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Projectontwikkelaar geeft tussenstand:
“Wat we nu bedenken is een visie voor de Spoorzone over 25 jaar...”

Jan Karremans
Wat zouden de nieuwe plannen zijn voor de Spoorzone? In de hoop dat hierover uitsluitsel zou 
komen, waren zo’n zeventig bewoners uit Theresia en omringende buurten afgekomen op het 
buurtcafé dat de BST (Belangengroep Theresia Spoorzone) op woensdagavond 3 november j.l. in 
de Refter van Woon en Zorgcentrum Zwijsen had belegd.  Maar er was meer: de BST die zich 
steeds duidelijker profileert als belangenbehartiger van de wijk Theresia in zaken die de Spoorzone 
en de wijk aangaan, zou laten zien wat ze het afgelopen jaar had gedaan. Ook wat haar plannen 
voor 2011 zijn. Een belangrijk jaar want aan het einde ervan is de NS weg uit ‘den atelier’.

De informatie die de gemeente en projectontwikkelaar Volker Wessels gaven was interessant, maar 
schoot op vele fronten nog te kort. Op vele vragen uit de zaal moesten beiden het antwoord 
schuldig blijven. Domweg omdat de ambtenaren en de projectontwikkelaar  “ er nog niet 
uitwaren”. Daar komt nog bij dat de bezuinigingen die de gemeente treffen en de voorzichtige 
houding van B en W en gemeenteraad voor nog al wat onzekerheid over het Project Spoorzone 
zorgen.  Zo heeft het gemeentebestuur besloten om haar ambities voor de zone nog eens kritisch 
tegen het licht te houden. Wat daar uit komt is nog onduidelijk.

Toekomstvisie van projectontwikkelaar Volker Wessels: de Spoorzone over 25 jaar

Ondertussen gaat Volker Wessels door want  ze moet  begin 2011 aan de gemeente een 
toekomstvisie voorleggen die aangeeft hoe het gebied dat globaal gezegd ligt tussen Fraterstraat 
en NS-Plein en tussen de Lange Nieuwstraat en de Spoorlaan., er over 25 jaar grofweg uit zou 
kunnen zien?
De BST wilde het Buurtcafé gebruiken om de buurt te informeren hoever het staat met die 
toekomstvisie en om de bewoners daarop te laten reageren. De projectontwikkelaar zou dan 
kunnen horen wat de buurt vindt en rekening kunnen houden met die reacties. 

Aan de hand van een aantal dia’s toonde Jeroen Bleijs, de stedenbouwkundige van 
ontwerpbureau Khandekar van Volker Wessels, de ontwikkeling van ideeën en plannen. Officiële 
stadsplattegronden met daarop het spoorzone gebied gemarkeerd, passeerden de revue, maar 
ook leuke, soms bibberige handgetekende schetsjes. Ze eindigden in een net en strak 
vormgegeven computerkaartje van het gebied. 
Khandekar denkt aan twee nieuwe spoorwegonderdoorgangen, nl. een bij het Station en een ter 
hoogte van de Willem II- straat. De noordkant van het Station krijgt een goeie, volwaardige in- en 
uitgang met daarvoor een plein, dat volgens Khandekar voornamelijk groen zou moeten worden. 
Het zou aansluiten bij het Lumenplantsoen en zo een groene verbinding met Theresia vormen. Het 
groene plein biedt bovendien  goed zicht op het unieke kroepoekdak van het station.
Als je vanaf de nieuwe stationsuitgang naar het oosten zou lopen via een nieuw aan te leggen 
weg onderlangs de Spoordijk, passeer je de werkplaatshallen van het Spoor: een reusachtige 
glazen hal, de locomotiefhal, de koepelhal.  Ze vormen een reeks tot aan het NS-plein, ze zijn 
oorspronkelijk met elkaar verbonden door spoorrails. Dit vindt Khandekar zo typerend voor het 
voormalige NS-gebied dat die reeks van soms enorme hallen zoveel mogelijk behouden moet 
blijven. Het reeksachtige karakter kan versterkt worden door in de tussenruimtes ook weer grote 
gebouwen te zetten. Aan de weg onder aan de spoordijk, die niet al te breed is, ligt een 
fietsenstalling voor de spoorreizigers. 

