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INLEIDING
Tot halverwege de vorige eeuw vormden de spoorlijnen
een scherpe oostelijke begrenzing van de stad Roermond.
Toen het station met de stadsuitbreidingen aan de
oostelijke zijde van het spoor, plotseling een meer
centrale ligging in de stad kreeg, ontstond de behoefte
aan een verbinding tussen het oude stadscentrum en de
nieuwe oostelijke stadsflank. Hierop werd begin jaren
vijftig, naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn, een
moderne Stationstunnel gebouwd.
De drie tunnelbuizen hebben de afgelopen zestig jaar
zichtbaar veel meegemaakt. De problemen met het
onderhoud, het aanzien en de sociale veiligheid tekenen
zich immers duidelijk af hetgeen de tunnel inmiddels
zonder twijfel tot de minst geliefde oostelijke toegang van
de binnenstad maakt. Vanwege dit alles heeft de gemeente
Roermond middelen vrijgemaakt om de oostelijke toegang
tot de binnenstad via de Stationstunnel te verbeteren
waarbij men de entree van de binnenstad gevoelsmatig
naar de oostelijke ingang van de tunnel wil verleggen.
Bij deze opgave kiezen we voor een brede thematische
benadering met onder meer aandacht voor de
monumentale waarde, de geschiedenis, het verbindende
karakter en de beleving van de tunnel en haar directe
omgeving. Het geheel is ontsproten aan onze eigen
expertise en de input van derden. Juist deze combinatie
van verschillende kennisbronnen kunnen de basis vormen
voor een gefundeerd en gedragen plan. Overigens is het
in dit geval goed te beseffen dat elke Roermondenaar de
Stationstunnel kent en niet minder belangrijk, er ook iets
van vindt. Dat zal na een aanpassing niet anders zijn en
zo hoort dat ook.
Huidige entree binnenstad

De tunnel als geschiedenis
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De tunnel als onderdeel van de stad

De tunnel als beleving

Gewenste entree binnenstad

De tunnel als object

De tunnel als monument

De tunnel als verbinding
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DE TUNNEL ALS
GESCHIEDENIS
In 1865 treedt Roermond met de aanleg van de Maaslijn
toe tot de moderne tijd. Waar vroeger ooit de oostelijke
veertiende-eeuwse stadsmuur lag, vinden voortaan
treinen via de nieuwe spoorlijn dagelijks hun weg tussen
Venlo en Maastricht. Wanneer het spoornet in 1879 wordt
uitgebreid met het tracé Weert-Roermond wordt het
alsmaar drukker op het spoor en nemen de wachttijden
bij de verschillende overgangen zodanige vormen aan
dat al aan het eind van de negentiende eeuw voor het
eerst over de aanleg van een tunnel wordt gesproken.
Desondanks zal het nog 60 jaar duren voor Roermond
haar eerste spoortunnel zal krijgen.
Op het moment dat Roermond in de jaren vijftig van
de twintigste eeuw op het punt staat zich in oostelijke
richting verder uit te breiden, laait de discussie over
de noodzaak van een tunnel weer op. Uiteindelijk geeft
een burgerzinlening ter waarde van 4,5 ton de doorslag
waarna de Rotterdamse architect Sybold van Ravesteyn,
geen onbekende van de Nederlandse Spoorwegen en
geestelijk vader van onder meer Diergaarde Blijdorp,
begin jaren vijftig opdracht krijgt om op de locatie waar
vroeger ooit de Nielderpoort stond, een moderne tunnel
te ontwerpen. Na ongeveer twee jaar bouwen wordt de
tunnel in 1954 feestelijk in gebruik genomen.

