen op 

en bij veel (onderslag)constructie is het al 
gauw geen plein meer. De hoogte is inder-
daad absurd te noemen, maar was het resul-
taat van een lange discussie tussen alle sta-
keholders. DGMR heeft studies verricht naar 
wind en weersomstandigheden die mede 
van invloed waren op de configuratie van de 
luifel, die hier en daar uitkraagt over de 
bebouwing. Zo houdt de bezoeker het ook 
bij extreme weersomstandigheden droog, als 
hij de meest voor de hand liggende routes 
aanhoudt en niet uitwijkt naar ‘buiten’. 
Voordeel van de absurde hoogte is de ruim-
telijke werking die de dimensies met zich 
meebrengen. De 49 lichtkoepels, uitgevoerd 
in etfe-luchtkussens die de helft van de hele 
luifel beslaan, zijn rond. De ronding is inge-
geven door de wens om iets abstracts te 

maken, zonder het publiek een richting te 
geven en dat rust op het netvlies brengt. De 
hoofdvorm is dus een verzameling identieke 
rondingen en kwam bijna als vanzelf in zicht 
met de keuze voor de maximale diameter 
van ruim 7 m van het kussen. Alles daartus-
sen is constructie. Voor de drager van de lui-
fel ligt een balkenrooster voor de hand, 
maar dat had consequenties voor de gewens-
te diameter en levert een kakafonie op van 
onrustige slagschaduwen over het plein, 
door teveel constructie-onderdelen.

Modulariteit
Toepassing van etfe-kussens in hun ideale 
samenstelling, een lens met een maximale 
diameter, vroeg een concept dat ‘kneedbaar’ 
was. De modulariteit van het systeem met de 

Illustratie: Ector Hoogstad Architecten.




