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Heel veel terrazzo is er te vinden in Station
Delft. De mezzaninevloer, de trappen naar
het perron en het perron zelf.
(foto: JWK)
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Een nieuw station voor Delft. Dat moest wel iets bijzonders worden.
Wanneer je zoveel grote architecten hebt afgeleverd dan ben je dat immers
wel aan je stand verplicht. De verwachting is volledig waargemaakt. Het ondergrondse station dat Benthem Crouwel Architekten ontwierp, is stijlvol,
rustig, vriendelijk en groots met een menselijke maat. De terrazzovloeren
van Duracryl spelen daar een belangrijke rol in.

Dan maar de diepte in

Toen hij halverwege de 19e eeuw werd aangelegd, liep de spoorlijn nog netjes langs de rand
van Delft. Met de groei van de stad groeide het
spoor echter uit tot een barrière. Halverwege de
jaren zestig werd daarom een verhoogd tracé
gebouwd. Dé oplossing was het niet echt want
doordat de ruimte onder het viaduct als parkeerplaats werd gebruikt, ontstond er een nieuw
obstakel. Daarnaast leverde het verhoogde spoor
aardig wat geluidsoverlast op. Met de aanleg van
een spoortunnel, de sloop van het spoorviaduct
en de herinrichting van het spoorgebied hoopt
Delft die problemen voorgoed te begraven. Onderdeel van die herinrichting is de bouw van een

nieuw station annex stadskantoor. Het bouwwerk telt drie verdiepingen met kantoorruimte
voor onder meer de gemeente Delft. De begane
grond is bestemd voor de publieksbalie van de
gemeente en de stationshal. Het feitelijke station
met de perrons is ondergronds te vinden, net als
de fietsenstalling.

Twee architecten

Het station is eind februari in gebruik genomen
toen de eerste trein ondergronds ging rijden. Aan
het kantoorgedeelte wordt nog volop gewerkt,
naar verwachting wordt eind 2015 het eerste
deel in gebruik genomen. Het gebouw met de
twee zo verschillende functies is het product
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De strips
geven een
schaalgevoel

van twee verschillende architectenbureau’s.
Het Delftse Mecanoo architecten dacht het
stadskantoor en de stationshal uit; het ondergrondse station en fietsenstalling komen van de
tekentafels van Benthem Crouwel Architekten.
Het Amsterdamse architectenbureau heeft er
een station met allure van gemaakt. Dat begint
met een ruime mezzanine waar je vanuit de
stationshal via trappen, roltrappen of een lift
op terecht komt. De tussenvloer ligt op gelijke
hoogte met de ondergrondse fietsenstalling die
er met een glazen tussenwand van gescheiden
is. Twee draaideuren geven vanaf de mezzanine
toegang tot de ruimte die plek biedt aan 5.000
fietsen. Het eilandperron, met aan beide kanten
een spoor, ligt een niveau lager. Twee looptrappen en twee roltrappen en een lift vormen de
verbinding.
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Hoog ambitieniveau

Zowel de treden van de trap als de vloeren van de
mezzanine en het eilandperron zijn uitgevoerd
in terrazzo. Dat is ongebruikelijk, zeker voor het
perron. De op- en uitstapplekken worden normaal gesproken bestraat met stoeptegels. “Een
ondergronds station is iets anders dan een buitenstation”, zegt Daniël Jongtien van Benthem
Crouwel daarover. “Bij een binnenruimte ligt het
ambitieniveau hoger. Er worden dan andere eisen
gesteld aan de kwaliteit van het interieur, dat
moet hoogwaardig zijn.” Hij heeft het onder meer
over de visuele kwaliteit. Het perron van station
Delft is 340 meter lang. Op zo’n lengte zouden
tegels een enorme hoeveelheid voegen opleveren. De architect wilde juist een rustig beeld; een
monolitische vloer dus. Daarnaast was er nog
een praktisch aspect om voor zo’n vloer te kiezen.

Bij een binnenruimte ligt
het ambitieniveau hoger
Twee kleuren cement gebruikte
Duracryl, een donkere en een lichte,
geschieden door een messing strip.
(foto: JWK)

Langs het perron ligt
een geleidestrook
van tegels met een
structuur. Duracryl
heeft die op een heel
praktische manier
in de terrazzovloer
opgenomen.
(foto: JWK)

“Er zit een kromming in de tunnel en dus ook in
het perron”, legt Daniël Jongtien uit. “Met tegels
werken wordt dan erg ingewikkeld. Die zijn immers rechthoekig. Je zou dan een onregelmatig
beeld in de voegen krijgen. Of je zou de tegels
op maat moeten maken zodat ze de kromming
kunnen volgen. Met een naadloze vloer heb je die
problemen niet.”

