
Gebouw

H onderdvijfentachtig-
duizend dwarsliggers 
houden de vijftig kilo-

meter nieuwe rails in het gareel 
tussen Zwolle en Lelystad. Met 
deze Hanzelijn en het verleng-
stuk ervan, de Flevolijn, kan een 
trein binnen een uur van de IJssel 
naar het IJ. ProRail verwacht dat 
er jaarlijks zo’n 32.000 mensen 
gebruik van zullen maken.

Op 6 december opent konin-
gin Beatrix de lijn offi cieel, met 
de koninklijke trein. Vijf jaar is 
er dan aan de lijn gewerkt en 
aan alle bouwsels die daar bij 
horen. Achter vier van die gebou-
wen schuilt de hand van Tjerk 
van de Lune (architectenbureau 
StudioSK, onderdeel van ingeni-
eursbureau Movares). Een fan-
tastische opdracht, vond de in 
Leeuwarden geboren en in Sneek 
opgegroeide Van de Lune. Want 
behalve de zeldzaamheid - het is 
lang geleden dat er in Nederland 
een nieuw stuk spoor werd aan-
gelegd en dit was voorlopig ook 
echt de laatste keer - is de lijn 
ook verbonden met een stukje 
familiegeschiedenis. ,,Mijn bep-
pe was een van de eerste inwo-
ners van Lelystad, ze woonde 
naast het station. Dat maakte het 
extra bijzonder dat ik mocht te-
kenen voor de ombouw van dat 
stationsgebouw.” Van de Lunes 
pake werkte indertijd bij de rijks-
dienst die de Flevopolder heeft 
helpen ontginnen. En toen al, bij 
die ontginning, was in de plan-
nen de spoorlijn voorzien die er 
nu dan eindelijk ligt. 

Lelystad
Station Lelystad bestaat al sinds 
1988, maar moest voor de Han-
zelijn bijna twee keer zo groot 
worden. Het was een kenmer-
kend gebouw van Peter Kilsdonk 
(die onder meer ook de stations 
in Almere en Duivendrecht ont-
wierp): een moderne variant van 

een vakwerkconstructie, zeg 
maar ,,vele duizenden staafjes en 
bolletjes en glasplaten”, vat Van 
de Lune kort samen. Bijzonder 
onderhoudsgevoelig, al dat glas 
en dat geverfde metaal. Het had 
een reden kunnen zijn om de 
boel te slopen en er iets voor in 
de plaats te bouwen dat goedko-
per en makkelijker te onderhou-
den zou zijn. Van de Lune is er-
mee ingenomen dat ProRail daar 
niet voor gekozen heeft. Dan had 
hij weliswaar zijn naam aan een 
nieuw, eigen ontwerp kunnen 
verbinden, maar nu houdt Lely-
stad zijn bijna kwart eeuw oude, 
bijzondere stationsgebouw. Zo’n 
stukje geschiedenis is juist voor 
zo’n nieuwe stad waardevol. ,,Het 
is geen monument, maar zo heb-

ben we het wel behandeld. Het is 
uniek in zijn stijl.”

Vergroten van zo’n gebouw 
klinkt eenvoudig, vooral omdat 
Kilsdonk in zijn ontwerp al reke-
ning had gehouden met een twee 
keer zo groot volume, ,,maar het 
is gemakkelijker gezegd dan ge-
daan”, weet Van de Lune intus-
sen uit ervaring. Het plan dat er 
lag, voorzag bijvoorbeeld niet 
in een nieuwe  fi etsenstalling of 
in een fi kse verbreding van de 
onderdoorgang; die moest Van 
de Lune zelf ontwerpen. En het 
oude plan had natuurlijk ook 
geen rekening gehouden met het 
feit dat er tegenwoordig nieuwe 
regelgeving geldt, dat er intussen 
andere rechthebbenden zijn op 
het gepatenteerde Mero-ruimte-
vakwerk met zijn ingewikkelde 

knopen en opleggingen, dat je 
de specifi eke kleuren niet meer 
zo makkelijk terugvindt en de 
tegeltjes van het glasmozaïek al 
helemáál niet…. ,,Uiteindelijk 
kwamen we in China uit voor de 
tegeltjes, bij een aannemer uit 
Turkije en bij bouwvakkers uit 
Italië.” 

Aanbestedingen
Minder ingewikkeld waren de 
stations van Dronten en Kam-
pen-Zuid en de techniekgebou-
wen bij de tunnel onder het 
Drontermeer: die bestonden nog 
niet, dus Van de Lune hoefde 
geen rekening te houden met an-
dermans ontwerp en de ingewik-
keldheden die daarmee gepaard 
gaan. Wél waren er veel overleg-
partijen, want de Hanzelijn loopt 
door drie provincies en een heel 
aantal gemeenten. ,,Die tunnel 
bijvoorbeeld begint in Flevo-
land en komt in Overijssel weer 
aan de oppervlakte.” Dat proces 
werd gelukkig sterk versimpeld 
door het instellen van een kwali-
teitsteam waaraan de lokale wel-
standscommissies zich commit-
teerden. Maar ingewikkeld bleef 
het, want er was geen sprake van 
één bouwconsortium, zoals in 
Lelystad – het eindpunt van de 
Flevolijn – het geval was geweest. 
,,Het waren allemaal aparte aan-
bestedingen. In Dronten deed 
aannemer één de onderbouw, 
aannemer twee de bovenbouw 
en aannemer drie het spoor.”

