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Het oude station van Den Helder(foto: Gemeentearchief)

Het oude station en voorplein van Den Helder (foto: Gemeentearchief)

Bestaande bebouwing rond de Vijfsprong, pand Woningstichting, Den Helder

Huidige bebouwing rond de Viifsprong, Watertoren, Den Helder
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Beeldkwaliteit Stationsomgeving Den Helder 
Inleiding: Heldenaar zoekt geborgenheid

In de zoektocht naar het gewenste nieuwe karakter van de Helderse binnenstad, het
nieuwe Stadshart, zijn er de afgelopen jaren vele gesprekken gevoerd met de 
Helderse bevolking. Uit deze gesprekken kwam telkens naar voren dat er een grote 
behoefte bestaat aan beslotenheid, intimiteit en warmte. Niet zelden werd ook 
gerefereerd aan de monumentale, vooroorlogse gebouwen rond de Vijfsprong. 
Gebouwen die zich kenmerken door een zorgvuldige detaillering en de toepassing 
van baksteen en warme aardtinten. Deze sfeer en karakter vormen dan ook de rode 
draad in de bepaling van de gewenste beeldkwaliteit voor de stationsomgeving.
Daarnaast is in 2012 ten behoeve van het bepalen van de gewenste uitstraling 
van het nieuwe stadhuis in samenwerking met een werkgroep van geïnteresseerde 
bewoners uit Den Helder een drietal gevelbeelden opgezet met een bijbehorende 
vormentaal. Deze drie gevelbeelden, die elk voldoen aan het streven naar 
geborgenheid, intimiteit en warmte, zijn voorgelegd aan de bevolking van 
Den Helder. Hierbij bleek uiteindelijk een lichte voorkeur voor het model dat 
refereert aan het ‘Oude Treinstation’. Dit past uitstekend bij de prominente plek 
die het nieuwe stadhuis verdient als Huis van de Stad, een gebouw met klassieke 
stijlkenmerken waarmee men zich wil identifi ceren en dat uitstraalt dat het een 
publieke functie heeft. Het model “Oude Treinstation” is ook het uitgangspunt 
geweest voor de verdere uitwerking in de drie varianten die aan de burgers van Den 
Helder zijn voorgelegd.

Leeswijzer
In dit document wordt zowel ingegaan op de gewenste kwaliteit van de
bebouwing als die van de (inrichting van) de openbare ruimte.
Voor de beschrijving van de beeldkwaliteit van de bebouwing wordt de 
onderverdeling gehanteerd uit de Welstandsnota van Den Helder. Hiermee wordt 
niet alleen de aansluiting op die Welstandsnota eenvoudiger, maar wordt ook 
een complete beschrijving van de beeldkwaliteit gewaarborgd. Het gaat hier om 
achtereenvolgens Ligging, Massa, Architectonische uitwerking en Materiaal- en 
kleurgebruik. Bij de beschrijving van de beeldkwaliteit van de inrichting van de 
openbare ruimte is gekozen voor een tweedeling: Inrichtingsprincipes en Materiaal- 
en kleurgebruik. 
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bouwdeel representatief aan het park
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bouwdeel representatief aan het station

VIJFSPRONG
bouwdeel voor publieke functies

Geleding is zichtbaar in:
Sprongen in rooilijn
Karakter van de plint
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vijfsprong
beatrixstraat

Afbeelding 22: Principes voor de beeldkwaliteit (aangegeven geleding is indicatief)

4.