Modern klassiek

De terrazzovloeren zijn aangebracht door
Duracryl uit Capelle aan den IJssel. Het bedrijf
is onder meer bekend vanwege zijn kunststof
terrazzovloer Durabella, maar de vloeren in Delft
zijn cementgebonden.”Durabella Classic noemen
we hem”, zegt directeur Jeroen van den Berg.
Afgaand op de naam zou je denken aan een klassieke vloer, gesmeerd met aardvochtige cement.

Maar dat is wat ze in Delft nou net niet wilden. Er
zit een maximum aan de afmeting van de vloervelden die je met traditionele terrazzo kunt maken dus je moet dilateren. Daarnaast heb je grote
kans op krimpeﬀecten zoals haarscheurtjes. “Wij
werken met een speciale cementbinding die dat
soort problemen niet heeft”, zegt Jeroen van den
Berg. “Dilateren is niet nodig zodat je kunt er
grote naadloze oppervlakken mee maken. En als
het droog is, dan is het ook écht droog; last van
krimpscheuren heb je dus niet.”

Het belang van variatie

Net als bij traditioneel terrazzo zijn er brokjes
marmer aan het cement toegevoegd. Het is
een combinatie van Carrara wit, Sienna geel
en Nero Ebano zwart, alledrie in verschillende
korrelmaten. Het cement zelf is lichtgrijs. Het
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Döner-proof

klinkt misschien als een drukke combinatie maar
volgens Jeroen van den Berg is het precies wat
er nodig was voor de grote vloeren in Delft. “Met
steentjes in verschillende kleuren en maten geef
je diepte aan de vloer. Ook als je verder kijkt zie je
nog dessin. Met een minder gevarieerde samenstelling heb je dat niet. Dan lijkt het al snel een
eﬀen vloer en die houdt de aandacht niet vast.”
Volgens de man van Duracryl zit er nog een voordeel aan de gekozen combinatie. “Het geeft een
verhullend eﬀect, je ziet er niet veel op.” Voor een
station dat zoveel reizigers te verwerken krijgt als
Delft, is dat niet onbelangrijk.

Al valt vuil niet erg op, ook een gemêleerde vloer
moet regelmatig worden schoongemaakt. Zoals
vaker in publieke ruimtes was het ook in Delft
lastig om een goede balans te vinden tussen
reinigbaarheid en veiligheid. Om een vloer makkelijk reinigbaar te maken moet het oppervlak
eigenlijk zo min mogelijk weerstand hebben.
ProRail stelt echter strenge eisen aan de slipvastheid van vloeren in stations; ze mogen niet te
glad zijn. Het is even zoeken geweest voor Duracryl naar de juiste balans tussen die twee. “We
hebben een jaar lang proefstukken in het oude

De terrazzovloer van Duracryl had eigenlijk
geen dilatatieprofielen nodig. De architect
wilde toch graag strips om een schaalgevoel te
geven aan de lange vloer. Voor het leggen van
de vloer kwam dat wel goed uit, zo konden er
gemakkelijk dagproducties worden gemaakt.
(foto: HN)
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De monolitische betonvloer in de fietsenstalling heeft
Duracryl afgewerkt met Durapox, een watergedragen
epoxycoating met zand erin. In plaats van de gebruikelijke
metalen dilatatiestrips is Quiflex gebruikt, een flexibel
materiaal dat in de voeg is gegoten en op kleur is afgelakt.
(foto: JWK)

station gelegd; twee stelconplaten met terrazzo
erop”, aldus Jeroen van den Berg. “Ze lagen voor
de Döner Company, dus dat heeft wel een goed
beeld opgeleverd en een resultaat waar ProRail
mee akkoord ging.” Een impregneer en een was
op lijnoliebasis moeten er voor zorgen dat zaken
als gemorste koﬃe niet in het minerale product
trekken maar gemakkelijk te verwijderen zijn.

