
  

Nijmegen spoort wel ?/!  
Een bijdrage aan het scherpstellen van de ontwerpopgave, januari 2021  

Weiterbauen aan een collage



  

WAT GAAN WE DOEN ?

1 Wie zijn wij en wat willen we
2 Peters en de rampen in de oorlog
4 Van Ravesteyn en het weiterbauen daarna
5 Wat hebben we nu?
6 Wat willen we ermee in het nieuwe station?
7 Wat zou weiterbauen kunnen zijn voor dit station
8 Wat is, concluderend, de opgave

Onze missie:
"Het gaat ons niet in de eerste 
plaats om het in stand houden van 
objecten uit een verleden dat 
voorbij is, maar om het zoveel 
mogelijk begrijpelijk, zichtbaar en 
beleefbaar houden van de 
wordingsgeschiedenis van het 
gebouw in de nieuwe ontwikkeling. 
De rampen in de oorlog behoren 
ook tot ons erfgoed. Ook dat 
bepaalt onze identiteit, de rampen 
misschien nog wel meer dan wat 
bewaard is gebleven. De eisen die 
een hoogfrequent spoor stelt en de 
enorme toename van het aantal 
reizigers verdienen onze aandacht 
net zozeer als de resten van het 
station uit andere tijden. Een 
moderne stadspoort van allure is 
net zo belangrijk als de sporen van 
haar verleden." 



  

Nijmegen spoort wel ?/!  (Een vraagteken omdat we het nog niet zo zeker weten en een uitroepteken omdat we 
erop vertrouwen dat het uiteindelijk wel zo zal blijken te zijn!) 
is een werkgroep van in Nijmegen actieve cultuurhistorische organisties en enkele betrokken particulieren
Historische vereniging Numaga, Gilde Nijmegen,  Stichting Nijmegen Wederopbouwstad, erfgoedvereniging 
Heemschut Gelderland-kring Nijmegen.

Ons motto 
is een uitspraak van 
Augustinus, 398 nC:

“Er zijn drie tijden: de 
tegenwoordigheid van 
het verleden in het nu, 
die van het nu en de 
tegenwoordigheid van 
de toekomst in het 
heden.”



  

De vraag die Franz Ziegler stelt in het ‘Kader Ruimtelijke Kwaliteit’ is, 
denken wij, een goede vraag. Maar niet alleen dat, het gaat niet alleen 
om een verbinding tussen resten van twee oude stations, maar ook om 
een nieuw station dat haar dramatische onstaansgeschiedenis serieus 
neemt. Het idee ‘weiterbauen’ spreekt ons aan. Hier doen we een poging 
dat begrip inhoud te geven voor dit station.

Zeker! Maar hoe?



  

Het station uit 1897 is van C.H. Peters 
(1847-1932) Hij is opgeleid door 
Cuypers, door hem ingewijd in de 
katholieke neogotiek. (Centraal station 
Amsterdam) Later heeft Peters een 
meer eigen stijl ontwikkeld die nog 
steeds flirt met Cuypers. 
‘Postkantorengotiek’ is het wel 
spottend genoemd, omdat hij zoveel 
postkantoren heeft gemaakt die er 
allemaal zo uitzien: rode baksteen met 
zandstenen speklagen, steile kappen 
met slanke torentjes die geen ‘functie’ 
hebben, hoge getoogde vensters met de 
karakteristiek gedetailleerde negges.
Allemaal nog zichtbaar in de 
postkantoren van Arnhem en Nijmegen 
die een andere functie hebben 
gekregen maar er nog fraai bijstaan.
De spot kwam van de ‘modernen’ die 
de bouwkunst van de neogotiek en van 
het eclecticisme wilden zuiveren – 
Berlage en de zijnen. 
Omstreden dus in architecten kringen 
maar door gewone mensen zeer 
gewaardeerd.



  
~ 1933



  
Binnen geen spoor meer van gotiek, maar verwijzingen naar oosterse bouwkunst. De stijlbreuk met de buitenkant stoorde hem 
kennelijk niet. Het is een hoge lichte hal die nergens anders toe diende dan indruk maken op de reiziger die van het nieuwe 
vervoerwonder gebruik maakte. Daarin is het gebouw geslaagd!                  Met dank aan Loek Bronkhorst en Kees Moerbeek 



  

De schier eindeloze reeks rondbogen doen ons denken aan de Mezquita van 
Cordoba.  “…Een  woud van zuilen en bogen, een eindeloze opeenvolging 
van boven elkaar uitrijzende bogen in schemerlicht zet de ruimte in 
beweging. Het zijn simpele middelen die voortdurend herhaald worden. 
Nooit eerder werd  de oneindigheid, de eeuwigheid, zo duidelijk zichtbaar 
gemaakt….”   En dat in een zo laag gebouw, voorbeeld voor Nijmegen?

