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binnenhof: een spektakelstuk van luchtbruggen, bordessen, trappen en galerijen in r oyale
toepassing van de FSC-gecertificeerde tropische hardhoutsoorten azobé en bilinga.
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foto: thea van den heuvel nijmegen

Het grootstedelijke woongebouw Kop van Lombok verrast vooral dankzij de prachtige
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Plattegrond eerste verdieping. Legenda.
1. Woningen
2. Bergingen
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tekeningen: architectenbureau marlies rohmer amsterdam
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Doorsnede.

De ongelijkzijdige driehoek van de binnenhof als veilige omgeving.

foto’s: thea van den heuvel nijmegen

De alzijdig rijk kartelende gevels zijn bekleed met glas en een sjieke grijze Deense baksteen; de ramen en deuren kregen een leistenen omranding.
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on, heeft twee gezichten. Het lijkt wel op Janus, die Ro-

wel een andere wereld. Wie eenmaal de wat verstopte,

meinse mythologische figuur. Die kon met zijn beroemde

brede toegangstrap is opgegaan, komt terecht in een

Januskop tegelijk naar het verleden én de toekomst kijken.

buurtje op zichzelf. Hier, op het dak van de parkeergara-

Precies die rol kreeg dit gebouw, als gevolg van de merk-

ge, kreeg het omringende grote-stadsgeweld z’n werke-

waardige locatie. Enerzijds markeert het de grens van de

lijke tegenpool. Van grootschalige, anonieme drukte is

stationsomgeving, dat woekerend verkeersknooppunt

niets meer te bekennen. Een veelheid van woningen is

waar Utrecht nu al decennialang bouwt aan een steeds

knus gegroepeerd rond gevarieerde gemeenschappelijke

grootschaliger toekomst. Maar tegelijkertijd hoort dit

buitenruimten. Eerst kom je in een driehoekige binnen-

woongebouw bij Lombok, de 19e-eeuwse woonwijk die

hof, daarna, dwars erop, in een rechte binnenstraat. Langs

direct aan dit stationsgebied grenst en waar de multicultu-

die straat zijn vooral de gezinshuizen geplaatst, met eigen

rele bewoners hun oude, levendige straatcultuur graag in

balkons en dakterrassen. Aan de binnenhof zijn voorna-

ere houden. Twee volkomen andere werelden ontmoeten

melijk startersappartementen en maisonnettes gesitu-

elkaar hier, met strijdige belangen. Dat bepaalde de op

eerd; voor deze bewoners is in een groot gemeenschap-

gave voor architecte Marlies Rohmer, en zij keek naar

pelijk dakterras voorzien.

n ov e m b e r 2 0 1 4

Buurtje op zichzelf Binnen het gebouw is het even-
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allebei.

Kronkelwegen Het voortraject kende veel kronkelwegen. De eerste plannen dateren al van 1997. Rohmer

h o u t e n s ta d s l a n d s c h a p, o m r a n d d o o r
goudkleurige aluminium gevels

■
■
■
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De Kop van Lombok, vlak bij het Utrechtse Centraal Stati-

werd toen gevraagd een stedenbouwkundig plan te
maken voor dit gebied, direct ter noordzijde van het Jaarbeursplein. Het idee was destijds nog dat de drukke

Houten stadslandschap Maar het mooiste is het ma-

verkeersweg Westplein aldaar naar een tunnel zou ver-

teriaalgebruik: het is een houten stadslandschap, omrand

kassen. Daarboven bedacht zij écht een plein, mooi inge-

door goudkleurige aluminium gevels. Alleen al van de tro-

richt en omgeven door vier vriendelijke woongebouwen.

