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Tunnels & Ondergronds Bouwen

Belevingsaspecten bij ondergrondse
ruimten en tunnels
Figuur 1: Station Rotterdam Blaak: vestingmuur en grondwaterniveau linksboven bieden houvast voor oriëntatie

De mensheid heeft van oudsher ervaring met het gebruik van ondergrondse ruimten, die veelal
als schuilplek dienstdeden. Wellicht daardoor worden ondergrondse ruimten vaak geassocieerd
met onveiligheid, benauwdheid en opgesloten zitten. Het ontwerpen van ondergrondse
ruimten zal dus speciaal gericht moeten zijn op het positief beïnvloeden van de belevingswaarde
van deze ruimten. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen ondergrondse
ruimten waar men wat langer verblijft en tunnels waar men slechts doorheen rijdt.
Belangrijke aspecten bij ondergrondse
ruimten zijn de daglichttoetreding, de
oriëntatie en zichtlijnen en het contact
met de bovengrondse omgeving. De
beleving begint met zintuiglijke waarnemingen die aan een referentiekader
worden getoetst om te komen tot een
oordeelsvorming over de omgeving. Als
men de beleving wil beïnvloeden is het
dus zaak om zo veel mogelijk zintuigen
te prikkelen, te meer omdat niet bij
iedereen elk zintuig even goed ontwikkeld is. We hebben het dan met name
over zien, horen, voelen en ruiken,
aangezien proeven minder aan de orde
zal zijn. De verschillende maatregelen
om de beleving positief te beïnvloeden
worden nader beschouwd onder de kopjes
‘zicht’, ‘licht’, en ‘lucht’. Voorbeelden
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Figuur 2: Station Rotterdam Blaak: een tegeltableau duidt de plaats van de metrotunnel aan
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Figuur 3: Station Rotterdam Blaak: een ronde ruimte onderscheidt zich duide-

Figuur 4: Station Rotterdam Blaak: Spiegels zorgen er voor dat je om obstakels

lijk van een rechthoekige

heen kunt kijken en het gevoel hebt altijd te worden gezien. Ze verhogen zo
het gevoel van sociale veiligheid

zullen aan Station Rotterdam Blaak
worden ontleend, want ook vijfentwintig
jaar geleden werd er al volop vanuit deze
belevingsaspecten ontworpen.
Ook tunnels vormen ondergrondse
ruimten, zodat daarvoor vergelijkbare
aandachtspunten gelden. Het bijzondere
aan tunnels is de relatief korte verblijfsduur, zodat bijzondere aandacht aan de
overgang van buiten naar binnen en vice
versa moet worden besteed.

Zicht
Bij zicht hebben we het met name over
oriëntatiemogelijkheden en de herkenbaarheid van de ruimte. Ook speelt het
een grote rol bij (het gevoel van) sociale
veiligheid. Om mensen eenvoudig hun
weg te laten vinden is het belangrijk om
te zorgen voor overzicht en zichtlijnen.
Een handig hulpmiddel daarbij is het
bijvoorbeeld om te verwijzen naar herkenbare plekken bovengronds. Zo is bij
station Rotterdam Blaak een vestingmuur
opgehangen in het station en is met een
blauw-gele tegellijn de hoogte van het
grondwater aangegeven (figuur 1).
Als het einddoel niet direct zichtbaar kan
worden gemaakt, dan is het zaak om
voldoende herkenbare bakens op weg
daarheen aan te brengen. Zo kan een
aanduiding van de metro in tegels op de
wand van een metrotunnel helpen de
weg te wijzen, als die wand niet kan
worden geperforeerd om de metro zelf
zichtbaar te maken (figuur 2).

De vorm van de ondergrondse ruimte
helpt mee bij de herkenbaarheid. Denk
hierbij aan het gebruik van ronde of juist
rechthoekige ruimten om ze duidelijk
herkenbaar te maken (figuur 3).
Ook het materiaalgebruik kan bijdragen
aan een eenvoudiger herkenbaarheid en
oriëntatie. Voor de sociale veiligheid geldt
het adagium ‘zien is gezien worden’. Het is
daarom, meer nog dan bij bovengrondse
ruimten, belangrijk om scherpe hoeken te
vermijden, waarachter iemand zou
kunnen staan en waar dat niet mogelijk
is bijvoorbeeld met spiegels te zorgen dat
men om de hoek kan kijken. Daarnaast
moet men voor voldoende doorzichten
zorgen voor sociale controle (figuur 4
en 5).
Door het gebruik van spiegels kan ook
een zekere ruimtelijkheid worden
gesuggereerd, zodat een gevoel om in een
krappe ruimte opgesloten te zitten kan
worden verminderd. Wel moet worden
opgelet, dat er daardoor geen onduidelijkheid ten aanzien van looproutes
ontstaat.
Naast deze aspecten die ondergronds een
rol spelen, geldt ook dat de ondergrondse
ruimte te vinden moet zijn voor mensen
die hem bovengronds zoeken. Met andere
woorden, er zal bovengronds een baken
moeten zijn dat naar de ruimte verwijst.
Bij Station Rotterdam Blaak wordt het
dak boven het hoofdtrappenhuis hiervoor benut (figuur 6).

