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Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een 

bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling van de Europese Unie. 
Transparant

De nieuwe transparante puien geven een blik 
op de monumentale hofbogen.

links: situatie

Station Rotterdam Bergweg ligt aan de 
Bergweg in Rotterdam Noord. Tot begin 
jaren ‘90 lag het Eudokiaziekenhuis naast het 
station.

Eudokiaplein

Ber
gweg

Vijverhofstraat

Station Rotterdam Bergweg

Station Rotterdam Bergweg

Onze casco transformatie van voormalig 
station Rotterdam Bergweg aan de 
verhipte hofbogen huisvest inmiddels 
met speels gemak pizzabakker Happy 
Italy. 1500 couverts per avond zorgen 
voor een bruisend nieuwe hotspot in 
Rotterdam noord. Beyond gentrification: 
iederéén uit de wijk en erbuiten gaat 
hier uit eten.



Station Rotterdam Bergweg

Het stationsgebouw werd eind jaren 
‘50 ontworpen door architect Sybold 
van Ravesteyn. Het is het laatste 
stationsontwerp van zijn hand.

Nadat het station in juni 2006 in onbruik geraakte 

verloederde het gebouw. Een even scharrig 

Eudokiaplein zorgde destijds voor een niet al te fraai 

ensemble.

Rotte appel

Station Rotterdam Bergweg lag er sinds de 
laatste trein verlaten bij; de openingen van 
het markante stationsgebouw hufterproof 
afgedicht.

Station Bergweg

Het ontwerp van Sybold van Ravesteyn 
beperkte zich tot het zichtbare gedeelte 
vanaf de Bergweg. 
Nadat het Eudokiaziekenhuis in ‘91 werd 
gesloopt, werd ook het achterliggende 
gedeelte zichtbaar. 



2009: leven in de Brouwerij 

De oorsprong van de plannen ligt in 
2009, toen JagerJanssen op eigen 
initiatief besloot een plan te maken voor 
herontwikkeling van het station, om het 
te behoeden voor verdere verloedering.

We ontdekten dat de 7 bogen van het viaduct – het 

eigenlijke monument – ononderbroken door het 

stationsgebouw lopen. Het station is als het ware om 

het viaduct heen gedrapeerd. 

Dat bracht ons op een simpel ruimtelijk idee: In 

geval van een eventuele herbestemming maken we 

deze bogen zichtbaar, door de puien richting het 

Eudokiaplein transparant uit te voeren. Bovendien 

zou er relatief gemakkelijk een overdekte doorgaande 

route kunnen ontstaan langs de hofbogen, die door 

Station Bergweg voert. 

Het langste gebouw van Rotterdam wordt zo 

ervaarbaar en flanerende hofbogenbezoekers worden 

ter plaatse van het voormalige station als vanzelf 

onderdeel van het een mogelijke horecagelegenheid.

Ruimtelijkheid

Impressie uit 2009 van een mogelijke 
horeca invulling in voormalig Station 
Rotterdam Bergweg

Retro-impressies van onze ideeën voor voormalig station Rotterdam 
Bergweg

Een entree aan de kopse kant zorgt voor een ononderbroken route. Het 
openen van de bogen onder de perrons legt de structuur van het gebouw 
bloot. Het stijgpunt naar de perrons kan ruimtelijk worden opgenomen in 
de transformatie.



Hofbogen

Het interieur van de bogen onder 
de perrons. Door het verwijderen 
van alle binnenwanden wordt de 
ruimtelijke structuur blootgelegd: 
de bogen, het eigenlijke monument, 
lopen ononderbroken door het 
stationsgebouw

2015

De ruimtelijke studie was de directie 
van projectbureau Hofbogen gelukkig 
niet ontgaan. Om die reden werden 
we benaderd om het ontwerp voor de 
casco renovatie van Station Bergweg te 
verzorgen. 

Voor ons een geweldige kans om onze op papier 

bedachte meerwaarde voor het gebouw en voor 

de toekomstige gebruikers te verwezenlijken. 

Het betrekken van een architectenbureau uit de 

Hofbogen onderschrijft bovendien de oorspronkelijke 

doelstellingen van de betrokken corporaties om met 

de aankoop van het viaduct de wijk een positieve 

impuls te geven. 

Ruimtelijke kwaliteit

De ruimtelijke kwaliteiten van het ontwerp 
van Sybold van Ravesteyn komen pas 
optimaal naar voren bij een andere invulling 
van het gebouw
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De kunst van het weghalen

Het stationsgebouw en de perrons 
strekken zich uit over in totaal 7 bogen. 
Het eigenlijke stationsgebouw van de 
hand van Sybold van Ravesteyn bevat 
onder meer de trappen naar de perrons 
en is als het ware om de eerste 2 bogen 
heen gebouwd. De perrons strekken zich 
vervolgens uit over de 5 naastgelegen 
bogen. De ruimten eronder zijn in de 
loop der jaren dichtgezet met gesloten 
puien.