1. station

2. stadhuis/representatief

3. stadskantoor/balies voor publiek

4. representatieve beëindiging Beatrixstraat
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Duidelijke geleding en een bouwmassa/ensemble opgebouwd uit verschil-
lende onderdelen, referentie: Stadhuis in Hilversum, Dudok

De bouwmassa/ensemble is opgebouwd uit verschillende onderdelen, referen-
tie: Amsterdam-West, Berlage

Referentiebeeld: Hoge, uitnodigende plint met commerciële functies, Groothandelsgebouw, Rotterdam (foto www.mimoa.eu)

Verschillende bouwmassa’s/delen herkenbaar als één ensemble, referentie: 
Beurs van Berlage, Amsterdam
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1. Bebouwing
Naast de vormentaal, behorende bij het gekozen klassieke thematiek, is er tijdens
de voorbereidende werksessies een aantal trefwoorden naar voren gekomen die zijn
vertaald naar architectonische thema’s waaraan de beeldkwaliteit/architectuur van
de bebouwing in het plangebied zal moeten voldoen. Deze thema’s, zoals warmte,
geleding, uitnodigende plint/hal, verhalend en accenten, komen terug in de
verschillende onderdelen waaruit deze paragraaf is opgebouwd.

Ligging
Met de ontwikkeling van de Stationsomgeving is het mogelijk om de huidige situatie
en de aansluiting op het stedelijke weefsel te verbeteren. De toevoeging van (extra)
programma maakt het mogelijk om de ruimte te verkleinen en zoveel mogelijk aan
te sluiten op de structuur en maat van de stad. De rooilijn van de bebouwing is 
naar voren geschoven, waardoor er een directe relatie ontstaat van deze bebouwing 
met het Stadspark en de overige openbare ruimte. De bestaande gevelwand van de 
Beatrixstraat wordt richting de Vijfsprong doorgetrokken om dit gebied nog sterker 
te verbinden met het stadshart.
Bij de plaatsing van de verschillende gebouwen in het plangebied wordt uitgegaan
van het op een heldere wijze begrenzen van de openbare ruimte. De gebouwen 
staan dan ook zoveel mogelijk in de rooilijn, waarbij verspringingen ten behoeve 
van de herkenbaarheid van de afzonderlijke gebouwdelen toegestaan cq. gewenst 
zijn. Er is geen sprake van gebouwen die ‘los’ in de ruimte staan. De gebouwen 
geven vorm aan de ruimte en zorgen zo enerzijds voor een helder onderscheid 
tussen openbaar en privé en anderzijds voor een menselijke maat en intimiteit in 
dit deel van Den Helder.
Ook waar dit nu nog niet het geval is (bijvoorbeeld aan het begin van de 
Boerhaavestraat) zorgt het bouwen in de rooilijn voor een helder stratenpatroon 
met een duidelijke maat en schaal passend bij het gewenste karakter van de 
Helderse binnenstad. Het realiseren van een parkeerplaats op maaiveld stelt extra 
eisen aan de begrenzing van deze parkeerplaats langs de Boerhavestraat. Dit kan 
door het realiseren van een (lage) gemetselde muur in de architectuur van het 
stadhuis, eventueel gecombineerd met een haag en/of bomen. 

Massa
De gebouwen leveren een positieve bijdrage aan het nieuwe silhouet van de stad en
zijn, naast bijvoorbeeld de Watertoren en het hoofdkantoor van Woningstichting 
Den Helder, als krachtige massa’s herkenbaar. De bouwmassa aan het stadspark 
toont zich in drie delen.
Eén deel heeft het karakter van het publieke deel, burgerzaken richting Vijfsprong,
het andere deel toont het representatieve karakter van het stadhuis. Het derde 
deel verwijst in zijn voorkomen naar een stationsgebouw. In de bouwhoogte wordt 
zoveel mogelijk aangesloten op de bouwhoogte van de omliggende bebouwing, 
waarmee het stationsgebied aansluit op het Helderse stadshart en daar een 
onderdeel van is. Ter hoogte van het Stadspark is een hoogteaccent ten behoeve 
van het Stadhuis mogelijk, waarbij gedacht kan worden aan een stadhuistoren.
Het bouwvolume op de kop van de Beatrixstraat komt nagenoeg overeen met de 
bouwhoogte aan de zuidzijde van de Beatrixstraat. Gezien de grote maat van het 
bouwvolume aan de Middenweg dient er een geleding in het volume te worden 
aangebracht. Het toepassen van accenten, in de vorm van bijzonder vormgegeven 
functies zoals een hal of hoogteaccenten, leveren hieraan een bijdrage.
Het creëren van een hoge en uitnodigende plint draagt bij aan het warme en
uitnodigende karakter van het volume. De gebouwen hebben dan ook een hoge
verdiepingshoogte (ongeveer 5,50 meter) op de begane grondlaag/plint die fl exibel
gebruik mogelijk maakt. De functie van een stadhuis, in het bijzonder de publieke/
openbare functies op de begane grond, leent zich hier uitstekend voor. Een 
en ander past ook goed bij de functies van het station en bij de mogelijke 
horecafunctie op de kop van de Beatrixstraat (zie afbeelding 22).
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Referentie voor de architectonische uitstraling, Windwijzer, Den Helder.
       

