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1. Belangrijk zijn de zichtlijnen vanaf het kruispunt Moreelsepark-Moreelsehoek naar de terminal en voor omwonenden het uitzicht op de Moreelsebrug (rechtsonder).

Spoor naar Het Platform
Het concept van Het Platform is ontwikkeld in het kader van onderzoek
naar slimme en zelfvoorzienende
MicroCities, de potentiële bouwstenen voor steden van de toekomst.
Het ontwerp voor Het Platform zelf is
maatwerk, bedoeld om het oostelijk
deel van het Utrechtse stationsgebied
nieuw leven in te blazen.
Ton Venhoeven
Ton Venhoeven is oprichter/directeur van VenhoevenCS
architecture+urbanism in Amsterdam.

Voor een circulaire economie is het nodig
fundamentele aanpassingen door te voeren
in de manier waarop we steden en metropoolregio’s organiseren en inrichten. Met
klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, uitputting van grondstoffen en toename
van vervuiling staat onze samenleving voor
30

grote uitdagingen. Omdat een groot deel van
de mensheid straks in steden woont, zullen
we juist daar oplossingen moeten vinden
om onze ecologische footprint vergaand te
verkleinen. Nu zijn we in Nederland economisch nog sterk afhankelijk van de rest van
de wereld. Voedsel voor ons vee komt nog
uit het Amazonegebied en smartphones uit
China. Voor organisatie en ontwerp van circulaire systemen kunnen we teruggrijpen op
voorbeelden uit de natuur die inherent zelfvoorzienend en duurzaam is. Dit autarkisch
vermogen is ook gebruikt voor het ontwerp
van Het Platform.
Autarkie
Is het mogelijk een gebouw zo te ontwerpen
dat het grotendeels zelfvoorzienend is, als een
stad of gemeenschap op zichzelf, met een zo
klein mogelijke footprint? Hoe kun je wonen,
werken, sporten, recreëren, ontspannen, eten,

drinken en voedselproductie zo combineren
dat het functioneren van mensen minder
afhankelijk wordt van transport en productie
elders? Abstracter: kan een gebouw met de
directe omgeving een circulair metabolisme
ontwikkelen en voor bewoners en gebruikers
als community functioneren?
Knooppuntontwikkeling
Wat zijn echt structurele oplossingen voor
verduurzaming van steden? Een van de
belangrijke strategieën is knooppuntontwikkeling in hoge dichtheid rond stations
– Transit-Oriented Development. Door stedelijke ontwikkeling bij OV-knooppunten te
concentreren is het mogelijk mobiliteit tussen
stedelijke gebieden duurzamer te organiseren.
Parkeervoorzieningen, deelautosystemen en
hubs kunnen hier goed op aansluiten. Het
stimuleren van openbaar vervoer en voetgangers- en fietsverkeer draagt ook bij aan een
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2. Poorten, trappen, terrassen en bruggen dienen om het gebouw te ontdekken.

gezonder leefklimaat in de stad. Een andere
strategie is het MicroCity-concept (zie kader
p. 33) waarin complementaire functies op
kleine schaal worden gecombineerd. Dit biedt
de mogelijkheid om de footprint van functies
in het stationsgebied te verkleinen, omdat ze
van onderlinge nabijheid kunnen profiteren.
Meer dan overstapmachine
Een station wordt vaak gezien als een overstapmachine: van trein naar fiets, van tram
naar trein en van stad naar station. Maar een
stationsgebied kan ook een aantrekkelijke plek
zijn, een volwaardig centrum van een stad.
Voor de gebruikers en bewoners van Het Platform in het hart van het Utrechtse stationsgebied, wordt de locatie dan extra aantrekkelijk.
Zij hebben straks niet alleen directe toegang
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3. De beplanting sluit aan bij de ambities om meer groen in de stad te brengen.

tot de bussen en trams, het treinstation, taxi’s
en ‘s werelds grootste fietsenstalling en (deel)
auto’s, het is ook een fijne plek om te wonen
en werken, een prettige en gezonde leefomgeving met een breed palet van voorzieningen.
De kwaliteit van de plek is ook voor andere
gebruikers van het stationsgebied belangrijk.
Voor het goed functioneren van het stationsgebied moeten de langzaamverkeersroutes
comfortabel, aantrekkelijk en sociaal veilig
zijn en dat kan alleen met een goede combinatie van functies op de juiste plaats. De locatie
is in dat verband cruciaal: een ‘verkeerd’
ontwerp met onhandige zichtlijnen of ongelukkige keuze van commerciële functies kan,
vooral later in de avond, leiden tot sociaal
onveilige situaties, waardoor mensen het
gebied mijden en minder gebruik maken van

het station.
Voegen naar locatie
Het Platform vormt een belangrijke schakel
in de gebiedsontwikkeling rond Utrecht Centraal. Niet alleen omdat het gebouw letterlijk
bovenop een tramstation van de Uithoflijn
wordt gebouwd, maar ook omdat het in
deze hoek van het stationsgebied, het enige
nieuwe gebouw is te midden van bestaande
gebouwen die slechts een facelift krijgen.
Het Platform biedt een unieke kans om de
ambities van de vernieuwing van het stationsgebied hier waar te maken. Het ontwerpproces draait in die context niet zozeer om het
vinden van een spectaculaire vorm voor het
gebouw, maar om het vinden van een mooie
contravorm, een vorm die de tussenruimtes
tussen gebouwen bepaalt en daarmee alle
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