We kunnen Peters niet van simpele middelen betichten maar toch heeft zijn 
hal iets eindeloos’ en het uit den hoge binnenvallende licht bracht de 
ruimte of op z’n minst het hart van de bezoeker, in beweging.



  

De associatie met de 
Mezquita is voor Nijmegen 
interessant want aan het 
Moorse meesterwerk werd 
op last van de vorst 
Frederik III, na de 
Reconquista ‘weitergebaut’ 
door er een christelijke 
kathedraal midden in te 
zetten…. 
De architect, Herman Ruiz, 
presenteerde het resultaat 
vol trots aan zijn 
opdrachtgever: “Heb ik  

dat niet mooi gedaan? Een meesterwerk gebouwd én een meesterwerk 
bewaard!” Ferdinand begreep beter wat er was gebeurd. Hij schijnt gezegd 
te hebben: “Je hebt een meesterwerk vernietigd! Maar dat was de 
bedoeling ook!”  Prorail heeft ongetwijfeld betere bedoelingen met Peters 
en Van Ravesteyn! Maar weiterbauen en zerstören liggen kennelijk dicht 
bij elkaar….



  

Wat er van Peters over is wordt, volgens het Kader Ruimtelijke Kwaliteit, weer ‘open gemaakt.’ Dat is een 
mooi streven. Maar waar blijven de winkels die erachter zitten? Waar blijven de checkpoortjes? Hoe krijgt 
deze gevel een zinvolle plek in het nieuwe station? Het is nu de scheidslijn tussen twee verschillende 
ontwerpprocessen, de oost en de westkant worden als twee gescheiden ontwikkelingen behandeld. Peters 
zou het hart van de nieuwe ontwikkeling moeten zijn. De volle lengte van het Reizigersplein zullen we niet 
meer te zien krijgen.. Die heeft Van Ravesteyn al tot een derde teruggebracht. Maar het restant is fraai 
genoeg om het een prominente plek te geven in het nieuwe station! 



  

In 1945 
zag de plek van AH togo er zo 
uit.
Er stond na de oorlog dus nog 
flink wat overeind. Kennelijk 
was het toch niet de moeite 
waard deze resten weer op te 
bouwen. De stenen zijn 
waarschijnlijk voor het 
noodstation gebruikt.



  



  

Weiterbauen ?



  

 ‘46 
“ Nee! We 
hebben al die 
stenen nodig 
voor het 
noodstation!”

Let op: we 
zien hier de 
‘binnenkant’ 
van de 
Petersgevel
Zou die er nog 
zitten?



  

Van 1955 tot ‘57 mag Van Ravesteyn weiterbauen.  

Het beeld van Jo Uiterwaal hebben we nog, maar het 
verdient een betere plek.
Gewoon weer bovenop de nieuwe hoofdingang?



  

Een van de andere stations van Van Ravesteyn. Vele 
Rotterdammers hebben er heimwee naar, vooral die prachtige 
vlinderkappen op de perrons, wat waren ze mooi…. Helaas 
gesneuveld bij het recente weiterbauen.



  

Met dit station is het behoorlijk goed gekomen…  Kijk bijvoorbeeld 
hoe het voorplein functioneert, alles loopt en fietst en rijdt door 
elkaar, in enorme aantallen, maar het gaat steeds goed. De eenvoud 
van de oplossing voor het plein, daar kan Nijmegen een voorbeeld 
aan nemen. Ook is het een aardig voorbeeld van hoe een laag 
gebouw zich handhaaft tussen hoge gebouwen. Én: dit gebouw heeft 
een vijfde gevel! Daarin zijn zelfs de wederopbouw beelden 
opgenomen!
Ook dit is weiterbauen! Maar voor Nijmegen misschien te ‘weit’ ? 



  

Van Ravesteijn

. Een Italiaanse arcade van rode baksteen 
en mooi afgewerkte betonbogen omarmt 
een groot plein. Die arcade is voor het 
grootste deel open!  (de opgave: Geef de 
arcade haar transparantie terug!)
. Een trotse Campanile (de opgave: de 
Campanile blijft de situatie domineren en 
krijgt ook functioneel haar plek.)
. Een renaissancistische gevel, iets hoger, 
van dezelfde materialen, in bijna 
hetzelfde ritme, maar van een totaal ander 
karakter.
. In weer bijna hetzelfde ritme daarnaast 
een modernistisch witgepleisterde gevel. 
Alsof hier al 2x weitergebaut is.. 

