
spoortunnel terugkomt in Delft. “Zo is de 

cirkel weer rond”, aldus wayfinding-ontwer-

per Martijn Geerdes, verantwoordelijk voor 

het ontwerp van dit opvallende plafond.

ReconstRuctie
In oktober 2013 werd Geerdes benaderd 

door Mecanoo architecten met de vraag 

een ontwerp te maken voor het plafond 

van het nieuwe station Delft. Geerdes: “Dit 

architectenbureau is verantwoordelijk voor 

de architectuur van de gecombineerde sta-

O u d e  s t a d s k a a r t  s i e r t  p l a f o n d  s t a t i o n s h a l

Reizigers die in de nieuwe stationshal in 

Delft komen, kunnen niet anders dan 

omhoog kijken. Het plafond toont Delft in 

een prachtig getekende historische platte-

grond uit 1876, afgebeeld in het bij de stad 

passende Delfts blauw. Op deze kaart ook 

de stadsgracht die met de bouw van de 

6

Het stationsgebied in Delft ondergaat een ingrijpende metamorfose. Onderdeel daarvan is 

de bouw van een nieuwe stationshal, met een zeer opvallend plafond, voorzien van een 

afbeelding met de historische plattegrond van Delft. Met folie aangebracht op bijna 2.000 

aluminium lamellen. Een indrukwekkend project.

Vanuit elke hoek heeft de reiziger een ander beeld.

29.788.871 stippen

A u t E u r  Hetty Stevens
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spoortunnel terugkomt in Delft. “Zo is de 

cirkel weer rond”, aldus wayfinding-ontwer-

per Martijn Geerdes, verantwoordelijk voor 

het ontwerp van dit opvallende plafond.

ReconstRuctie
In oktober 2013 werd Geerdes benaderd 

door Mecanoo architecten met de vraag 

een ontwerp te maken voor het plafond 

van het nieuwe station Delft. Geerdes: “Dit 

architectenbureau is verantwoordelijk voor 

de architectuur van de gecombineerde sta-

tionshal en het stadskantoor. Dat is onder-

deel van een grootschalige stedenbouw-

kundige operatie, waarbij treinsporen 

ondergronds worden geplaatst in plaats 

van op een viaduct, en een deel van de 

stad in feite wordt gereconstrueerd.”

Deze historische reconstructie gebruikte 

Geerdes als uitgangspunt bij het bedenken 

van een ontwerp voor het plafond, dat in 

totaal 110 bij 70 meter bestrijkt. Enige 

voorwaarde was dat het ontwerp in Delfts 

blauw moest worden uitgevoerd. Onder-

zoek naar Delfts blauw bij De Koninklijke 

Porceleyne Fles en een zoektocht naar 

geschikte historische plattegronden gingen 

aan het ontwerp vooraf. Geerdes: “Als ont-

werper van wayfinding ben ik veel bezig 

met cartografie. Ik kwam uiteindelijk 

terecht bij twee mooi gegraveerde en gety-

pografeerde kaarten van Bonnebladen uit 

1876 en 1877, van Delft en omgeving. Dat 

werd de basis van het ontwerp.” 

De twee kaarten werden digitaal naadloos 

op elkaar aangesloten en ontdaan van de 

typografie. “De plattegrond op het pla-

fond wordt door de reiziger van onderaf 

bekeken. Alle teksten zouden dan onlees-

baar worden. Er is een font voor gemaakt 

en de teksten zijn opnieuw gemaakt en los 

van de plattegrond gespiegeld. 

Gespiegeld zijn ze voor de productie weer 

aan de plattegrond toegevoegd.” De 

kaart werd vervolgens correct op het noor-

den gepositioneerd op het plafond, met 

het historisch Delfts centrum op het 

gewelfde plafond boven de hoofden van 

aankomende treinreizigers. 

LameLLen
Het plafond van de stationshal is, mede 

om geluidsreductie te realiseren, voorzien 

van vlakke en gewelfde lamellen, ook wel 

baffles genoemd. In totaal gaat het om 

1.042 rechte en 889 gebogen lamellen, elk 

met een lengte van 4,5 meter, 20 centime-

ter hoog, 7 centimeter breed en geplaatst 

met een tussenruimte van 30 centimeter. 

De afbeelding van de plattegrond werd 

dus niet aangebracht op een vlak plafond, 

maar op deze lamellen, die aan beide zij-

den moesten worden voorzien van delen 

van de afbeelding, zodat er twee zichtrich-

tingen zouden ontstaan. 

Het plafond van de stationshal is voorzien van 1.042 rechte en 889 

gewelfde lamellen, 20 centimeter hoog en met een tussenruimte van 

30 centimeter.

Een virtual reality viewer werd gemaakt om het ontwerp tot leven te 

brengen. 

Op een bouwkundige plattegrond en doorsnee werden de zichtpun-

ten gemarkeerd.

Elke baffle, werktekening en print werd voorzien van een nummer, 

voor een efficiënte logistiek.