Aan de andere zijde van de nieuwe noordingang ligt het draaicirkelgebouw waar ooit 
locomotieven konden keren. Dat blijft staan, samen met enkele andere hallen, bijv. de voormalige 



houthal. Het is de bedoeling dat restanten van het spoor zoals wielen, stukken rails, takels enz. zo 
her en der als kunstwerken een plaatsje zouden kunnen krijgen.

De Burg. Brokxlaan wordt volgens Jeroen Bleijs van Volker Wessels verlengd zoals eerder gepland. 
Ze wordt dus doorgetrokken naar het NS-plein. Grotendeels langs de noordkant van de NS-
werkplaatsgebouwen. Ze moet ieen mooie laan worden voor voetgangers, fiets en autoverkeer, 
die van veel groen voorzien is en vooral dient als ontsluiting van de Spoorzone.   
Over groen gesproken, dat is niet alleen aan de Burg. Brokxlaan en op het stationsplein te vinden. 
De boomgaard achter de Medeklinkert blijft behouden, net als de zogenaamde breviergang die 
tussen het  MTS-terrein en de houthal van het Spoor/NS loopt en waar ooit fraters en paters 
dagelijks liepen te brevieren (bidden). Die houthal, zo heeft men onlangs ontdekt, is het oudste 
gebouwtje van het Spoorterrein, want het stamt uit halverwege de negentiende eeuw. Dat moet 
natuurlijk blijven staan en samen met het staketsel van een hijsbrug een mooi en fijn centrumpje 
van ontmoeting in het gebied worden.

Over het algemeen zou de (nieuwe) bebouwing tussen het Spoor en de Burg. Brokxlaan in hoogte 
vergelijkbaar worden met die van het woonzorgcentrum Johannes Zwijsen, maar dan zonder de 
woontoren.  Alhoewel, in het gebied is ruimte voor enkele ‘hoogteaccenten’ bijv. aan het groene 
stationsplein (dat dus aan de nieuwe noordelijke stationsuitgang ligt) Ze kunnen variëren van 60 tot 
100 meter. 
Op het gebied tussen de Brokxlaan en de Lange Nieuwstraat, zal de nieuwe bebouwing redelijk 
laag en kleinschalig zijn, zodat er een geleidelijke overgang is naar de architectuur van Theresia.
In feite is het onlangs gerestaureerde Deprezgebouw daar al een goed voorbeeld van. 
Daarenboven, zo had de man van de gemeente aan het begin van de avond opgemerkt, biedt het 
vanaf de Lange Nieuwstraat een mooie doorgang naar het station.    

Veel vragen. Contouren worden zichtbaar, maar er is nog veel onduidelijk.

Vragen en opmerkingen konden niet uitblijven. Zo vroeg een buurvrouw van het Clarissenklooster 
hoe hoog de huizen worden die bij haar aan de overkant komen en hoe ver deze van de Lange 
Nieuwstraat komen te staan. Het antwoord kwam er op neer dat men zich in het algemeen zou 
aanpassen aan de rooilijn en aan de gemiddelde bouwhoogte. Tevoren was ook al gezegd dat 
voor het voormalige klooster wellicht een klein soort pleintje zou komen. Een andere bewoner 
merkte op dat ze het liefst de vlakte van het MTS-terrein ongemoeid zou hebben gelaten. Dat is 
immers een mooie, groene ruimte. Na enig nadenken antwoordde Jeroen Bleijs van Khandekar dat 
men nog aan het studeren is op dit stukje van het plangebied.  Iemand merkte op dat de visie nog 
weinig relatie vertoont met de omringende stadsdelen. Bleijs zei dat een van de uitgangspunten 
juist de verbindingen in en buiten de Spoorzone waren: neem alleen al de twee 
spoorwegonderdoorgangen en de ontsluitingsweg, de Burg. Brokxlaan. De gemeente sprong 
Khandekar hier te hulp door op te merken dat binnenkort een overzicht van de stad verschijnt 
waarop de inbedding van de Spoorzone te zien is. 
Nadat iemand uit de zaal had gevraagd waar de projectontwikkelaar zich het meest zorgen over 
maakt, vroeg een wat oudere mevrouw zich af wat er met alle mooie plannen gebeurt als de 
politiek van mening verandert:: ”Trekken ze dan de handen er niet vanaf en het geld terug?“. “We 
hopen een zo sterk plan te hebben dat zoiets niet gebeurt. Als bijvoorbeeld de infrastructuur maar 
goed is, kunnen altijd veranderingen aangebracht worden, die een goed plan niet wezenlijk aan 
zullen tasten. Je moet je ook realiseren dat het gaat om iets wat pas over lange tijd af is. Wat we nu 
bedenken is een globale visie voor de contouren van over 25 jaar...”
“Wat moet er toch in die grote gebouwen en in de nieuwbouw komen, zijn dat alleen kantoren en 
onderwijs?” vroeg iemand die gehoord had van een verhuizing van de Fontyshogeschool. Oh 
neen, het zijn gebouwen voor allerlei functies. Van wonen tot winkels en cafeetjes, van kunst en 
theater tot een bibliotheek, van onderwijs tot kantoren. Kortom een mix van functies: ook een 
belangrijk uitgangspunt in de visie. 
Een vraag over het aanzicht van de gebouwen op de begane grond. “Komen er ook genoeg 
voordeuren?” Uit het antwoord bleek dat men op deze schaal nog niet aan het denken is. 