Aan het resultaat is die ver-
snippering overigens niet af te 
zien: de twee stations hebben 
een strak en helder smoel en 
zijn duidelijk twee leden van de-
zelfde familie, zoals Van de Lune 
het noemt. Hij bleef binnen de 
kaders van het Masterplan Han-
zelijn dat architect Peter Drijver 
maakte, en dat werkte prima: 
,,Er lag al een visie, ik overlegde 
veel met hem, je hebt een soort 

supervisor – anderen vinden dat 
misschien belemmerend maar ik 
ervoer het als erg prettig. En de 
ontwerpen zelf blijven wel echt 
iets van mijn hand.” 

Graffi ti
Hij greep terug op het traditio-
nele stationsgebouw door het 
gebruik van rode baksteen, het 
materiaal waaruit de grote klas-
siekers onder de stationsgebou-
wen zijn opgetrokken. ,,Sinds de 
jaren negentig is er denk ik niet 
één station neergezet waarin bak-
steen is gebruikt.” Het is ook niet 
het meest voor de hand liggende 
materiaal omdat stationsgebou-
wen horen tot de categorie vanda-
lismegevoelig. De stenen kregen 
dan ook een goede antigraffi ticoa-

ting. Ze werden speciaal voor deze 
twee stations ontwikkeld: ,,Ik heb 
er een werkje in laten drukken 
en ze zijn per steen anders van 
kleur.” Dat Van de Lune zo graag 
met baksteen werkte op deze lo-
caties is omdat het een robuust 
materiaal is, en volume geeft. Dat 
is mooi voor plaatsen die voor het 
eerst een station krijgen, want 
een station kan een eigen gezicht 
geven aan een dorp of stad. ,,Die 
willen meer dan een ‘plank in een 
weiland’, die willen een echt stati-
onsgebouw.” 

Veiligheid
De baksteen is overigens de eni-
ge verwijzing naar het verleden, 
want de vormen ogen strak en 
modern; beide stations hebben 
eenzelfde detaillering, dezelfde 

kleuren beton, staal en glas; en 
het metselwerk is geen gesloten 
doos. ,,Dat heeft te maken met 
sociale veiligheid; je wilt transpa-
rantie zodat mensen elkaar goed 
kunnen zien.” 

De stations Dronten en Kam-
pen-Zuid zijn familie van elkaar 
maar behouden wel elk hun 
eigen kenmerken: het gebouw 
in Kampen ‘opent’ zich naar 
de stad toe; vanaf de N50 is het 
een helder bakstenen doosje in 
een groen talud. Het gebouw in 
Dronten ligt op een hoogte van 
zeven meter, daar klim je naar-
toe, en daar is het baksteen over 
een lengte van 55 meter door-
getrokken, over het aanpalende 
viaduct heen, wat het gebouw 
extra mooi groot doet lijken.

Beide stations zijn zo gemaakt 
dat ze eventueel makkelijk uit te 
breiden zijn, maar voorlopig zijn 
ze klein en simpel; er stappen op 
elk van de twee stations dagelijks 
zo’n 3200 mensen in en uit, is de 
verwachting, en dat is te weinig 
om zelfs maar een kiosk renda-
bel te exploiteren.

De techniekgebouwen voor de 
800 meter lange tunnel onder 
het Drontermeer, die het oude 
en het nieuwe land verbindt, 
zijn bescheidener van ontwerp. 
Het grootste deel ervan bevindt 
zich onder de grond - ,,maar het 
zijn nog hele bouwwerken hoor, 
joekels!” Bovengronds voegen de 
lage, lange en smalle construc-
ties zich met hun roestbruine 
kleur op natuurlijke wijze in het 
landschap, mede dankzij de be-
moeienissen van landschapsont-
werper Geert de Vries, ook van 
StudioSK. Het opvallendste detail 
wordt gevormd door drie recht-
opstaande wanden die zo’n vijf-
tien meter de hoogte in steken. 
Dat zijn de contouren van de tun-
nelbakken, zodat passanten een 
hint krijgen van wat er onder de 
grond schuilt.
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Een bakstenen 
station is al lang 
niet meer gebouwd

Een plaats wil meer 
dan een ‘plank in 
een weiland’

Van de IJssel naar het IJ

Sneinspetiele 17 november 2012

De Hanzelijn is klaar. Op de treinrit naar Amsterdam zien 
passagiers onder meer de nieuwe stationsgebouwen Kampen-
Zuid en Dronten, tunnelgebouwen en het vergrote station 
Lelystad: allemaal van Tjerk van de Lune. Door Ria Kraa.

i  Tjerk van de Lune en zijn zus Nienke, ook architect, wonnen 
vorig jaar beide een Brunel Award voor spoorwegarchitectuur: 
Tjerk (samen met landschapsontwerper Geert de Vries), voor de 
tunnelgebouwen Drontermeer en Nienke voor station Emmen-
Zuid, dat ze ontwierp samen met architect Paul van der Ree.

De rode baksteengevel wordt aan de rechterkant tientallen meters doorgetrokken langs het viaduct. De bakstenen zijn speciaal ontworpen voor dit station en dat van 
Kampen-Zuid. Automobilisten zien precies waar de Hanzelijn onder de weg doorsteekt: de drie muren van het tunnelgebouw zijn de doorgetrokken tunnelwanden. 
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