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4. Atelier Biobogen
Geschiedenis
Het monument Hofbogen bestaat uit de in onbruik geraakte
spoorlijn van de voormalige Hofpleinlijn, inclusief twee
voormalige stations (Hofplein en Bergweg). Het ca 1,9
kilometer lange spoortraject loopt vanuit het centrum in
noordelijke richting naar de ringweg A20. Het ‘gebouw’
dateert uit 1907 en wordt gekenmerkt door een onderbouw
van bogen van gemiddeld 8 meter breed en 4 meter diep.
Sinds 2006 is het monument in eigendom van Hofbogen
bv (woningcorporaties Havensteder en Vestia (voorheen
Com•wonen, PWS, Stadswonen en Vestia)) en wordt gezocht
naar een nieuwe functie. Met name worden de bogen deels
geschikt gemaakt voor verhuur aan kleinere bedrijven. Het
station Hofplein heeft nieuwe functies gekregen (winkels,
horeca, daktuin/evenementenplein) en functioneert als
zodanig sinds 2012. In 2013 wordt het dak van het station
ingericht. Eind 2013 zal dit deel met de stad (Schieblock)
worden verbonden door de Luchtsingel.

De Hofbogen is het langste gebouw van Rotterdam

locatie biobogen in het zoekgebied
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De Hofbogen verbindt de wijk

De Hofbogen doorsnijdt de wijk

voorzijdes
achterzijdes /
gesloten gevel
achterzijdes /
grenzen aan bebouwing
doorgangen

Voor- en achterkanten van de Hofbogen
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De Hofbogen in de wijk
De Hofbogen is met zijn lengte 1,9km het
langste gebouw van Nederland. In zijn
huidige vorm levert de Hofbogen soms
mooie en goed bruikbare, maar op andere
plekken tegelijkertijd dode openbare ruimte
op. Als onderdeel van de Hofpleinlijn had
het Hofbogentracé twee stations. Het
Hofpleinstation, inmiddels de Minimall, en het
Bergwegstation, wat nu leeg staat.

Hofbogen in de ‘tussentijd’
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De Hofpleinlijn is sinds 2006 buiten gebruik.
De plannen voor een nieuwe functie zijn door
de crisis in een impasse geraakt. Door de
complexiteit met betrekking tot het eigendom
en beheer zijn structurele en kostbare
ingrepen, zoals de reparatie van het lekkende
dak, ‘on hold’ gezet.
Deze impasse werkt verlammend maar biedt
ook kansen. De ‘tussentijd’ kan worden
gebruikt om met bescheiden middelen
te experimenteren. Met bijvoorbeeld een
tijdelijke, ‘groene’ functie ter versterking van de
locale biodiversiteit.

Ruimtelijke kenmerken en kansen /
uitdagingen
We richten ons op het gedeelte vanaf de
Minimall tot de A20. Kenmerkend voor dit deel
van de Hofbogen zijn de wisselende voor- en
achterkanten. Ter plaatse van de achterkanten
ontstaan dode straten.
De kantoren, werkplaatsen, horeca en winkels
verbinden het centrum met de Agniesebuurt,
Bergpolder met de Gordelweg bij de A20.
Tegelijkertijd doorsnijdt het gebouw de wijk
door de vele blinde gevels: de achtergevels van
diezelfde bedrijfsruimten die het zo levendig
maken.
Het dak staat leeg en is om veiligheidsredenen
niet toegankelijk. Ook om mogelijke schade
aan het dak (en daarmee de verhuurbare
ruimten er onder) te voorkomen zijn de
toegangen afgesloten.

groen en water
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Voorstellen voor het dak zullen dus tijdelijk
moeten zijn, mogen geen geld kosten en
kunnen bovendien niet door het publiek
bezocht worden.
Langs de gevels van het gebouw zijn er meer
mogelijkheden. Maar ook voor de inrichting van
de openbare ruimte zijn de budgetten beperkt.
De ingrepen zijn hier wel goed zichtbaar, direct
toegankelijk en bruikbaar voor omwonenden.
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sociaal en cultureel vermogen
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Ecologische kenmerken en ‘groene’
kansen / uitdagingen
De Hofbogen wordt beheerd als een gebouw.
Het dak wordt schoon gehouden van
begroeiing waardoor de biodiversiteit beperkt
blijft.
Bij ecologie gaat het om verbindingen maken
en hiertoe biedt de Hofbogen kansen.
De lijn (en dan met name het dak) kan het
centrum met de groene zone langs De Boezem
verbinden. De (tijdelijke) ontoegankelijkheid
van het dak biedt de mogelijkheid om een
strook langgerekt stadsnatuur te laten
ontstaan.
De Hofbogen doorsnijdt groenstructuren, zoals
de Teillingerstraat, de Bergweg, de Bergselaan
en de Gordelweg. Ook hiertussen kan de
Hofbogen een verbindende schakel vormen.