Het grote plein wordt gevormd door lage 
pleinwanden. Toen er nog niks omheen 
stond ging dat prima. Nu is dat niet 
voldoende meer om het station de haar 
toekomende plek in de stad te geven. 1957



  

Op een luchtfoto uit 1945 is het tunneltracee ingetekend.   
Rechts een maquette van het plan dat in ‘66 werd 
opgeleverd. Kijk hoe vanzelfsprekend de Tunnelweg en de 
opritten van en naar het stationsplein zijn geïntegreerd. En 
zie de rustige inrichting van het plein zelf. Die vanzelf-
sprekende  inrichting van de openbare ruimte is verloren 
gegaan. Maar we zouden hier een voorbeeld aan kunnen 
nemen….. 



  

In  1973 
wordt er weer 
weiter gebaut

Let op de 
sporen van de 
bogen en 
kapitelen van 
Peters! Zouden 
die er nog 
zitten?



  

Een nogal grove doorbraak door de Van Ravesteyn gevel. 
De Campanile als reclamezuil voor reukwater!  Het werd 
als een gepaste, moderne ingreep gezien.  “Van 
Ravesteyn? Wie ís dat? Die ouwe zooi? ‘t is dat we geen 
geld hebben maar anders hadden we het afgebroken!…..” 
Het weiterbauen moest nog uitgevonden worden. 



  

De jongste ingrepen hebben geen 
verbetering gebracht. En dan hebben 
we het nog niet over het interieur 
gehad…. Hier zijn we het allemaal 
over eens. Nu gaan we weer miljoenen 
investeren! Pakken we het nu een keer 
goed aan?  
Natuurlijk! Maar wat is ‘goed’??
Met z’n allen ambities formuleren 
waar iedereen achter kan staan. Niet 
alleen mooie woorden maar ook 
concreet zijn, op de centen letten en er 
een vorm aan geven. Geen 
disciplinaire kokers maar gezamelijk-
heid. Gemeente met Prorail, ontwer-
pers met de verkeersjongens, profes-
sionals met gebruikers. Samen op zoek 
naar het mogelijke, naar het mooie. 
Met ieders inbreng de wegen zoeken 
waarlangs de ambities gerealiseerd 
kunnen worden. Niet op voorhand 
smalend ideeën afschieten. In de 
openbaarheid de afwegingen maken, 
zodat iedereen snapt waarom het 
geworden is wat het werd. Als dat lukt 
dan kunnen we met goed fatsoen aan 
hotel Mercure vragen of ze ook hun 
bijdrage willen leveren.



  

Een functie voor de Campanile? 

 Mijn kleinzoon:
”Opa, kunnen we hier naar boven? Die 
ster is dat de onderkant van een lift?”



  

De zuidingang van het station laat nog een fraai stukje Peters zien. (Als die luifeltjes van de 
kapper verdwenen zijn) De vuilcontainers hebben wel een erg voorname plek gekregen! Als 
ze weg zouden zijn is hier de enige ontmoeting van Peters en Van Ravesteyn mooi zichtbaar! 
Alle studenten en docenten van het ROC gaan hier het station in en uit. Dat mag er toch wel 
wat beter uitzien? Is dit geen mooie plek voor het overgeschoten deel van de perronkap? 
Toch maar eens praten met Mercure, het is ook voor hen een toegang!



  

Hotel Mercure schreeuwt om een facelift. Het zou los 
moeten komen van de Arcade. Zij heeft een nieuwe 
gevel nodig die zich duidelijk onderscheidt van Van 
Ravesteyn en de arcade zou weer open moeten zijn! 

De helft van de achteringang wordt ingenomen door 
vuilcontainers… Kunnen die niet ergens anders 
naartoe?  Achter de arcade zou een hoger element om 
de ingang te accentueren niet misstaan   



  

Een wand van Peters, een 
wand van Van Ravesteyn, 
een ruiterstandbeeld en 
een toren, tegenover een 
nieuwe hoogbouw, tussen 
Doornroosje en een 
(vernieuwd?) Mercure 
hotel…
 
Hier moet iets komen dat 
de fragmenten van het 
dramatisch verleden 
samenbrengt in een 
grandioze entree van de 
stad die veel meer is dan 
een ‘overstapmachine’



  Hoe brengen we dit zinvol bij elkaar?



  

gezien vanaf de 
perronkant ! 

(Hé, kunnen we de 
tunnel niet direct 
aansluiten op het 
niveau van de 
fietsenkelder?? Dat 
scheelt een hoop 
trappen lopen! En 
het schept een hoop 
ruimte!)