Spoorlijn, tunnel en oostelijke stadsuitbreidingen weergegeven op historische kaart
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Sybold van Ravesteyn

Diergaarde Blijdorp
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Tunnel: 105,65 meter lang, onder 11 sporen en 3 perrons door

Automobilist: 8 seconden

Fietser: 20 seconden

Fasentekening

Voetganger: 80 seconden
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De nieuwe oost-westelijke verbinding bestaat uit een
stelsel van drie tunnelbuizen, één grotere voor auto’s
en twee kleinere voor voetgangers en fietsers, die
zich over een lengte van 105,65 meter onder maar
liefst 11 sporen en 3 perrons uitstrekken. Binnenin zijn
vooral de 92 ronde openingen, die de drie buizen als
een soort patrijspoorten visueel met elkaar verbinden,
kenmerkend. Aan de buitenzijde, pronkend op de beide
façades van de tunnel, springen met name de 5 beelden
van Joep Thissen in het oog. Aan de westzijde werpt de
heilige Christoffel als beschermheilige van de stad en het
verkeer, samen met graaf Otto II van Gelre, die Roermond
in 1231 haar stadsrechten schonk, en zijn gemalin Gravin
Margaretha van Kleef zijn blik over de oude binnenstad.
Aan de oostzijde zijn het twee arbeiders, Denkkracht en
Spierkracht, die er over de stadsuitbreidingen het Veld
en het Vrijveld uitkijken. Uitgezonderd de Christoffel,
worden de beelden in de jaren tachtig van de façades
verwijderd, zeer waarschijnlijk na een fatale val van de
Gravin. De Graaf verkast naar het Kartuizer park en de
twee arbeiders krijgen een nieuw onderkomen in het
stadsgroen aan de oostzijde van de tunnel.

Bouw tunnel 1953-1954

In 1996 wordt de tunnel onderworpen aan een ingrijpende
renovatie. Behalve structureel herstel van betonrot,
vervanging van de oorspronkelijke hekwerken door
betonelementen, plaatsing van nieuwe betonnen
muurafdekkingen en de toevoeging van een tweede
trap aan de westzijde, worden replica’s van de Graaf
en beide arbeiders op de beide fronten van de tunnel
teruggeplaatst ditmaal vergezeld door een nieuw
kunstwerk bestaande uit RVS ornamenten. Na een
indrukwekkende staat van dienst van ruim veertig jaar,
worden de originele en inmiddels zwaar gehavende
arbeiders in het gemeentelijke depot te ruste gelegd.

Bouw tunnel 1953-1954

Opening tunnel 1954
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Bouw tunnel 1953-1954

Opening tunnel 1954

De tunnel in gebruik

Renovatie 1996

Krantenartikel tunnel 1954
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DE TUNNEL ALS ONDERDEEL
VAN DE STAD
Kijken we op iets grotere schaal naar het stationsgebied
in de huidige staat, dan worden, behalve de tunnel zelf,
al snel meerdere knelpunten zichtbaar. Meest opvallend
zijn het krappe busstation, de overvolle NS fietsenstalling,
het stationsgebouw met haar onduidelijke toegang
en het stationsplein, dat wordt gedicteerd door een
Gordiaanse knoop van verschillende verkeersstromen.
Vanzelfsprekend is het mogelijk deze problemen ieder
afzonderlijk van een geschikte oplossing te voorzien.
Echter, omdat de meeste problemen met elkaar in verband
staan, is het hier doeltreffender om voor het gebied als
geheel een concept te ontwikkelen dat alle vraagstukken
integraal aanpakt. Als we ons daarbij realiseren dat
een treinstation de functie vervult van wat vroeger de
stadspoort was, kunnen we van het stationsgebied een
strategisch en interessant knooppunt in de stad maken.
De aanwezigheid van de spoorlijn en het aanpalende
rangeerterrein heeft bij de oost-west verbinding in
Roermond tot op de dag van vandaag altijd een sterk
belemmerende rol gespeeld. Het mogelijk wegvallen van
de sporen van het rangeerterrein biedt daarom enorme
kansen omdat dan immers mogelijk wordt om van het
Stationspark te maken wat haar naam reeds impliceert:
een uniek stedelijk park dat in plaats van barrière nu
juist de verbinding tussen oost en west kan vormen. De
Stationstunnel kan daarbij binnen het stationsgebied
middels enkele fysieke verbindingen met het perron en
het Stationspark een belangrijke verbindende positie
verwerven.
De plannen voor het realiseren van een oostelijke toegang
tot het station en het saneren van sporen lijken vooralsnog
ver in de toekomst te liggen. Desondanks dienen we nu
reeds met de aanpak van de Stationstunnel, zoveel als
mogelijk, op mogelijke toekomstige ontwikkelingen te
anticiperen.