Vertellen van een verhaal in de architectuur

Herkenbaarheid van het station vanaf een pleinachtige ruimte (rondom 
kenmerken station), referentie: voormalig station Hofplein Ravesteyn

Een levendige plint met commerciële functies, referentie  NH hotel, Amsterdam
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Architectonische uitwerking
Algemeen
Het stadhuis en het station krijgen ieder een eigen herkenbare identiteit, typologie
en uitstraling binnen de vastgelegde thematiek. De vormentaal behorende bij het
gekozen gevelbeeld en de daarbij behorende uitgangspunten en thema’s vormen de
basis voor het hele ontwerp/bouwvolume. Door middel van zowel de architectuur 
als de strategische plaatsing van functies dient een levendig en kwalitatief 
hoogwaardig gevelbeeld te worden gecreëerd. Uitgangspunt is dat het stadhuis en 
het station, maar ook de bijbehorende functies van coffee corner, fi etsenstalling 
en parkeerplaats een complex vormen met een samenhangende architectuur in alle 
onderdelen. Het oude treinstation is daarbij een referentie, nadrukkelijk wordt niet 
uitgegaan van een kopie van dit gebouw.

De gebouwen kennen een architectuur waarbij plint, middendeel en dakbeëindiging
duidelijk afl eesbaar zijn en waarbij het gebouw niet lijkt te zweven boven het
maaiveld maar stevig op de grond staat. De gebouwen worden alle aan de 
bovenzijde op een zorgvuldig ontworpen manier beëindigd. Vanuit de gekozen 
referenties lijkt de toepassing van een zadeldak voor de hand te liggen, maar 
een duidelijke lijst, die door de rooilijn heen steekt, past ook in dit beeld. 
Vanzelfsprekend dienen de benodigde installaties op een zorgvuldige en zo min 
mogelijk zichtbare wijze in de architectuur te worden inpast.
Voor de architectonische uitstraling wordt verwezen naar de bebouwing rond 
rotonde de Vijfsprong. Deze panden zijn uitgevoerd in baksteen, hebben hoge 
voordeuren en een duidelijk dakbeëindiging. Bovenstaande aspecten zijn ook van 
toepassing op de te realiseren bouwmassa op de kop van de Beatrixstraat. 
De klokkentoren op het stationsplein is een karakteristiek element, met 
tijdgebonden architectonische kenmerken. De ontwikkelende partijen worden 
gestimuleerd deze toren een plek te geven in de nieuwe ontwikkeling.
Ook de huidige stationshal is een kenmerkend object, maar blijft niet behouden. De 
ontwikkelende partijen worden uitgenodigd een voorstel te doen aspecten van de
karakteristieke vorm en constructie van het gebouw in de ontwikkeling te 
verwerken. Het stadhuis krijgt herkenbare en archetypische elementen. Hier wordt 
onder andere  gedacht aan een stadhuistoren. Daarnaast is in de architectuur van 
het stadhuis het verhaal van Den Helder afl eesbaar, bijvoorbeeld door een decoratie 
in de gevel. 
Hoewel zich achter de gevel waarin de noordelijke toegang tot het Station is

opgenomen met name andere functies bevinden, dient dit gebouwdeel rondom de
kenmerken van een stationsgebouw te hebben. De herkenbaarheid wordt versterkt 
door de plaatsing van een stationsklok, het NS logo en de naamsaanduiding. 
De oostelijke en de noordelijke toegang zijn beide belangrijk voor het station 
en dienen daarom op de dezelfde kwalitatief hoogwaardige manier te worden 
behandeld.

