
’Busstation Neckerspoel kan echt 
veel beter’
TU/e-afstudeerder wil bus- en treinstation 
Eindhoven integreren.

door Jules Hezemans
EINDHOVEN - Eigenlijk, zegt Jackel Henstra, staan het 
busstation en het treinstation in Eindhoven los van elkaar. Ze 
staan letterlijk tegen elkaar aan, maar er is weinig samenhang te 
ontdekken in de twee delen.
Dat kan veel beter, vindt de dertigjarige hts’er en student van de 
TU/e, die morgen hoopt af te studeren als bouwkundige op een 
plan voor een nieuw Eindhovens busstation.

Ook de taxi’s en de auto’s die mensen komen ophalen of 
brengen (’kiss and ride’ of ’zoen en zoef ’) kunnen naar de 
noordkant, om het verkeer te centraliseren en weg te halen van 
het huidige Stationsplein aan de stadszijde. Dat maakt het bij 
Neckerspoel nog wat drukker, maar dat is nog niet alles. 

Bovenop het busstation wil Henstra nog een laag neerzetten. 
Die heeft hij de VVV-hal gedoopt, maar zou aan meer plaats 
moeten bieden dan alleen de instelling voor toerisme en recre-
atie. „Die hal kan een plek zijn waar de stad en haar instellingen 
zich presenteren aan de reiziger. Stel dat er een nieuwe exposi-
tie komt in het Van Abbemuseum, dan zou de VVV-hal de 
plek kunnen zijn waar een kleine tentoonstelling vooraf wordt 
neergezet. Maar je kunt er ook een echte DAF neerzetten, 
om zo te laten zien dat die uit deze regio komt.“ Een andere 
toevoeging is een hotel, en dan met drie niveaus: een luxe voor 
bijvoorbeeld zakenmensen, een standaard voor anderen en een 
budgethotel voor rugzakreizigers.

Henstra, die met een al afgestudeerde collega het eigen archi-
tectenbureau WVTTK heeft opgezet, vindt dat busstation 
Neckerspoel veel meer kansen biedt dan er nu worden gebruikt. 
Of beter gezegd, de plek van Neckerspoel. „Ik heb het een 
stadshub genoemd, een stadsknooppunt. Er komen allerlei 
mensen samen die elkaar zien en ontmoeten. Niet alleen zaken-
lui en studenten onderling zien elkaar, maar die zakenman ziet 
ook zwervers, en andersom. Vergelijk het met de Markt; een van 
de leukste dingen daaraan is dat je er allerlei soorten mensen 
ziet, zonder ze per se ook echt te hoeven ontmoeten.“

De Eindhovenaar bedacht daarom voor zijn afstuderen een 
nieuw gebouw: daar komen de bussen voortaan op de eerste 
verdieping binnenrijden, op hetzelfde niveau als de treinen in 
het NS-station. De pakweg 91.000 reizigers die momenteel 
dagelijks met de bus of de trein in Eindhoven komen en gaan, 
lopen in zijn ontwerp onderin, in het bestaande treinstation en 
het nieuwe busstation. 

Henstra: „Zo voorkom je dat bussen en mensen elkaar kruisen, 
iets dat nu vaak gebeurt in het gebied tussen de wachtruimte en 
de busperrons. Ook maak je zo op de begane grond veel meer 
één plein, waar mensen elkaar zien en ontmoeten. Zo’n grote 
ruimte biedt de kans om van het stationsplein het plein van 
de toekomst te maken. Nu is er vooral aan de buskant weinig 
verblijfsruimte, maar ook weinig reizigerscomfort.“
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De kans dat de ideeën van Henstra ook worden uitgewerkt, is 
niet zo groot. In elk geval niet op korte termijn. Daarvoor is het 
idee erg ingrijpend en de uitvoering ongetwijfeld erg duur, ook 
al heeft hij geen kostenberekening gemaakt. Bovendien zijn er 
verschillende partijen bij betrokken. De NS gaan over het trein-
station, terwijl het busstation eigendom van de gemeente is. „Ik 
heb voor mijn afstudeeronderzoek wel contacten gehad met het 
regiobestuur SRE, ProRail en de gemeente Eindhoven. Ik hoop 
dat mijn onderzoek ze kan stimuleren om in elk geval samen te 
gaan werken over dit gebied. Dat zou al mooi zijn.“ 

 

Tekening van het nieuwe ‘Neckerspoel’ van Jackel Henstra: met bovenop het bussta-

tion de VVV-hal, waar de regio zich aan de reiziger kan presenteren.
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Jackel Henstra is samen met Joost van ‘t Klooster oprichter van WVTTK architecten 
in Eindhoven, dat de bouw en het gebruik van gebouwen efficiënter wil maken door 
de logistiek van de bouw te optimaliseren en één te maken met het architectonisch 
ontwerp.