Parkeren?
Het parkeren kon niet buiten beschouwing blijven, want waar moet dat gebeuren? Toch niet in de 
buurt? Een voordeel is de ligging bij het station: dus veel bezoekers kunnen met het openbaar 
vervoer komen. Voor het overige wordt nog onderzocht waar en hoe binnen het gebied het 
beste, bv in een parkeergarage, geparkeerd kan worden. De gebruikers van de gebouwen in de 
Spoorzone kunnen of moeten gebruik maken van de parkeergelegenheid die de gebouwen zelf 
bieden. De bussen die over de nieuwe Burg. rokxlaan rijden krijgen er een halte.

Veiligheid?
Eind 2011 is de Spoorwerkplaats ontruimd. Het terrein zal als het ware vanuit het westen veroverd 
worden. Daar wordt nu al het nodige aangepakt. Kijk maar naar de voorbereidende 
werkzaamheden voor grootschalige nieuwbouw aan de Lochtstraat. Die op het  terrein van de 
voormalige uitgeverij Zwijsen gaan weldra van start. “Is er al een plan om de veiligheid van de lege 
spoorzonegebouwen te waarborgen tot die aan de beurt zijn voor verbouwing of afbraak?” Dat 
plan komt er zeker, zo verzekerde de gemeente. 

BST
Tot zover het vragenuurtje. Lang niet iedereen was met z’n vragen aan bod kunnen komen. 
Vandaar dat de BST ondertussen briefjes had uitgereikt waarop men zijn opmerkingen kon 
schrijven. Deze worden via de website beantwoord  nadat ze  meegenomen zijn in de 
onderwerpen die de BST het komende jaar op z’n agenda heeft. Deze was aan het begin van de 
avond al aan de orde gekomen. De BST zal constant zoveel mogelijk inhaken op de actualiteiten 
rond de Spoorzone: om te beginnen met de ontwikkeling van de visie van Volker Wessels en 
Khandekar, en de  nieuwe ambities van de Gemeente. Ook de mogelijke gebruikers van de 
Spoorzone krijgen aandacht, denk daarbij Fontys of de T- dome, of de aanpassingen van het 
Station en de spoorwegonderdoorgangen. Daarnaast wordt volop aandacht geschonken aan de 
onderwerpen die in het vorige Buurtcafé (25 maart 2010) onder de loep genomen waren. Deze 
betroffen sociale cohesie en economische facetten, groen, wonen en verkeer.  Zo komen ook 
participatie en de financiering van een wijkontwikkeling- en beeldkwaliteitplan aan de beurt. 
Hiervoor werd in de afgelopen periode veel werk verzet dat uitmondde in een inmiddels helaas 
afgewezen subsidieaanvraag bij een landelijk fonds. Tenslotte moet gekeken worden naar nauwere 
samenwerking met de vele wijkorganisaties, niet in het minst met de Buurtraad waarmee overigens 
al goede contacten bestaan.

N.B. In het Deprezgebouw is een maquette van de Spoorzone te bezichtigen ( na afspraak) met 
daarin opgenomen de nieuwe plannen .
N.B. De vragen en opmerkingen die tijdens het buurtcafé op de briefjes geschreven zijn, worden 
beantwoord via de BST-website.: www.spoorzonetheresia.nl 