Het reizigersplein is 
door Van Ravesteyn 
tot een derde 
teruggebracht

Wit = Peters, Zwart = Van Ravesteyn

Visitatie 
ruimte

kapper



  

Het zuidplein is aanzienlijk 
groter dan het noordplein:
Meer ruimte voor de 
bussen! 

Wat zit er aan de achterkant 
van de Petersgevel? 

Hoe verbinden we deze 
twee op een heldere en 
betekenisvolle wijze? 

De Van Ravesteyngevel met 
daarachter Peters in 
spiegelbeeld.

De Petersgevel vanaf het 
perron met daarachter Van 
Ravesteyn in spiegelbeeld.



  

Deze gevel is van een heel andere orde, 
maar voegt zich prima in het ritme.

Weiterbauen?
Eén of twee verdiepingen erop, de draagconstructie in 

het ritme van Van Ravesteyn. Een nieuwe uitgang naar 
het busstation, én een droogloop naar Doornroosje en de 

fietsenstalling!



  

In 1960 was goed te zien hoe 
deze dode hoek weer tot een 
levende plek kan worden 
gemaakt: een terras achter de 
open arcade, glas in het 
tussenlid (let op de dunne 
profieltjes waar het inzit!) met 
een publieksfunctie erachter 
(of komt hier een toegang naar 
de hal?) en een doorgang door 
de Campanile !

Het fietsenparkeren was ook 
toen niet perfect opgelost...



  

Natuurlijk zijn die pergola en de 
brievenbussen verdwenen. 
Het tussenlid is een doorgang 
naar de hal en we kunnen weer 
gewoon door de Campanile heen. 
Als er een verdieping opgezet is 
ligt de gevel daarvan terug ten 
opzichte van die van Van 
Ravesteyn, zodat het terras van de 
restauratie van boven licht krijgt.



  

"De identiteit van dit station is 
precies hierdoor uniek: het is 
een boeiende collage van 
fragmenten uit verschillende 
perioden, fragmenten van 
zorgvuldige, ambitieuze 
antwoorden op de noden van 
dát moment, op déze plek, 
volgens de toen vigerende 
inzichten, met de toen 
beschikbare middelen. 
Die fragmenten zijn 
architectonisch keihard met 
elkaar in strijd. 
Van zo'n collage een fraai, 
voor ons, nu, betekenisvol, 
goed functionerend station én 
een iconische stadspoort 
maken, dát lijkt ons de 
opgave."



  

Het station 2020

Alleen de Campanile 
wijst ons de weg….

Beetje mager, zeker als 
Metterswane er straks bij 
staat.

Een centraal station mag 
toch wel wat meer zijn ?



  

Het station 2025?

Niet meer alleen de 
campanile wijst ons de 
weg….

Er is vastgoed bovenop 
het station gezet.

Het bouwt voort op de 
horizontaliteit van Van 
Ravesteyn, maakt de 
pleinwand steviger en 
geeft het station meer 
aanwezigheid.

Nijmegen centraal



  

De doorsnede uit het Kader 
Ruimtelijke Kwaliteit.
Blijft dit overeind tussen al 
die hoogbouw?
Legt dit de verbinding 
tussen oost en west?
Het is wel erg veel op en af 
voordat je op het perron 
bent…..

Een zichtbare verbinding 
tussen oost en west? 

 Iets wat overeind blijft 
tussen alle omringende 

hoogbouw? (Even praten 
met Mercure?)

Een directe verbinding 
met de stad op het niveau 

van de tunnel?
Een magistrale hal tussen 
Van Ravesteyn en Peters?



  

Waarom zo’n kale kaarsrechte busbulderbaan? 
De bussen komen van twee kanten. Alle 
kruisingen worden daardoor onduidelijk en  
gevaarlijk. De bussen rijden hier stapvoets, 
waarom geen vriendelijker profiel? Een gewone 
straat met middenberm waarvan je begrijpt hoe 
je die veilig oversteekt, met bomen erlangs en 
een fietspad aan beide zijden….

Waarom zo’n geïsoleerde fietssnelweg? De 
meeste fietsers moeten op het station zijn of 
komen ervandaan, het station is een 
knooppunt, daar hoef je toch niet op hoge 
snelheid voorbij te gaan? Alsof het een 
tankstation langs de snelweg is! Een 
gemoedelijk fietspad langs een busstraat, een 
gewoon straatprofiel, gezellig met wat 
bomen erlangs en gewoon vormgegeven 
kruisingen, zodat iedereen weet waar die aan 
toe is…. Zo moeilijk is dat toch niet? 