de hofbogen kan functioneren als ecologische verbinding

kansrijke locatie
kansrijke gevel
kansrijk dak

kansen op, langs en in de buurt van de hofbogen
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De Biobogen..

uitgaan van wat er al is, regenwatersysteem

De basis: grond en beplanting. De ondergrond en beplanting
waarop de ambassadeurs van 7Seasons kunnen leven.

maatregelen zijn tijdelijk en eenvoudig
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1 ..maken gebruik van onbenutte locaties
op en aan de Hofbogen
De Provenierswijk en Agniesebuurt in
Rotterdam zijn gekozen als laboratorium
voor het onderzoeken, implementeren en
verfijnen van de 7Seasons strategie.
2 ..zijn van tijdelijke aard
Dat wil zeggen moeten kunnen worden
verplaatst, mogen de structuur niet
aantasten en moeten snel werken.
3 ..zijn maar deels toegankelijk
Het dak staat leeg en is om
veiligheidsredenen niet toegankelijk.
Ook om mogelijke schade aan het dak
(en daarmee de verhuurbare ruimten er
onder) te voorkomen zijn de toegangen
afgesloten.
4 ..hebben een educatieve functie
Een verticale schooltuin voor de kinderen
of een werkplaats voor stadsnatuur
zullen de bewustwording van
stadsnatuur vergroten. Het proefstation
bestaat uit bakken met (mengsels
van) grondsoorten (inclusief vervuilde
grond van de spoorlijn zelf). Er wordt
geëxperimenteerd met verschillende
soorten beplanting (ingezaaid en
aangewaaid). Het experiment wordt
gemonitord in samenwerking met HBO of
Universiteit.
5 ..zijn zodanig dat ze met buurt gemaakt
kunnen worden
De voorstellen zijn zodanig dat
buurtbewoners en/of scholieren er
aan mee kunnen werken. De Biobogen
Wildernis kan bijvoorbeeld aansluiten op
de naast gelegen Ghandituin.
6 ..zijn te realiseren met beperkte budgetten
Budgetten staan onder druk, met
minimale middelen zal de natuur het
werk kunnen doen.
7 ..hebben een snelle ‘groei’ tijd.
Proeftuin Hofpleinlijn kan zich in
de loop van de tijd uitbreiden. Te
beginnen met bakken bij het voormalige
Hofpleinstation kan de lijn vervolgens
richting station Bergweg worden
doorgezet.

Season One

Het Hofbogentracee is nu nog kaal. We
beginnen daarom met grondverbetering
en beplanting die een basis vormen voor
organismen hoger in de piramide. Hoog
opgaand groen is op het dak niet mogelijk,
lage begroeiing (grassen, bloeiende planten,
etc.) wel. Veel zal vanzelf ontstaan. Daar
waar aanplanten nodig is wordt gekozen
voor plantsoorten die voedsel voor insecten
leveren. Insecten en andere kleine organismen
zijn essentieel voor de doelsoorten van het
project 7Seasons.

enkele mogelijkheden op, langs en in de buurt van de hofbogen
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Proefstation Hofplein - laboratorium voor stadsnatuur

Tijdelijke beplanting bovenop de sporen

Proefstation Hofplein

voorbeeld van losse bakken met beplanting

is een experiment met tijdelijke natuur in
losse bakken op het bestaande spoor. De
bakken zijn gevuld met grondsoorten (inclusief
vervuilde grond van de spoorlijn zelf). Er
wordt geëxperimenteerd met verschillende
soorten beplanting en het experiment wordt
gemonitord in samenwerking met HBO of
Universiteit. Zo wordt gekeken welke biotopen
zich goed ontwikkelen.
Het Proefstation kan zich in de loop van de tijd
uitbreiden vanaf het voormalige Hofpleinstation
richting voormalig station Bergweg en verder.
Voor dergelijke bakken zijn verschillende opties:
bijvoorbeeld oude goederenwagons, of hergebruikte
vloeistofcontainers. Met minimaal 30 a 40
centimeter diepe bakken moet het mogelijk zijn om
de begroeiing redelijk onderhoudsvrij te realiseren.
De omvang en het aantal bakken is flexibel. De
bakken zijn te sponsoren en/of te financieren door
middel van crowdfunding. Het bestaande hek tussen
het dak van de Minimall en de spoorlijn wordt
onderdeel van een begroeide tuinschutting.