Uit onze eerdere studies was al gebleken dat er 

in langsrichting door het gebouw, parallel met de 

hofbogen, een fraaie ruimtelijke as mogelijk was. Door 

de bestaande puien onder de perrons te vervangen 

door nieuwe glazen puien worden de bogen zichtbaar 

gemaakt. Dat zorgt ervoor dat de structuur van het 

gebouw afleesbaar en daarmee begrijpelijk wordt. 

De ruimtelijke potentie van Station Bergweg 

was ons door eerdere analyses en vervaardigde 

driedimensionale modellen al bekend. In de situatie 

zoals we die aantroffen was daar echter weinig van te 

zien. 

De kern van de ontwerpopgave was wat ons betreft 

dan ook: hoe de intrinsieke ruimtelijke kwaliteiten 

van het gebouw bloot te leggen, de structuur te 

verhelderen en daarbij de monumentale onderdelen 

te respecteren en benadrukken. 

Het startpunt van de renovatie is het grotendeels 

terugbrengen van het oorspronkelijke exterieur van 

het station, met uitzondering van de voormalige 

entreepui. Hiertoe worden de gevel, luifel, ramen en 

kozijnen weer teruggebracht in hun oorspronkelijke 
links: schematische opzet

Het stationsgebouw is om de monumentale 
hofbogen gezet. 



staat voor wat betreft materialisatie en detaillering. De 

kozijnverdeling van de grote trapeziumvormige ramen 

is nog intact en blijft gehandhaafd, uiteraard voorzien 

van nieuwe beglazing. De oorspronkelijke vitrine in 

de zuidgevel wordt tevens in oude luister hersteld, 

evenals het dichtgemetselde ronde raam op het 

bordes van de westelijke trap.

Op het dak worden de gevelopeningen in de 

overkapping op het perron en de oorspronkelijke 

plantenbakken in oude glorie teruggebracht. De 

oorspronkelijk betonconstructie wordt geheel 

gerenoveerd en hersteld. De betonnen kolommen 

ten behoeve van de nieuwe bovenleiding worden 

verwijderd.

Aan de binnenzijde wordt het interieur, voor zover nog 

aanwezig, verwijderd. De trappen naar de perrons 

blijven behouden, waarbij de westelijke trap uit 1908, 

die deel uitmaakt van het Rijksmonument, in zijn 

bestaande toestand met keramieken bekleding als 

geheel behouden blijft. De oostelijke Van Ravesteyn 

trappen en bordessen uit de jaren ’50 blijven 

gehandhaafd. Door het weghalen van de diverse 

binnenwanden en plafonds komt de indrukwekkende 

ruimtelijke kwaliteit van het gebouw eindelijk 

tevoorschijn. 



nieuwe puien

De bestaande puien en het bestaande 
metselwerk aan het Eudokiaplein 
worden gesloopt. Hiervoor in de plaats 
komen nieuwe puien met vertikale ranke 
stalen profielen terug. 

Er is een vijfdeling bedacht die een zekere verfijning 

en allure aan de nieuwe invulling geeft. Door het 

benadrukken van de verticaliteit wordt een contrast 

gemaakt met het meer horizontale karakter van het 

stationgebouw, waarvoor naar verluidt een elektrische 

locomotief model heeft gestaan. Het benadrukken 

van de hoogte van de ruimten onder het perron aan 

de Voorburgstraat vergroot dat contrast nog. Door de 

puien heen wordt de ritmiek van de bogen zichtbaar. 

De toegangsdeuren komen terugliggend in de puien, 

met daarboven een horizontale balk voor reclame 

uitingen. Hiermee wordt op subtiele wijze aangesloten 

bij de typerende horizontale rand van de luifel. 

Eventuele verdiepingsvloeren komen op geringe 

afstand van de binnenzijde van de pui, zodat ze de 

vertikale belijning niet verstoren.

De kleur van de stijlen wordt grijs tot antraciet, 

afgestemd op de kleur wit van het station en de kleur 

van de gerenoveerde betonnen kolommen en balken.Links: kloeke en puike puien: op 
bezoek bij Stieva
De stalen puien werden 
geproduceerd en gemonteerd 
door Stieva. 

De uiteindelijke kleur van de puien 
hebben we bepaald op Janvier 6: 
[AE0311-7049620 Bronze Metallic 
BD]: een poedercoat mengsel 
van 2 kleuren met een metallic 
glimmertje. Het kleurbereik van de 
puien is daarmee zeer intens.

Rechts: op de steigert
Met de studio op een steenworp 
afstand was Rogier regelmatig op 
het werk te vinden.