Fietsenstalling

Rangeerterrein

Passage NS station

Oostelijke entree tunnel
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Aandachtspunten stationsgebied

Kansen stationsgebied

Godsweerdersingel

Voormalig belastingkantoor

Busstation

Stationsplein stadszijde

Kruispunt Oostzijde

Stationsplein stationszijde

Stationsplein 4-7

Parkeergarage Stationspark & Trappen oostzijde

ING Bank

Overzicht stationsgebied

Spoorzone

Trappen westzijde

Tunnel
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DE TUNNEL ALS OBJECT
Keren we terug naar het niveau van de tunnel, is
duidelijk zichtbaar dat de tand des tijds behoorlijk op
de tunnel heeft ingewerkt. Haar enigszins onbehaaglijke
verschijning, ontstaan door aanrijdingen, weersinvloeden,
vervuiling en achterstallig onderhoud, heeft de tunnel de
laatste jaren ook tot een geliefd object voor vernielzucht
gemaakt. Duidelijk is dat de bouwkundige staat van
de tunnel aandacht verdient waarbij in ieder geval de
voornoemde degradatie dient te worden aangepakt.

Aanrijdschade

Behalve aan een traditionele visuele inspectie is de tunnel
en haar directie omgeving eveneens onderworpen aan
een 3d laserscan. Met deze techniek worden objecten
ruimtelijk zeer nauwkeurig vastgelegd door per seconde
tientallen miljoenen laserstralen af te vuren. Het
resultaat is een immense puntenwolk die zeer geschikt
is om alle cruciale afmetingen, zoals de hoogtes en
breedtes van de verschillende tunnelbuizen, exact te
kunnen vaststellen. Door deze gegevens te combineren
met de informatie op de oorspronkelijke bouwtekeningen
ontstaat een gedetailleerd totaalbeeld van de constructie
en bouwkundige samenstelling van de tunnel. Aan de hand
hiervan wordt uiteindelijk een BIM (building information
model) geconstrueerd.

Interieur tunnel

Vandalisme

Interessant gegeven is dat de fundering in de
voetgangers- en fietserstunnel aanzienlijk lager is
aangelegd dan de bestrating hetgeen mogelijkheden biedt
om de hoogte te plaatse te vergroten.

Vandalisme

Aanrijdschade
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Achterstallig onderhoud

Uitvoering 3D scan

Output 3D scan

Output 3D scan

Mogelijke verhoging tunnelbuizen
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DE TUNNEL ALS MONUMENT
In 2010 worden de beide façades van de tunnel tot
gemeentelijk monument verklaard waarbij vooral de
(inmiddels gerepliceerde) beelden van Joep Thissen
worden gewaardeerd. In het kader van de monumentale
waarde is onderzocht of de oorspronkelijke keramieken
beelden na restauratie in combinatie met een
reconstructie van de gravin, op de façades kunnen
worden teruggeplaatst. Dit blijkt mogelijk mits bij de
bevestiging van de beelden rekening wordt gehouden met
de trillingen veroorzaakt door het treinverkeer.
Ook de beide tableaus, midden boven de ingang van de
autotunnel, die enigszins aan het zicht zijn onttrokken
omdat deze tegenwoordig in dezelfde kleur als de façades
zijn geschilderd, verdienen aandacht.
Met betrekking tot het bij de laatste renovatie toegevoegde
kunstwerk zal een keuze moeten worden gemaakt of de
façades worden teruggebracht in de oorspronkelijke
staat van 1954 dan wel in de gerenoveerde staat van 1996.
Hierbij worden ook de betonnen rijbaanafscheidingen in
ogenschouw genomen.

