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Profán illeszkedés
A Barneveld noord vasútállomás, Utrechtben

A kortárs hollAnd építészet egyik legérdekesebb jellemzõje Az A gondolkodásmód, Amely lehetõvé teszi olyAn  

épületek létrejöttét, mint Az utrechti bArneveld noord vAsútállomás. didAktikus, funkcionAlistán esztétizáló  

építészet ez, Amely hA idõnként megenged mAgánAk építészeti túlkApásokAt, AzokAt is tisztán A felhAsználói  

élmény gAzdAgításA vezéreli. 
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Ekként válhat a szállítmányozási konténe-
rekbõl felépült, ideiglenes, külvárosi vasúti 
megálló vécéje ünnepélyes, 12 méter magas, 
felülvilágított szentéllyé és lesz a végtelensé-
gig leegyszerûsített épület szerethetõ, különö-
sen a tornyára biggyesztett szélcsirke miatt. 
Nem szélkakas, ugyanis Barneveld Hollan-
dia tojás-fõvárosa és egyébként is az állomás 
magyarra fordítva a Csirke úton (Chicken 
Line) áll. A holland vasúthálózatért felelõs 
ProRail által életre hívott Prettig Wachten, 
avagy kezdeményezés a „kellemes várako-
zásért”, húsz, többnyire kis alapterületû vas-
útállomás újragondolását célozta meg azzal 
a szándékkal, hogy azokat az utasok szá-

mára élhetõbbé és kényelmesebbé tegyék.  
Az elõtanulmányok alapján a vasúti közleke-
désben részt vevõ utasok többsége a várako-
zás idejét a valóságosnál közel háromszor 
hosszabbnak érzékeli, továbbá a kis, elhagya-
tott vasútállomásokon nem érzik magukat biz-
tonságban, ugyanis ezeknek az épületeknek 
sokszor nincs valódi gazdája, ezért sok közü-
lük meglehetõsen elhanyagolt, kellemetlen 
hely. A különbözõ állomások áttervezésénél 
ilyen és ehhez hasonló szempontok vezérelték 
fõként a tervezõket, és a barneveldi állomást 
tervezõ NL Architects kétség kívül feszengéstõl 
mentes választ adott a felmerülõ problémákra. 
Az építõelemként használt, zárt tömegû konté-

nerek az alárendelt funkciókat tartalmazzák: 
raktárt, mosdót és a gépészeti teret, ezzel 
szemben a közönségforgalmi terek nyitottak, 
átláthatóak. A Prettig Wachten-programon 
belül a szervezõ ProRail pedig megpróbált 
minden megállóhoz, legyen az bármennyi-
re kicsi, valamilyen állandó emberi jelenlétet 
igénylõ funkciót hozzáfûzni, ezzel is fokozva 
a várakozó utasok biztonságérzetét. Erede-
tileg Barneveldre egy fogyatékkal élõk által 
üzemeltetett bicikliszerviz került volna, végül 
az apró üzlethelyiségben kávézót nyitottak.

A barneveldi állomás, és valójában az 
egész Prettig Wachten-program pontosan 
annyival tud többet, szemben megannyi,  

A valószerûtlenül lebegõ tömegek hatására az állomás tárgyszerûvé válik
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Erõlködésmentes funkcionalitás és profán illeszkedés
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logikusan felépített gigantikus építészeti  
koncepciónál, mint amennyitõl egy épület 
egyszerûen csak mûködõképessé válik. Nincs 
tehát titok itt, egyszerûen az alapvetõ embe-
ri igények figyelembevétele történt. Máskülön-
ben ezek ugyanazok a karcos, németalföldi 
megoldások, amelyeket az elmúlt évtizedek-
ben oly sokszor láttunk már, amelyeket a libe-
rális holland közönség oly rendületlenül tolerál 

vöröstéglás házainak óriás-ablakai elõtt méláz-
va. A holland építészet az elmúlt években visz-
szavonhatatlanul és sokat változott, miként 
a barneveldi vasútállomás esete is tükrözi,  
a figyelem a koncepcióról fokozatosan a fel-
használói igényekre irányul. A kiüresedett kon-
cepciók lassan eltûnnek és az olyan építészek, 
mint az NL Architects valóban átérzik a súlyát 
annak, hogy embereknek terveznek.

A külsõ és belsõ tér szinte megszakítás nélkül kapcsolódik egymásba

A felülvilágított mosdószentély