  

Ruimte genoeg voor een 
fraaie boulevard voor 
auto’s fietsen en bussen, 
doe maar gewoon en doe 
dat goed dan wordt het 
vanzelf iets aardigs



  

Een magistrale poort van de stad dus, in alle betekenissen van 
dat woord, die de verbinding  tussen oost en west vormgeeft.  
Een knooppunt  van mensenstromen, mensen die de stad 
binnenkomen of eruit weggaan, vol van betekenissen die 
thuiskomen of uitvliegen heeft. 

Let op: dit is slechts een ideeënschets om de discussie te 
voeden. 

Het plein  heeft al die betekenissen ook. Het moet er goed 
toeven zijn. Tegelijk moet aan de reeks practische eisen 
worden voldaan: Al die fietsen, de bussen, de auto’s die de 
mensen komen halen en brengen of in de parkeergarage 
moeten zijn, de taxi’s. En voorlangs loopt ook nog de drukste 
fietsroute van west europa. Het is geen simpele knoop. 

Die knoop moet ontward worden, het moet allemaal 
vanzelfsprekend blijven, logisch, begrijpelijk en vertrouwd.

Een duidelijke, vertrouwde vorm zou een stationssingel 
kunnen zijn, een doodgewone stadsboulevard met dubbele 
bomenrij en brede groene middenberm.Nijmegen heeft er 
genoeg voorbeelden van.  Aan beide kanten een fietspad 
erlangs. De kruisingen vormen bijzondere punten op de route. 
Alleen daar kruisen de stromen elkaar, op de oude vertrouwde 
manier.



  

.Een stadspoort van allure, een verbinding van oost en west
Bovenlangs? Kantoorruimte? Onderlangs? Eén zichtlijn van 
de SchaeckMathonsingel naar de westkant!  
. Een tegenhanger voor de campanile?
. Een nieuwe perron kap – familie van de oude! Maar wel 
degelijk nieuw, laat dat maar duidelijk zien!
. De visitatie ruimte en de campanile een openbare functie?
.Een forse opwaardering van de zuidingang? Met een stuk 
van de kap van perron ¾ ?



  

Weiterbauen wat kan dat zijn?

Carlo Barabino & Aldo Rossi 
Teatro Carlo Felice, Genua
1827 & 1989
 

Een enorme ingreep die geen 
twijfel laat over haar eigenheid, 
maar zich wonderlijk goed voegt 
bij het oude gebouw en in het 
weefsel van de stad. 



  

David Chipperfield 
heeft in 2016 op het Museumsinsel 
in Berlijn een magistrale 
toevoeging aan het gebouwen 
complex uit 1880 en 1930 gemaakt. 
Het is uitdagend anders, nieuw, het 
laat geen enkele twijfel over haar 
eigenheid en toch gaat het de relatie 
aan met haar omgeving door middel 
van sobere grandeur en een modern 
zuilenritme. De middelen zijn 
contrasterend met die van haar 
context maar de relatie daarmee is 
overtuigend. 



  

Dit gebouwencomplex is 
misschien nu niet moeders 
mooiste maar wel uniek en 
met de uitbreiding is er een 
kans er een heel bijzonder 
gelaagd gebouw van te 
maken. Het kan het lelijke 
ouwe eendje van Nijmegen 
blijken te zijn.



  

Een schilderij van Giorgio de Chirico
uit het begin van de twintigste eeuw.

Het schilderij heet:

’Melancholie en mysterie van een straat’

Grote ruimte, eindeloze arcade, onheilspellend.
Het kleine meisje, wat gaat ze argeloos tegemoet? 
Wat gebeurt er met die bus?
Dreigende schaduw, naderend gevaar?

 Is dit een verbeelding van ons huidige 
stationsplein? 



  

Dit is ook een schilderij van Giorgio de Chirico. 
Het is uit het begin van de zestiger jaren, uit de 
tijd van het station van Van Ravesteyn dus. Een 
‘wederopbouw schilderij’ zou je kunnen zeggen.

“De terugkeer van de verloren zoon”

Twee heel verschillende werelden ontmoeten 
elkaar. Ze zijn volkomen verschillend maar sterk 
op elkaar betrokken. Wat ongemakkelijk, maar 
toch omhelzen ze elkaar.

Is dit een beeld van ons station?  



  

Dan is dit de opgave van Caroline en Franz:

In een sterk en liefdevol gebaar twee werelden 

verenigen, tot een gelaagde drie-eenheid aaneen  

smeden

 
Voor Nijmegen spoort wel ?/!

20 januari 2021 Maarten de Vletter