huidige situatie
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Hortus Conclusus - microklimaat onder de bogen

In de bogen kunnen bijzondere biotopen ontstaan

Hortus Conclusus

Conceptvoorstel met doelgroepen

huidige situatie

is een schaduwtuin onder een van de meest
verwaarloosde bogen. Door grondverbetering,
bewatering en meer daglicht kan er een
biotoop met varens, mossen en kikkers
ontstaan. De tuin is niet openbaar, maar
kan wel door de gaten in de tuinschutting
worden bekeken. Gekozen wordt voor locale
plantsoorten zoals die ook op beschaduwde
en vochtige plekken in verwaarloosde
binnenterreinen voorkomen. Behalve een
biotoop voor schaduwplanten kan een deel
van de ruimte ook worden ingericht als
verblijfplaats voor vleermuizen (Batcave).
Een aantal van de bogen verkeerd in zo’n
slechte staat dat er vooralsnog geen sprake
kan zijn van verhuur, zelfs niet voor opslag. Er
is bij de planvorming op langere termijn sprake
van het openen van verschillende bogen.
Louter bestraten levert moeilijk te controleren
openbare ruimten op. Een alternatief is het
inrichten van kleine pocketparkjes onder de
bogen. Of zelfs het inrichten van bogen als
afgesloten wintertuinen.
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De Groene wand - verticaal klaslokaal

Uitwerking van de Groene wand op locatie

De Groene wand is een grote doorlopende
‘geveltuin’

conceptvoorstel met doelgroepen

Vergroening van de grotendeels verharde
stenen openbare ruimte is met name
relevant voor de Hofbogen ter plekke van de
Boekhorststraat tot aan het Banierplein. De
wand zal bij de Boekhorststraat onderhoudsvrij
moeten zijn. Ter plaatse van het Banierplein
krijgt de Groene wand een educatieve functie.
Een verticale schooltuin voor de kinderen van
de naastgelegen school.
Soortkeuze van de beplanting wordt bepaald
op basis van het voedsel wat het levert voor
insecten en mogelijkheden tot nestelen voor
vogels.
Aangezien delen van de wand niet optimaal
door de regen bereikt kunnen worden
is het nodig om de bevloeiing vanuit de
hemelwaterafvoer van het spoordak te regelen.
Elders langs de lijn is dit met succes toegepast.

huidige situatie
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Werkspoor Bergweg - educatie en doe-centrum in de wijk

Werkspoor Bergweg biedt ruimte voor natuureducatie in de buurt

Station Bergweg

huidige situatie spoor

staat leeg, en kan een werkplaats worden
voor Stadsnatuur. Werkspoor Bergweg
is een werkplaats, educatiecentrum en
observatorium.
Station Bergweg is naast het dak van de
Minimall de enige plek langs de Hofpleinlijn
waar het dak betreden kan worden. Op dit
moment zijn de perrons van het voormalige
station Bergweg niet toegankelijk, en het
station zelf heeft evenmin een functie.

huidige situatie straatniveau
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Biobogen wildernis - spontane wildernis & baken aan de A20

Onder deze bogen zijn er geen kantoren en kan de natuur dus zijn gang gaan.

De Biobogen Wildernis

spontane begroeiing boven de Minimall

huidige situatie
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is pure stadsnatuur. Aan het eind van de lijn
bij de Boezem (daar waar de lijn over de A20
is afgebroken) zijn geen onderhuurders en een
eventuele beschadiging van het dak is hier dus
geen probleem. Dit biedt de mogelijkheid om
te experimenteren met het verwilderen van
het dak. Zo kan er grond op het dak worden
gestort. Biobogen Wildernis kan bijvoorbeeld
aansluiten op de naast gelegen Ghandituin.
Hier ligt ook een grote kans om van de kop van
het Hofpleintraject een baken voor Rotterdam
te maken.