Licht
Ook met licht kan de beleving van een
ondergrondse ruimte sterk worden
beïnvloed. Het meest optimale is om
daglicht tot in de ondergrondse ruimte te
laten binnenvallen. Zo wordt de relatie
met buiten in stand gehouden en ziet

Figuur 5: Station Rotterdam Blaak: Perforaties in
wanden zorgen voor doorzicht, zodat je wordt
gezien en afgeronde hoeken verhogen de sociale
veiligheid
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Figuur 6: Station Rotterdam Blaak: Het hoofdtrappenhuis is voorzien van een transparant dak dat aan een boog hangt die op de middenwand van de spoortunnel
rust en daarmee de as van de tunnel markeert. Zo is bovengronds een baken gecreëerd voor wie het ondergrondse station zoekt

men of de zon schijnt en of het donker
wordt. Dit kan men bereiken met vides
(figuur 7) en spiegels.
Waar het gebruik van daglicht niet
haalbaar is, is men aangewezen op
kunstlicht (figuur 8).
Kunstlicht kan men eenvoudig variëren
in intensiteit en kleurtemperatuur. Door
het gebruik van kleur kan ook eenvoudig
een stuk herkenbaarheid worden
gecreëerd.

Lucht

Figuur 7: Station Rotterdam Blaak: Een grote vide boven het hoofdtrappenhuis zorgt voor daglicht op
15 m diepte en zorgt er voor dat mensen dat trappenhuis ook zonder bewegwijzering kunnen vinden door
op het daglicht af te lopen

Figuur 8: Station Rotterdam Blaak: Door spots tegen het plafond te laten schijnen krijgt men een indirecte
verlichting met de suggestie van invallend daglicht. De ruimte lijkt daardoor hoger
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Onder ‘lucht’ zijn elementen als geluid,
tochtverschijnselen, temperatuur en geur
te scharen. Ondergrondse ruimten willen
nog wel eens galmen, het is dus zaak
voldoende aandacht aan de akoestiek te
besteden. Daarbij moet er worden gezorgd
voor voldoende maatregelen om de juiste
nagalmtijd te bereiken (figuur 9).
Ondergrondse ruimten worden ook vaak
geassocieerd met kil en tochtig. De
temperatuur is vaak eenvoudig te
regelen, maar tochtverschijnselen vergen
wat meer aandacht, zeker in situaties
waar treinen ondergrondse stations
inrijden. Die drukken namelijk een
overdruk voor zich uit, zodat het bij een
naderende trein zonder maatregelen
even flink gaat stormen. Dit is op te
lossen, door de wanden tussen de
verschillende buizen ruim vóór het
eigenlijke station al te perforeren, zodat
de overdruk naar de nevenbuis kan
ontsnappen (figuur 10). Doordat de
ondergrondse ruimte bij een station door
zijn aard altijd al breder is dan de
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Beleving bij tunnels

Figuur 9: Station Rotterdam Blaak: Om het geluid dat treinen voortbrengen te dempen ligt de steenslag op rubber matten, bestaan de wanden afwisselend uit absorberend spuitpleister en reflecterend
materiaal, zitten ter hoogte van de wielen van de treinen spleetresonatoren onder de perronrand voor
het wegvangen van de hoge tonen en vangt een golvend plafond juist de lage tonen weg

tunnelbuis waar de trein door rijdt,
nemen tochtverschijnselen verder af.
Ook geur kan bijdragen aan de herkenning van een ruimte. Vroeger was een station te herkennen aan de geur van
paarden, daarna die van stoomlocomotieven en nog later de geur van diesel. De
geur van kaasbroodjes die er nu is, is op
zijn minst misleidend…
Samenvattend is het dus allereerst
belangrijk aandacht te besteden aan de
herkenbaarheid van het ondergrondse

gebouw bovengronds, zodat het kan
worden gevonden. Eenmaal in de
ondergrondse ruimte moet volop worden
ingezet op de belevingswaarde door het
contact met buiten zo veel mogelijk in
stand te houden en te zorgen voor licht
en veiligheid.
Ten slotte is het belangrijk dat men
gemakkelijk de weg kan vinden in een
ondergrondse ruimte door met meerdere
signalen de mensen als vanzelf naar de
juiste plaats te leiden en daarbij zo veel
mogelijk zintuigen aan te spreken, omdat
iedereen voor iets anders gevoelig is.