De domeinen waaruit de stationsfunctie bestaat zijn als volgt herkenbaar in de 
architectonische uitwerking. Het aankomstdomein of omgevingsdomein (het 
vroegere voorplein) is de buitenruimte waar reizigers de overstap vinden met 
bus, fi ets en auto en waar de looproutes tussen stad en station vorm krijgen. Het 
aankomstdomein beslaat een deel van de Middenweg en dat deel van het busstation 
waar reizigers gebruik van maken. De toegangen tot het station, het voorrijden en 
de onderlinge relaties en de looproutes tussen het station en stad dienen logisch 
en herkenbaar te worden ingepast.

In het aankomstdomein mag de sfeer van het station voelbaar zijn en wordt 
informatie geboden voor zowel de vertrekkende als de aankomende reizigers.
De onderdoorgang/passage maakt deel uit van het ontvangstdomein. De organisatie
en vormgeving van het ontvangstdomein kent enkele wetmatigheden ten aanzien 
van de inpassing van winkelfuncties, de kaartverkoop en de reisinformatie. In 
Den Helder krijgt het ontvangstdomein vorm in een omsloten buitenruimte op 
de kop van het eilandperron. Winkels en voorzieningen maken deel uit van het 
ontvangstdomein.
De contour van het ontvangstdomein loopt dus buiten langs de maaiveldgevels van
de stationsfuncties. Het grootste deel van het ontvangstdomein ligt in de goed
bezonde en deels door nieuwe bebouwing omgeven buitenruimte. De noordelijke 
doorgang dient wel zodanig breed te zijn dat het er mogelijk is beschut te wachten 
op K&R in combinatie met oriëntatie op de omgeving. Het reisdomein faciliteert 
de opstap naar de trein en wordt in Den Helder beperkt tot het eilandperron. Op 
de overgang met het ontvangstdomein worden de OV Chippoortjes geplaatst. De 
niveauverschillen tussen het bestaande perron en het bestaande maaiveld worden 
deels in het reisdomein, deels in het ontvangstdomein overbrugd. De poortjes zelf 
staan op een vlakke vloer en onder de perronkap.
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Goede zichtbaarheid station door poort en beleving vanuit de omgeving. Functies binnen de poort afsluitbaar d.m.v. een hekwerk. (referentie: Victoriastation, 
Groot-Brittanië)

Rijk gedetailleerde poort (referenties: Anzeigerhochhaus, Fritz Hoeger, Hannover en Chilehaus, Hamburg)Onderdoorgang vormgegeven als interieur (foto: brug West 8, Madrid)

Representatieve functie, fi etstenstalling gecombineerd met fi etsenreparatie 
(referentie: Fietsenpakhuis, Zaandam, NUNC architecten)

Open en herkenbare fi etsparkeervoorziening (referentie: Fietsenpakhuis, 
Zaandam, NUNC architecten)
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Het ontvangstdomein krijgt de maat, betekenis en intieme sfeer van een hof, 
doordat de ruimte omkaderd wordt door een voldoende sterke drager (een open 
gevel, een pergola) waarin gevelvullingen of (spijlen-) hekwerken kunnen worden 
opgenomen. Het is een semi-openbaar en afsluitbaar gebied. Tussen de koppen 
van het spoor en de looproutes naar stad, bus en stallingen wordt een groene 
inrichting gerealiseerd. Het hofkarakter wordt versterkt door een goede balans 
van beplanting (sedummos, enkele bomen), (half-) verharding, meubilering en 
gebouwde elementen zoals muurtjes en hekwerk. Daarnaast dient er plaats te zijn 
voor kaartautomaten, reisinformatie en dergelijke, bij voorkeur op een centrale plek 
voor beide loopstromen.