Hellend vlak

De nabehandeling zorgt er ook voor dat de vloer
zijn glans houdt. Door die glans worden de
lichtlijnen in het plafond van het perron weerspiegeld in de lichte vloer. Dat geeft een prettige
helderheid in de ondergrondse ruimte. Wel zijn
de reflecties van de lichtlijnen minder strak dan
de lichtlijnen zelf. Daardoor lijkt het net alsof

Slipvaste
vloer in de
fietsenstalling
de vloer op sommige plekken niet vlak is. “Dat
is onvermijdelijk”, zegt Jeroen van den Berg. “De
20 mm dikke terrazzotoplaag is geslepen dus er
zitten inderdaad wat oneﬀenheden in. Die zijn
minimaal; je voelt ze niet en je ziet ze ook niet.
Door de weerspiegeling lijkt het echter anders.”
Wat ook niet helpt is dat de terrazzovloer de ondergrond volgt, en die ligt enigszins schuin. Ook
dat is onvermijdelijk. Vanwege de kromming in
tunnel ligt het spoor enigszins verkant. Hetzelfde
geldt voor het perron, om de in- en uitstaphoogtes overal gelijk te houden.

Praktische oplossing

Zoals op elk perron moesten ook in Delft geleidestroken komen. De stroken lopen parallel aan
de spoorbaan op een afstand van minstens vier
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stoeptegels van de perronrand. Ze bestaan uit
tegels met een ribbelstructuur, zodat blinden en
slechtzienden kunnen voelen waar het perron
ophoudt. Duracryl moest de stroken in de terrazzovloer opnemen. Op de plek waar ze moesten
komen, is een glijfolie op de uitvlaklaag gelegd.
Zo kwam de terrazzovloer daar los te liggen. Hij
hoefde alleen maar ingezaagd te worden om de
losse delen eruit te kunnen tillen en de structuurtegels erin te leggen. Jeroen van de Berg over
die methode: ”Het lijkt omslachtig maar het is
minder werk dan twee hoeklijnen stellen en daar
tegenaan werken. Daarnaast heb je er op deze
manier nooit last van dat de vloer aan de ene
kant van de geleidestrook hoger ligt dan aan de
andere kant.”

Terrazzokleedjes

Geen strips dus bij de geleidestrook, maar toch
wel op een aantal andere plekken. Zo zijn er verschillende zitjes gemaakt, met banken van hout
en poefjes van beton. Die staan in donkerder
vlakken terrazzo met messing strips eromheen.
Die kleedjes, zoals architect Daniël Jongtien ze
noemt, zijn gemaakt voordat de rest van de terrazzovloer werd aangebracht. Daar waren wel
strips voor nodig uiteraard. Ook lopen er om de
circa tien meter messing strips over de breedte
van het perron. Vanuit technisch oogpunt waren
ze niet nodig, maar voor de terrazzowerkers waren ze wel handig. “Je moet toch ergens stoppen
als je dagproducties maakt”, zegt Jeroen van den
Berg.

Op het perron zijn een paar terrazzovelden te zien waar
Duracryl een wat donkerder cement heeft gebruikt. Op deze
‘kleedjes’ zijn zitjes geplaatst, zoals de betonnen ‘poefjes’
met geglazuurde bovenkant, gemaakt door Tomaello.
(foto: JWK)

Een effen
vloer houdt
de aandacht
niet vast

Duracryl maakte ook de drie trappen tussen perron
en mezzanine. De 45 mm dikke treden zijn prefab in
de werkplaats gemaakt en op het station in metalen
bakken verlijmd.
(foto: JWK)
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Een jaar lang
proefstukken in
het oude station

Fietsenstalling en mezzanine
liggen enkele meters onder
het maaiveld, het perron nog
een meter of negen lager.
Glasbouwstenen in de vloer
zorgen ervoor dat je daar
toch nog wat daglicht ziet.
(foto: JWK)

Puur gevoel

Dat Duracryl toch strips moest aanbrengen, had
alles te maken met het gevoel dat de architect
wilde creëren. “Bij een ondergronds station moet
je voorkomen dat het een krappe ruimte wordt
waarin mensen zich opgesloten gaan voelen”,
zegt Daniël Jongtien. Dat is opgelost door er
onder meer voor te zorgen dat er voldoende
daglicht binnenkomt. Daarnaast is de ondergrondse ruimte lang en hoog. Het perron zelf is
tamelijk leeg gehouden, op de zitjes, de trappen,
de liftschacht en enkele brandkranen na staat er
niet veel. Dat maakt het overzichtelijk en geeft
een gevoel van veiligheid. 340 meter perron is
echter wel lang. “Vandaar die strips”, zegt Daniël
Jongtien. “Ze geven een schaalgevoel.”
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Station Delft
Opdrachtgever: Spoorzone Delft (Prorail en gemeente
Delft)
Architect: Benthem Crouwel Architekten, Amsterdam
Aannemer: Strukton Worksphere, Capelle aan den IJssel
Vloeren: Duracryl, Capelle aan den IJssel