Hoewel tunnels ook ondergrondse
ruimten vormen en er dus vergelijkbare
aandachtspunten gelden, zijn er door de
korte verblijfsduur wezenlijk andere
accenten. Bij de beleving van tunnels
speelt het smalle profiel, het gebrek aan
visuele informatie en de overgang van de
open lucht naar de tunnel en vice versa
een grote, veelal als negatief ervaren, rol.
Het ontwerp moet er dan ook op gericht
zijn om de in zijn aard smalle tunnel zo
breed mogelijk te laten overkomen, het
door de tunnel rijden minder eentonig te
maken en om de overgang van binnen
naar buiten en omgekeerd zo vloeiend
mogelijk te laten verlopen.
Dit gaat, zeker bij een boortunnel, niet
vanzelf. Een boortunnel wordt gekenmerkt door een uit kostenoverwegingen
zo smal mogelijk tunnelgedeelte met aan
weerszijden een start- respectievelijk
ontvangstschacht, een gesloten toerit en
een open toerit om op maaiveld uit te
komen.
Een boortunnel bestaat per weghelft dus
uit een krappe buis. Om de beleving
minder benauwd te maken is het verstandig om de wanden aan weerszijden tot de
hoogte van de verlichting zo licht
mogelijk te maken en aan te lichten,
zodat ze als het ware wijken.
Dit is ook de hoogte die periodiek moet
worden gereinigd. De twee verlichtingslijnen lopen zo als het ware mee met de
wegmarkering en rekken die visueel in de
breedte wat op. Door de tunnelsegmenten
daarboven onbehandeld te laten, zullen
deze al snel donker kleuren. Door de

Figuur 10: Station Rotterdam Blaak: Grote ronde gaten zorgen er voor dat de overdruk zich al vóór het staton kan vereffenen, zodat tochtverschijnselen sterk
worden beperkt
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Figuur 11: De dwarsdoorsnede van een boortunnel (links), resp. van een startschacht (rechts)

tunnelinstallaties ook donker te schilderen vallen ze zo veel mogelijk weg.
Hulpposten die wel moeten opvallen,
bevinden zich in de lichte zone. Zo kan
tegen minimale kosten de beleving voor
de weggebruikers sterk worden verbeterd.
De ronde boortunnel vormt normaal
gesproken het langste gedeelte van een
traject waaraan dus logischerwijs de
overige vormgeving wordt ontleend.
De start- en ontvangstschacht zijn door
hun aard veel breder (figuur 11), zodat de
verleiding ontstaat om deze ruimte ‘aan
de automobilist te geven’.
Hier moet niet voor worden gekozen om
te voorkomen dat de automobilist bij het
inrijden van het boortunnelgedeelte het
gevoel krijgt een smal gat in een muur in
te rijden. Daarom is het verstandig om de
lichte wand met de bijbehorende lichtlijn

vanuit de boortunnel geredeneerd door
te zetten (figuur 12). Zo zorgt men ervoor
dat de automobilist ongemerkt het smalle
boortunnelgedeelte in wordt geleid.

Visuele informatie
Het gesloten tunnelgedeelte is voor de
automobilist erg eentonig door het
gebrek aan uitzicht waardoor er een
groot beroep op zijn concentratievermogen wordt gedaan om zijn aandacht niet
te laten verslappen. Daardoor wordt het
door een tunnel rijden als inspannend
ervaren. Door aan de wanden af en toe
wat – niet afleidende – informatie toe te
voegen wordt de rit door de tunnel
veiliger. Men kan hierbij aanhaken op
iets wat zich op die plek bovengronds
afspeelt, zodat weer de link wordt gelegd
met de buitenwereld.

De toeritten
De gesloten toerit is het zich tussen
maaiveld en de start- of ontvangstschacht
bevindende ondergrondse weggedeelte.
Deze toerit ligt dus onder een helling en
bevat de overgang tussen het weggedeelte
in de open lucht, de open toerit, en het
omsloten echte tunnelgedeelte met
kunstlicht. Om deze voor de automobilist
belastende overgang zo soepel mogelijk
te laten verlopen is het verstandig om het
wegprofiel en de wanden daar niet te
veranderen. Ook moet er daarom op de
overgang extra verlichting worden
aangebracht die in de nachtsituatie niet
aan staat, maar overdag de licht-donkerovergang minder scherp maakt. De
wanden van de open toeritten sluiten
idealiter dus aan bij de wanden van de
gesloten toerit, zodat het logisch is om de
straal van de wanden naar buiten toe
geleidelijk te laten toenemen. Zo wordt
een rustig beeld met maximale continuïteit gecreëerd voor de automobilist en de
belastende overgang van het binnenrijden van de tunnel verzacht.
Samenvattend is bij tunnels de verblijfsduur dus wezenlijk korter dan bij andere
ondergrondse ruimten. Speciale aandacht moet worden geschonken aan een
zo breed mogelijke beleving van de in
zijn aard smalle tunnel en aan het
zorgen voor voldoende visuele informatie
om de attentie onderweg niet te laten
verslappen. Daarnaast is het met name de
belastende overgang van de tunnel in- of
uitrit die om aandacht vraagt, om er voor
te zorgen dat de bestuurder niet wordt
afgeleid. ■
Ir. L.I. Vákár, Movares Nederland

Figuur 12 De overgang van gesloten toerit naar startschacht naar boortunnel driedimensionaal
(boven) respectievelijk in doorsnede (onder)
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