Oorspronkelijke aanblik oostelijke façade

Tableau westzijde
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Fragment replica Denkkracht & spierkracht

Trap oostzijde

Huidige aanblik westelijke façade

Denkkracht & spierkracht opgeslagen in het stadsdepot

Graaf Otto II van Gelre - Karthuizerpark

Oorspronkelijke aanblik westelijke façade

Gravin van Gelre, Margaretha van Kleef - Vermist

RVS objecten, kunstwerk 1996

Huidige aanblik oostelijke façade
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DE TUNNEL ALS VERBINDING
Zonder enige twijfel vormt de Stationstunnel binnen
Roermond de belangrijkste verbinding tussen de
oude binnenstad en de oostelijke stadsuitbreidingen.
Dagelijks maken hier duizenden voetgangers, fietsers en
automobilisten via de drie tunnelbuizen de reis tussen
oost en west. Kenmerkend hierbij is de combinatie van
één- en tweerichtingsverkeer. Waar de voetgangers en
automobilisten zich in hun eigen buizen telkens in twee
richtingen kunnen bewegen, is dat bij de fietsers in de
noordelijke en zuidelijke buis strikt gescheiden. Mede
omdat de breedte van de fietsrijbanen vrij beperkt
is, geeft dat dagelijks aanleiding tot (gevaarlijke)
conflictsituaties wanneer mensen tegen het verkeer
in fietsen. Eveneens de ontsluiting van de fietsers- en
voetgangersstromen op de Singel kent problemen. Met
name de voetgangers die vanuit de noordelijke tunnelbuis
richting de oversteekplaats midden op het Stationsplein
lopen, ervaren ter plaatse een aanzienlijk gebrek aan
ruimte.
Ook de beide trappen aan de westzijde zijn voor
verbetering vatbaar. De noordelijke trap richting het
station kan relatief eenvoudig worden verbreed hetgeen
ook kansen biedt om het knooppunt bij de Singel te
ontlasten door meer voetgangers te verleiden hun route
via het stationsplein te laten lopen. Een grotere uitdaging
vormt de zuidelijke opgang die behalve smal en steil
ook relatief onoverzichtelijk is vanwege de knik aan de
bovenzijde. Tot slot verdient de mogelijkheid om de tunnel
fysiek te verbinden met de erboven gelegen perrons
nader onderzoek. De Stationstunnel zou hiermee immers
een prominente rol als oostelijke toegang tot het station
kunnen verwerven.
Knooppunt westzijde

Op weg naar de tunnel
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Voetgangers en fietsers in de tunnel

Karakteristieke ronde opening

Bustation

Bustation

Treinstation
Binnenstad

Treinstation
Binnenstad

P
P
LZH

LZH

P
Huidige situatie autoverkeer

Huidige situatie openbaar vervoer

Bustation

P

Treinstation
Binnenstad

Mogelijke verbreding trap noord-westzijde
LZH

P

Huidige situatie fietsers & voetgangers

Verbinding tunnel-perron

Aandachtspunt trap zuid-westzijde
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Tot slot hebben we geïnventariseerd of het mogelijk is de
fietsers en de voetgangers te scheiden door deze elk hun
eigen buis toe te wijzen. Hiertoe zijn twee varianten nader
bekeken.
De eerste variant reserveert de noordelijke buis voor
voetgangers en de zuidelijke voor fietsers. Voordeel
hiervan is dat de voetgangers vanuit de tunnel, zeker
in combinatie met het eventueel verbreden van de trap,
direct een goede aansluiting hebben op het NS station en
parkeergarage Stationspark aan de oostzijde. Nadeel is
echter dat de beide trappen aan de zuidkant hun functie
(gedeeltelijk) verliezen omdat deze nu uitmonden op het
fietspad. Daarbij dienen de fietsers nu, op weg naar
het station, aan de westzijde de Oranjelaan over te
steken hetgeen problemen geeft vanwege de beperkte
opstelruimte aldaar.
De tweede variant draait het om door de zuidelijke aan
voetgangers en de noordelijke buis aan fietsers toe te
wijzen. Voordeel hiervan is dat in dit geval de fietsers
vanuit de tunnel een goede aansluiting hebben op het
NS station. Nadeel is echter dat de voetgangers vanuit
bijvoorbeeld de parkeergarage tweemaal de Oranjelaan
dienen over te steken alvorens het station te bereiken.
Nader onderzoek zal duidelijk moeten maken of de
voordelen van het scheiden van fietsers en voetgangers
zullen opwegen tegen de nadelen.