Onderdelen
Gevels
Het bouwvolume heeft een alzijdige oriëntatie. Zowel aan de noord-, oost-, zuid- en
westzijde zal er een kwalitatief hoogwaardig gevelbeeld gerealiseerd worden met 
een uitnodigende uitstraling. Hierbij moet voorkomen worden dat er blinde gevels 
ontstaan. Zowel de gevel aan de zijde van de Middenweg als aan het perronplein, 
maar ook aan de Boerhaavestraat is een voorkant. Het stadhuis en het station 
hebben wel een duidelijk gezicht richting het Stadspark en de naar deze zijde 
gekeerde gevel is dan ook de meest openbare en representatieve. Dit vertaalt zich 
ook in de plaatsing van de entrees. Het stadhuis en het station hebben hier ieder 
hun eigen entree.
Gezocht wordt naar een sprekend gevelbeeld waarbij door een detaillering met 
diepe neggen een gedifferentieerd beeld ontstaat, dat karakter geeft aan met name 
deze overwegend donkere noordgevel.
De vormgeving van de oostelijke kop van het gebouw dient op maaiveldniveau
rondom de stationsfunctie uit te stralen. Deze gevel kan, binnen de wetmatigheden
van een klassieke opbouw, helpen om de relatie tussen maaiveldgebruik (waaronder
uitstaphalte bus) en de alzijdige stationsfuncties vorm te geven. 
Het perronplein krijgt de vorm van een hof, waaraan zich de zuidgevel van 
het hoofdgebouw en de gevel van het stallingvolume manifesteren. Een eigen 
omkadering waarborgt voor het gehele station een samenhangende en passende 
sfeer.
Entrees
Tussen de verschillende entrees is er duidelijke hiërarchie zichtbaar die tevens 
bijdraagt aan de herkenning van de verschillende functies. Niet alleen de 
representatieve entrees, maar ook de toegang van bijvoorbeeld de parkeerplaats 

dient zorgvuldig te worden ontworpen. Alle entrees en toegangen maken dan ook 
deel uit van het architectonische ontwerp van het geheel. De ruimtes die niet 
volledig openbaar toegankelijk zijn dienen te worden afgeschermd door middel 
van transparante afsluitbare poorten of spijlenhekwerken, die zorgvuldig zijn mee-
ontworpen in de architectuur van het gebouw. Zowel stadhuis als station krijgen 
een duidelijk herkenbare entree aan de zijde van het Stadspark.
Een bijzondere entree vormt de onderdoorgang naar het Perronplein. Deze
onderdoorgang maakt deel uit van het ontvangstdomein van het station en dient
derhalve als een ‘interieur’ te worden vormgeven met de bijhorende hoogwaardige
materialen en detaillering. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het plafond van 
de onderdoorgang. De gevels in de onderdoorgang dienen grote openheid uit te 
stralen, zowel aan de zijde van de stationsvoorzieningen als aan de andere zijde, 
waarbij openbare/commerciële functies als een coffee corner daarbij de voorkeur
hebben. 
Parkeren
De parkeerruimte ten zuiden van het stadhuis wordt tenminste 0,25 m verdiept 
aangelegd. De overgang naar de Boerhaavestraat wordt vormgegeven door middel 
van lage muurtjes en groen, aansluitend op de architectuur van het stadhuis. Het 
parkeerterrein zelf krijgt een groen karakter door de toepassing van heggen en 
boombeplanting.
Voor de fi etsenstalling geldt dat deze in de architectuur van de hoofdbebouwing 
dient te zijn mee-ontworpen. Openheid en herkenbaarheid is hier gewenst. De 
stalling krijgt bij voorkeur een begeleiding met een meer representatieve functie 
in de vorm van een reparatiewerkplaats en/of fi etsverhuur. De rijwielstalling krijgt 
een toegang aan het perronplein. Deze entree geeft betekenis aan de omkadering 
van de hof en dient zich op passende schaal te manifesteren. Een zekere mate van 
transparantie tussen perronplein en stallingsfuncties is gewenst uit het oogpunt 
van sociale veiligheid.
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Referentiebeeld: Rijke detaillering, reliëf metselwerk, Berlijn, Kollhoff