pische hardhoutsoort azobé is in deze beide binnenhoven

Al met al zou zo een beschutte stadswoonbuurt ontstaan,

ruim 100 m3 verwerkt. Het is toegepast als kolommen en

als uitbreiding van Lombok. Het liep anders. Sinds 1997

liggers van alle luchtbruggen, bordessen, trappen en gale-

ging in Utrecht het roer een aantal keren om, en het West-

rijen. Soms vormt het sierranden in een gevel. En op sub-

plein bleef als verkeersader gehandhaafd. Van de vier ge-

tiele plaatsen, pal naast voordeuren, is het als hekwerk in-

bouwen die Rohmer had bedacht, was nu nog maar plaats

gezet. Daarnaast is ook nog 30 m3 bilinga, een andere

voor twee. Die moesten bovendien ook een ander karak-

tropische hardhoutsoort, gebruikt, steeds in de vorm van

ter krijgen dan oorspronkelijk was gedacht. Het konden

planken (28 x 145 mm) bij allerhande onderdelen. Zo is de

niet meer het soort gebouwen worden die naadloos aan-

onderzijde van alle bruggen en galerijen ermee bekleed

sloten bij de woonbuurt. Nu kwamen ze immers direct

(ervaarbaar als plafonds) en is het ingezet als lambrisering

aan het drukke stationsgebied te staan. Maar Rohmer

bij de trappen en als traptreden. Ook dient het als muur-

wist, zelfs in haar uiteindelijke plan, veel van haar oor-

bekleding; dit laatste van het lifthuis dat pontificaal en vrij

spronkelijk ideeën overeind te houden.

in de binnenhof staat.

Rijzig bastion Dat is aan de Kop van Lombok te zien.

Binnenstad De driehoekige binnenhof is veruit het

Het staat nu aan een klein, maar toch volwaardig gloed-

indrukwekkendst. Alle galerijen zijn hier zo breed, dat het

nieuw stadsplein: het Moskeeplein, waaraan ook de

beter is te spreken van ‘wandelplateaus’. Luchtbruggen en

recent gebouwde Ulu-moskee staat (van architect Ishak

trappen verbinden deze onderling, op vele plaatsen. Zo is

Önen). En in het woongebouw zelf worden nu beide

een prachtige structuur ontstaan: een netwerk van

werelden op krachtige wijze tot uitdrukking gebracht.

looproutes, vier lagen boven elkaar. In zekere zin blijft

Aan de buitenzijde is het een rijzig bastion, met wisselen-

deze buitenruimte heel intiem, als directe verlengde van

de hoogte. De alzijdig rijk kartelende gevels zijn bekleed

de woningen. Een aantal woningen kreeg zelfs een eigen

met een sjieke grijze Deense baksteen; de ramen en deu-

(bilinga) bankje naast de deur, en sommige woningen

ren kregen een leistenen omranding. Dat alles past precies

hebben aan zo’n plateau twee openslaande kamerdeuren.

bij een modern en zakelijk stationskwartier. Ook de plint

Tegelijk blijft dit alles onmiskenbaar openbaar gebied,

is grootstedelijk ingericht, maar met wel al handreikingen

niet alleen dankzij de breedte van de plateaus, maar voor-

naar de buurtbewoners. Hier zijn dus winkels, de toegang

al ook doordat ze samen een overzichtelijk en hecht net-

naar een parkeergarage en aan de pleinkant horeca met

werk vormen. Sociale controle kan hier op een plezierige

terras.

manier volop plaatsvinden.
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Aan de binnenhof zijn
voornamelijk startersappartementen en maisonnettes
gesitueerd; deze bewoners
hebben een groot gemeenschappelijk dakterras.

Entree met middenachter de bilinga

foto’s: thea van den heuvel nijmegen

trap naar de binnenhof.

Onmiskenbaar openbaar gebied, niet alleen door de brede plateaus en luchtbruggen,
maar ook doordat ze samen
een overzichtelijk netwerk
vormen.
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Snufjes intimiteit Daarin lijkt het gebied wel op een

Op grond daarvan koos Rohmer voor een dikte van 150 x

oude binnenstad, waar bewoners steeds vaker hun eigen

380 mm, die door Wijma Kampen werd teruggebracht tot

stuk van de stoep en de straat gebruiken als ‘privé’terrein.

een net wat praktischer 145 x 375 mm. Alle liggers en ko-

De binnenstraat iets verderop is iets eenvoudiger van

lommen kregen die maat, vaak dus dikker dan constructief

opzet. De helft van de omranding (de woningen aan de

noodzakelijk was.

oostkant) is dan ook slechts twee verdiepingen hoog. De
één niveau: één langgerekte luchtbrug met ‘afslagen’ naar

alles geschikt. Dat bleek toen Rohmer ook de plankieren

de deuren. Hoe eenvoudig ook: dit werkt evenzeer. Ook

in de Kop van Lombok in tropisch hardhout wilde uitvoe-

deze straat kreeg er een mooie gelaagdheid door, een

ren. De streep door de rekening kwam van de Woning-

samenspel van publiek terrein en snufjes intimiteit.

borggroep, een instelling die waarborgcertificaten verstrekt aan huizenkopers. Gerd Stegeman van Woningborg