PrOjEctIn Beeld

>>>
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Geerdes: “Het is best lastig om zoiets in de 

ontwerpfase goed weer te geven. Daarom 

heb ik door Snoep Games speciale soft-

ware laten maken, waarbij virtueel te zien is 

hoe het uiteindelijk wordt. Dit hielp ook om 

te bepalen waar de teksten moesten 

komen, die ik nog aan het ontwerp moest 

toevoegen. Het virtuele model overtuigde 

de opdrachtgever.” Er zitten in feite drie 

belangrijke elementen in dit ontwerp die 

verwijzen naar Delft, aldus Geerdes. “Het 

Delfts blauw refereert aan ambacht, de 

plattegrond refereert aan de historie van 

Delft en het feit dat je zo’n plattegrond 

goed tegen zo’n ingewikkeld plafond aan-

krijgt, is een technisch hoogstandje. En ook 

dat past bij Delft, als TU-stad.”

montage
Al in een vroeg stadium van het project 

werd Ronald Steenkist van MakeCover door 

bafflesproducent Integra benaderd om een 

plan te maken voor het aanbrengen van 

folie op de lamellen. Een grote klus voor 

een jong eenmansbedrijf als MakeCover, 

maar Steenkist draaide er zijn hand niet voor 

om. “Belangrijk was dat er garantie van 

minimaal 5 jaar op de folie zat. Daarom heb 

ik contact opgenomen met 3M en hebben 

we in overleg gekozen voor 3M IJ70-114 

transparante folie met mat laminaat en 

geprint met een HP latexprinter met 

3M-inkten, in verband met de MCS-garantie 

die dit biedt op kleurechtheid en hechting.” 

Logistiek
De uitdaging zat hem voor Steenkist vooral 

in het logistieke gedeelte. “Elke print is 

zowel in opdruk als in vorm uniek en paste 

dus maar op één manier. Om ervoor te zor-

gen dat deze niet door elkaar raakten, was 

een perfecte samenwerking met de ontwer-

per essentieel.” Geerdes en Steenkist 

bespraken nauwkeurig hoe de werktekenin-

gen moesten worden aangeleverd, om de 

workflow zo efficiënt mogelijk te maken. 

Met behulp van de door Snoep Games ont-

wikkelde software werd het grafische beeld 

omgezet naar de exacte geometrische vorm 

van de rechte en gekromde lameldelen. De 

software genereerde vervolgens 3.862 

werktekeningen. Geerdes: “Daar hebben 

vier computers wel een paar dagen op 

staan stampen.” Om verwarring te voorko-

men werd elke baffle voorzien van een num-

mer. Deze nummers werden gekoppeld aan 

de werktekeningen en, binnen de snijlijnen, 

meegeprint. Steenkist: “De monteurs kon-

den de juiste print koppelen aan de bijpas-

sende lamel en sneden vervolgens het stuk-

je overfill met daarop het nummer weg en 

plakten het nummer onzichtbaar op de baf-

fle. Dat was weer nodig voor de mensen op 

de bouw, die moesten weten welke baffle 

waar moest worden geplaatst en wat de 

noord- en zuidkant van de baffle was.”

PRoductie
Zo werden uiteindelijk 30 miljoen Delfts 

blauwe stippen geprint op beide zijden van 

1.931 rechte en gebogen lamellen. De histo-

rische plattegrond bestrijkt een oppervlakte 

van ongeveer 7.700 vierkante meter. Het 

printen en snijden van de folie werd uitge-

voerd door Probo in Dokkum. Het plakken 

van de folie gebeurde in het pand van 

MakeCover in Alphen aan den Rijn. Hiervoor 

waren gedurende 10 weken continu 6 tot 8 

monteurs, ingehuurd via Squeezy, aan het 

plakken. Steenkist: “Ruim 14 kilometer folie 

plakken, dat doe je niet in je eentje. 

Gelukkig hoefden we niet op het plafond te 

plakken, dat zou geen doen zijn. Dit was al 

complex genoeg. Dagelijks werden de 

prints en pallets vol lamellen, die ongeveer 

4,5 meter lang zijn, hier afgeleverd. Tussen 

het printen van de afbeelding en de monta-

ge van de betreffende baffle in de stations-

hal zaten maar vier werkdagen.” Steenkist 

had zelf nauwelijks tijd om mee te plakken. 

“Ik was vooral aan het regelen dat alles op 

tijd werd geleverd en klaarstond, zodat de 

monteurs door konden. En ondertussen gin-

gen mijn andere projecten ook door. Dit 

kwam eigenlijk even tussendoor”, lacht 

Steenkist, die in die maanden wel een paar 

kilo’s kwijtraakte.

uniek
Bij zo’n megagroot en logistiek complex 

project gaat ongetwijfeld wel eens iets mis. 

Steenkist: “We hebben allemaal wel fouten 

gemaakt, zowel bij het maken van de werk-

tekeningen als bij de montage van de baf-

fles. Ook wij hebben wel eens een lamel ver-

keerd geplakt. En dat zie je pas als het 

hangt. Maar op die 3.800 prints zijn dat er 

misschien 11 geweest. Dat is te verwaarlo-

zen en een foutmarge die je je mag permit-

teren. Als ik nu in de stationshal in Delft kom 

en omhoog kijk, vervult het me met trots dat 

ik daar, als jong en klein bedrijf, zo’n aan-

deel in heb gehad. Het eindresultaat is echt 

indrukwekkend en uniek.” Ook ontwerper 

Geerdes is blij met het resultaat: “Vanuit 

welke hoek je ook kijkt, het blijft een inte-

ressant lijnenspel en een zoekplaatje. Je 

kunt er ook na een tijd nog iets nieuws in 

ontdekken. Zo’n plafond moet, ook voor 

forenzen die er dagelijks lopen, lange tijd 

interessant blijven. Dat is hopelijk gelukt.”

Het station is eind februari geopend, dus 

het bijzondere plafond is nu ook zichtbaar 

voor het publiek. De bouw is nog niet af. 

Het stadskantoor moet nog worden 

gebouwd en het plafond zal daar doorlo-

pen. Een vervolg van dit project zit dan 

ook al in de planning.    

www.geerdesontwerpen.nl

www.makecover.nl

8
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Het printen, lamineren en snijden van de folie 

werd uitgevoerd door Probo in Dokkum.

H De onzicht-

baar genum-

merde baffles 

werden op de 

bouwlocatie op 

de juiste plek 

geplaatst.
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