Referentiebeeld: Eigentijds metselwerk. Nieuw Crooswijk te Rotterdam, 
Drost+van Veen architecten

Referentiebeeld: Eigentijds metselwerk, Groningen, Architectenbureau Marlies Rohmer

Referentiebeeld: Eigentijds metselwerk, Nieuw Crooswijk te Rotterdam, 
Geurts&Schulze architecten
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Materiaal- en kleurgebuik
De gebouwen hebben een warme uitstraling. Deze uitstraling kan op verschillende
manieren worden vertaald, bijvoorbeeld door een uitvoering in natuurlijke 
materialen.
Voor het plangebied is vastgelegd dat de gebouwen overwegend uit metselwerk of
hieraan gelijk te stellen keramische materialen bestaan, aangevuld met natuursteen 
en eventueel stucwerk (toegepast op metselwerk).
Bij het gebruik van baksteen wordt er ingezet op het toepassen van bijzonder
metselwerk met ruimte voor verbijzonderingen/accenten (van de gevels) door een
rijke detaillering en/of reliëf. Veelvuldig worden hier de panden rondom rotonde de
Vijfsprong als referentie genoemd, maar ook enkele karakteristieke gebouwen op
Willemsoord.
De gebouwen kennen een duurzame detaillering die niet alleen van een afstand
voldoet, maar juist ook van dichtbij zorgvuldig oogt en warmte uitstraalt. De
menselijke maat is hierbij essentieel. Materialisatie en detaillering van gevels in de 
wat minder private gebieden dienen graffi ti te ontmoedigen. De plinten dienen in 
alle gevallen robuust en goed reinigbaar te zijn.
Het kleurenpalet van de te gebruiken baksteen is aardkleurig, passend bij het reeds
in de omgeving toegepaste palet. De geleding van de bouwmassa’s alsmede het
onderscheid tussen de verschillende gebouwen (gebouwdelen) kan ondersteund 
worden door het toepassen van verschillende kleuren metselwerk, dan wel het 
toepassen van andere materialen als stucwerk en natuursteen. Bij de toepassing van 
een zadeldak worden ook hiervoor gebakken materialen (pannen) en/of natuursteen 
(leien) voorgeschreven. 
De toe te passen keramische/gebakken materialen zijn niet-glanzend uitgevoerd.
De kozijnen worden in hout of staal uitgevoerd, dan wel in detaillering en 
uitstraling daaraan gelijk te stellen materialen.
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Bestrating bestaat uit betonproducten, gladde afwerk-
ing, middelgrijs

Paars-rood genuanceerd stratingsmateriaal

Plein met groene inrichting (referentie: Schiphol, Amsterdam) Groene inrichting plein, randen als zitelementen (referentie: Madrid, West 8)
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2. Openbare ruimte Onderdelen
Middenweg
De Middenweg heeft een groene middenberm met bomen. Het trottoir langs 
station en stadhuis krijgt de voor het stadshart voorgeschreven (gebakken) 
klinkerbestrating. Aan de noordzijde (langs het park) wordt de inrichting van 
de Beatrixstraat voortgezet, waarbij gebruik wordt gemaakt van de specifi eke 
klinkerverharding voor het stadshart. Verschil met de Beatrixstraat is dat dit deel 
alleen toegankelijk is voor langzaam verkeer.
Boerhaavestraat
De Boerhaavestraat zal worden ingericht als een typische woonstraat in het
Stadshart in Den Helder. Aan beide zijden van het profi el komt een bomenrij die
wordt doorgetrokken tot aan rotonde de Vijfsprong. De inrichting van parkeervakken
trottoirs en inritten geschiedt conform de eisen, zoals deze in het elementenboek 
zijn vastgelegd. Zie onder andere het beeld van de bestrating hiernaast.
Perronplein/ Perronhof
Bijzondere aandacht verdient de overgang tussen de klinkerbestrating vanaf de
Middenweg en de vloer van het Perronplein die ten minste het gehele 
ontvangsdomein beslaat. De verharding van het perronplein dient:

een hoogwaardige, haast interieure uitstraling te hebben
de mogelijkheid in zich te houden om ongemerkt kleine niveauverschillen te 
overbruggen
te refereren aan karakteristieke lokale materialen en sferen
bij te dragen aan de intieme sfeer van een “perronhof”
onderhoudbaar en beheerbaar zijn conform ProRail ontwerpvoorschriften
voldoende toegang te bieden tot kabels en leidingen in de ondergrond
geleidelijnen te integreren voor mensen met een visuele beperking, waarbij deze 
geleidelijnen alle relevante routes en looplijnen tot aan opstappunten en tot in 
de stad begeleiden.

Het plein krijgt een groene inrichting met ter weerszijden van de toegang tot de 
perrons groene perken met een samenspel van bodembedekkers (sedummos), 
semiverhardingen en enkele bomen. De randen van de perken kunnen worden 
verbijzonderd tot zitgelegenheid. De combinatie van een omkadering, groen en een 
zorgvuldig vormgegeven hekwerk geeft invulling aan het beoogde karakter van een 
perronhof.

•
•

•
•
•
•
•

Voor het gehele stadshart is een Elementenboek Openbare Ruimte Stadshart 
opgesteld. Hierin staan de belangrijkste principes beschreven op basis waarvan de 
nieuwe openbare ruimte in het Stadshart vorm krijgt. Deze beeldkwaliteitsparagraaf 
is een verdere uitwerking en aanscherping hiervan, met name waar het de  
bijzondere onderdelen betreft. Voor de basisprincipes van de herinrichting openbare 
ruimte stationsomgeving wordt naar het elementenboek verwezen.

Inrichtingsprincipes
De ontwikkeling van de stationsomgeving maakt tevens een verbetering van de 
verblijfs- en gebruikskwaliteit van de openbare ruimte mogelijk. Het gaat om het 
creëren van een representatieve openbare ruimte, met ruimte voor ontmoeting.
Bij de herinrichting worden de verschillende delen van de openbare ruimte met 
elkaar verbonden en de verschillende stadsdelen/structuren verknoopt.
Op duidelijke wijze worden in de openbare ruimte aanleidingen gegeven om de
bezoeker en/of gebruiker van de Stationsomgeving wegwijs te maken.
In de vernieuwde openbare ruimte krijgt de verblijfsfunctie de overhand, zonder dat
de huidige verkeerscapaciteit afneemt. Het gehele profi el van de Middenweg 
verschuift naar het zuiden. Het huidige principe van het profi el, waarbij 
autoverkeer, fi etsers en voetganger van elkaar gescheiden zijn, blijft gehandhaafd 
evenals een ruime middenberm.
Het verkeerskarakter in het gebied zal verschuiven naar een verblijfskarakter. Dit 
wordt, naast het verkleinen van de ruimte, gerealiseerd door het verzachten van de 
openbare ruimte in de vorm van groen/bomenrijen. De wens is om het groen van 
de Grachtengordel te verbinden met het Stadspark. Dit kan worden bereikt door 
het vergroenen van de Beatrixstraat en deze te verbinden met het Stadspark. De 
Beatrixstraat en het Stadspark vormen dan de lommerrijke entree tot het Stadshart. 
Bij de inrichting zal de op verblijf gerichte inrichting van de Beatrixstraat worden 
doorgetrokken tot aan de Watertoren, terwijl het zuidelijk deel van het profi el van 
de Middenweg meer gericht is op de stroomfunctie.

Materiaal- en kleurgebruik
Algemeen
In de materialisering, meubilair en verlichting zal er een aansluiting worden 
gezocht met het Stadshart. Het algemene uitgangspunt voor de openbare ruimte in 
het stadshart, en dus ook voor het stationsgebied, is om het karakter van een ‘stad 
aan zee’ te versterken.
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