Knooppunt westzijde

Knooppunt oostzijde
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Tunnel oostzijde

Tunnel westzijde

Bustation

P

Treinstation
Binnenstad

Beperkte ruimte fietsers & voetgangers
LZH

P

Variant: fietsers zuid & voetgangers noord

Nieuwe ontsluiting oostzijde

Eenrichtingsverkeer trap zuid-oostzijde

Bustation

P

Treinstation
Binnenstad

Oversteken voetgangers
LZH

P

Variant: fietsers noord & voetgangers zuid

Nieuwe ontsluiting oostzijde

Vervallen trap noord-westzijde
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DE TUNNEL ALS BELEVING
Bij een publieke ruimte zoals een tunnel bestaat, net zoals
bij een parkeergarage of metrohalte, het gevaar dat de
gebruiksfunctie het gevoel van welbehagen domineert.
Zeker bij een tunnel is het daarom erg belangrijk, zelfs
nog meer dan bij een publieke ruimte in de buitenlucht,
veel aandacht te schenken aan de wijze waarop de ruimte
door haar gebruikers wordt ervaren. Zaken als veiligheid,
onderhoud en beheer dienen daarom altijd hand in hand
te gaan met deze zogenaamde belevingswaarde waaraan
primair de zintuiglijke waarnemingen zien, horen, ruiken
en voelen ten grondslag liggen. Om de Stationstunnel
uiteindelijk weer tot een gewaardeerde oostelijke toegang
tot de binnenstad te maken kan de belevingswaarde van
de tunnel worden versterkt door een juiste balans te
vinden in aspecten als ruimtelijkheid, overzichtelijkheid,
(dag)licht, materiaalgebruik, akoestiek en geur.

Krantenartikel 1973

Ten aanzien van de beleving van de tunnel en haar directe
omgeving is door bureau Eykveld een belevingsonderzoek
gedaan waarin uitgebreid wordt ingegaan op belangrijke
aspecten als wayfinding, zintuiglijke waarneming en hun
weerslag op de beleving. Uit dit onderzoek en onze eigen
bevindingen blijkt dat bij de Stationstunnel vooral de
verlichting en akoestiek aandacht behoeven.

Toegangsportaal tot de stad
Beleving Stationstunnel Roermond

Eyckveld

september 2015
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Cameratoezicht

Rapport Bureau Eykveld

ALGEMENE WAARDERING OMGEVING EN INTENSITEIT VAN PRIKKELING
Oostzijde
spoor
richting parkeergarage, ziekenhuis.

1

Westzijde
spoor
richting binnenstad.

2

3

4

5

SAMENVATTING 20 BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN IN HET GEBIED
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+

Op het gebied van akoestiek ondervinden voetgangers
en fietsers veel hinder van de luidruchtige auto’s en
scooters. Mogelijke oplossing is de autotunnel fysiek van
de voetgangers- en fietserstunnel te scheiden waarbij
het in het kader van de visuele beleving en sociale
veiligheid de voorkeur geniet deze scheiding transparant
uit te voeren. Ook hier zou verder nog kunnen worden
overwogen om de voetgangers en (snor)fietsers van
elkaar te scheiden om de eerstgenoemden het hinderlijke
geluid van de snorfiets te besparen. In plaats van
voornoemde fysieke scheiding kan de toepassing van
geluidsabsorberende materialen in de verschillende
buizen wellicht een alternatieve oplossing zijn.

Intensiteit
van de
prikkeling.

+/-

1: De route naar de stad is
hier niet aantrekkelijk en
duidelijk.

Waardering
must bezoeker.
Waardering
lust bezoeker.

3: Gebrekkige kijlijnen en
aansluiting tussen uitgang
station en trappen naar de
tunnel.

4: Te groot contrast tussen
lichtconditie binnen en
buiten de tunnel.

5: De Stationsweg is
teveel niemandsland,
vuil en heeft last van veel
vandalisme.