Economische waarde De keuze voor zoveel tropisch

verklaart: ‘Hardhouten vloeren zijn eigenlijk alleen ver-

hardhout in één project, doet wellicht wat wenkbrauwen

antwoord waar het steeds snel kan drogen en veel zon en

fronsen. Wijma Kampen benadrukt daarom dat het toe-

wind vangt. In de binnenhoven van de Kop van Lombok is

passen van tropisch hardhout juist heilzaam is voor het

dat niet het geval. In onze ervaring kan dat veel ellende

milieu. Het draagt immers bij tot het behoud van tropisch

geven: langdurig nat hardhout wordt vaak glad.’ Een goed

bos; dankzij verantwoord bosbeheer en houtwinning

alternatief was snel paraat. Wijma zelf vond dit, uiteraard

(circa één boom per ha, en dat eens per 30 jaar) krijgt zo’n

in overleg met bouwheer, aannemer en architect, in het

woud economische waarde, en dat voorkomt weer dat het

massieve Solid Deck (19 x 145 mm), een houtcomposiet

wordt gerooid. Inherent aan het FSC-keurmerk is dat elk

uit de serie Envirodeck.
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Waarborgcertificaten Maar hardhout is niet voor
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straat kreeg toch een wandelplateau, maar nu slechts op

houtdeel exact traceerbaar is. Van de bomen die in de Kop
van Lombok zijn verwerkt, is precies bekend waar in Ka-

Fijn detail Dit redelijke jonge bouwmateriaal, sinds

meroen ze in maart 2013 zijn gekapt, en dat ze in april 2013

2007 op de Nederlandse markt, wordt vervaardigd van

zijn verscheept om ondanks een storm op zee behouden

hergebruikt loofhout (52%) en HDPE (high density poly

in Rotterdam aan te komen. Bij Wijma werd alle hout in

ethyleen). Gladheid en algvorming komen hierbij nau-

Kampen op kwaliteit gecontroleerd, op maat gemaakt en

welijks voor, zelfs niet in een altijd vochtige omgeving.

geschaafd.

Voor Rohmer was het een aanvaardbaar compromis en
Woningborg achtte het acceptabel. Het is nu toegepast in

Speciale maatvoering De keuze voor dit azobé werd

de kleuren cedar en antraciet (14.000 respectievelijk 900

uiteraard vooral bepaald door architectonische motieven.

lopende meter). En fabrikant Fiberplast uit Drachten weet

Werkvoorbereider Frans de Vries van Wijma legt uit: ‘Het

nog een fijn detail: ‘Als je goed kijkt, kun je in de planken

is geweldig mooi hout, heel sterk en homogeen, en bij

de kleine houtstofdeeltjes zien.’ •

uitstek geschikt voor zo’n draagstructuur in de openlucht

hilde de haan

waar het onbehandeld toegepast kan worden. Ook leende
het zich voor de speciale maatvoering die in dit project
was voorgeschreven.’ Met dat laatste doelt hij op de expliciete keuze van de architect om alle constructiehout

CO2-VOETAFDRUK

uitzonderlijk robuust te maken vanwege de geborgenheid

In het project is 100 m3 azobé en 30 m3 bilinga toegepast. Dit

die zij wenste voor dit gebied. De dikte van de grootste

betekent een CO2-vastlegging van 189.427 kg. Het com-

elementen gold daarom als standaard voor alle andere

penseert de uitlaatgassen van een middenklassenauto over

houten onderdelen. De grootste elementen zijn simpel te

1.262.840 km, of het jaarlijkse elektragebruik van 209

traceren. Dat zijn de liggers van de langste luchtbrug, 12 m

huishoudens.

lang uit één stuk.

Locatie: Westplein/Moskeeplein/Damstraat Utrecht Opdrachtgever: Bouwfonds Ontwikkeling, regio Midden,
Amersfoort (ontwikkeling.bouwfonds.nl) Ontwerp: Architectenbureau Marlies Rohmer Amsterdam (rohmer.nl);
Marlies Rohmer Aannemer: Aan de Stegge, Bouw & Werktuigbouw Goor (aandestegge.org) Constructeur: Ingenieursburo van Nunen Rosmalen (nunen.com) Leverancier azobé, bilinga: Wijma Kampen (wijma.com) Envirodeck: Fiberplast Drachten (envirodeck.nl) Bouwperiode: Juni 2013 - september 2014 Oppervlak (bvo): 17.000 m2
(incl parkeergarage) Bouwkosten: € 19 miljoen (excl. btw, incl. parkeergarage)
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