6: Er is onvoldoende
voorzien in de behoefte
om kort te verblijven rond
de parkeergarage.

Kwetsbare
doelgroepen.
Waardering
fietsers.

De route door en naar de tunnel kan worden
opgevat als een lijn. Langs deze lijn kan voor
verschillende doelgroepen het prikkelniveau
worden geïnventariseerd.
Dit is belangrijk omdat de intensiteit waarmee
ervaringen in de omgeving worden beleefd
ook voorspellen hoe sterk de omgeving
ons frustreert. Verschillende doelgroepen
kunnen afhankelijk van de situatie namelijk
meer of minder prikkels verdragen. Een
losliggende stoeptegel is in combinatie
met veel lawaai bijvoorbeeld vaak sterker
vervelend voor iemand slecht ter been dan
voor iemand die jong en gezond is.
Meest negatief

De verschillende lijnen hierboven laten voor
verschillende punten langs de route van de
tunnel verschillen zien in waardering. We
zien dat de fietsers doorgaans een minder
negatieve ervaring hebben omdat de
blootstelling aan de situatie korter duurt.
Met name de lust bezoeker en de kwetsbare
doelgroepen ervaren een sterk negatieve
ervaring. In het geval van de lust bezoeker
komt dit doordat zij extra behoefte hebben
aan ontspannende, plezierige, leuke of
aantrekkelijke omgevingservaringen. De
tunnel frustreert teveel in dit opzicht doordat
zij relatief veel vervelende belevingen geeft.

In het geval van de kwetsbare groepen
wekt de tunnel te vaak onveilige gevoelens
op. Daarnaast zijn er relatief veel obstakels
die voor deze doelgroep extra bedreigend
worden gepercipieerd, en in sommige
gevallen zoals bij hoge stoepen of losliggende
tegels, direct mensen beperkt in mobiliteit.

1.

Op het grasveld zijn neutrale ervaringen.

2.

Rond de entree van de tunnel is er extra
verhoogde resonantie en lawaai.

3.

In de tunnel is het makkelijk opschieten,
maar ook (te) enge en smalle stoepen.

Bij de must bezoeker zijn de effecten lager
omdat deze groep met name zich zo efficiënt
mogelijk wilt kunnen verplaatsen. Hier zijn
vooral aspecten die zorgen voor vertraging
bepalend voor de algehele waardering.

4.

Hier is de sociale veiligheid ook vrij laag.

5.

Richting de stadkant wordt de omgeving
prettiger en cultureel waardevoller.

6.

Hier veel ongemak door smalle stoepjes
en onduidelijke verkeerssituaties.

Enkele locaties vallen met name op:

20: Conflicten door
kruisen van de stromen
fietsers en voetgangers.

7: Grasveld is te eentonig
en functieloos. Geeft
geen gastvrije indruk als
entreelocatie tot de stad.

19: De oversteek hier kent
conflicten tussen fietsers
en voetgangers en er is
een onduidelijke situaties
door te weinig ruimte.

8: Avond verlichting
is te zwak en vergroot
daardoor de kans op een
onveilig gevoel.

18: Voetpaden zijn te smal
om groepen te kunnen
laten passeren.

9: Geen opeenvolgende
bewegwijzering (ook
in identiteit) tussen
ziekenhuis en station.

17: Het straatbeeld is hier
(te) saai, eentonig en niet
uitnodigend.

10: Geen duidelijke
doorgaande flow of
coherente structuur
paden tussen station en
ziekenhuis.

Prikkels

Meest positief
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13: Vergroten van de visuele verbinding tussen stationsuitgang en trap.

14: Creëren bewegwijzering met 1 gelijke identiteit op alle beslispunten.

Verbeter de zichtroute en de natuurlijke looplijnen van het station naar de trap. Zo zal
de trap beter gebruikt worden doordat mensen sneller zien dat de route bestaat.

Creëer een extra bufferzone tussen het langzame verkeer en snelverkeer. De
middenberm kan deels opgeofferd worden om genoeg ruimte te houden voor
wegverkeer. De opbrengsten hiervan kunnen zijn:

Maak expliciete wayfinding elementen op dit beslismoment. Een wayfinding element
kan een bord zijn of een aankleding van de openbare ruimte die een route accentueert.
•
•

Maak duidelijk welke route naar het ziekenhuis leidt en welke route naar het
stadscentrum.
Maak duidelijk welke route minder validen kunnen/moeten nemen om bij het
ziekenhuis te komen.

•
•
•

Veiligere route voor voetgangers en fietsers.
Duidelijke routing van en naar het ziekenhuis.
De woonhuizen hebben minder last van het autoverkeer.

Licht de bomen bij de SVB anders aan. Één felle spot op de looproute kan vervangen
worden door meerder kleine spotjes weggewerkt in de bestrating of vanuit de lucht
op de boom.
•
•

Voetgangers worden zo niet meer verblind.
Voetgangers krijgen het gevoel meer ruimte te hebben om te lopen langs deze kant
van de weg.

16: Trappen zijn sociaal
onveilig, vies, stinkend en
grauw.

Minst bedreigend

Wayfinding
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2: Bewegwijzering naar
het centrum, outlet en
ziekenhuis is gebrekkig en
valt niet op.

15: Het tunnel aanzicht
is (te) saai, vuil en niet
uitnodigend.

14: Geluid in de tunnel is
storend en intensief.

13: Verlichting tunnel is te
laag overdag en mogelijk
te fel in de nacht.

12: Intensiteit prikkels
in de tunnel past zich
niet aan op verschillen in
drukte.

11: Materialisatie tunnel is
te eentonig en maakt geen
verbinding met de plek.

Meest bedreigend

Uitdagingen
statiosgebied
Beleving Stationstunnel
Roermond ∞ Pagina 57

Geluidsoverlast in aantocht

Variant fysiek scheiden tunnelbuizen

Geluidsoverlast in aantocht

Variant aanbrengen akoestische materialen
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Wat de verlichting betreft, valt op dat zowel overdag
als ’s avonds de contrasten bij de toegangen van de
tunnel erg groot zijn. Overdag ogen de tunnelbuizen
bij het betreden bijzonder donker en is het door het
tegenlicht in de tunnel bijna onmogelijk om gezichten
te herkennen. Na zonsondergang draait de situatie zich
echter volledig om. Het verlichtingsniveau binnen is dan
immers acceptabel waarna de omgeving bij het verlaten
van de tunnel relatief donker lijkt. De verlichting binnen
en buiten de tunnel dienen derhalve zowel overdag als
’s avonds beter op elkaar te worden afgestemd. Nabij
de entrees is overdag binnen de tunnel behoefte aan
een hoger verlichtingsniveau terwijl dat ’s avonds juist
aan de buitenzijde van de tunnel wenselijk is. Dat laatste
zou overigens goed kunnen samengaan met het uitlichten
van de beide monumentale façades, de gebouwen aan de
westzijde en het stadsgroen aan de oostzijde. Behalve
een puur functionele taak kan de verlichting qua beleving
een nog bredere rol vervullen door bijvoorbeeld een
interactie aan te gaan met de passanten in de tunnel.

Bustation

Treinstation
Binnenstad

LZH

Huidige lichtsituatie overdag

Scherp contrast overdag

Tegenlicht autotunnel overdag

Tegenlicht voetgangers & fietserstunnel overdag

Scherp contrast overdag

Verlichting tunnel ‘s avonds

Verlichting omgeving ‘s avonds

Scherp contrast ‘s avonds

Verlichting omgeving ‘s avonds

Bustation

Treinstation
Binnenstad

LZH

Gewenste lichtsituatie overdag
Bustation

Treinstation
Binnenstad

LZH

Huidige lichtsituatie ‘s avonds
Bustation

Treinstation
Binnenstad

LZH

Gewenste lichtsituatie ‘s avonds
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Spelen met licht: Into the shadow - Amsterdam

Spelen met licht: Le Tube - Lyon

Spelen met licht: Light and space - San Diego

Spelen met materiaal: Fietstunnel CS - Amsterdam

Spelen met licht: Moodwall - Amsterdam
21

