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Nu zijn het nog de werkmannen die
van de zon genieten, maar binnen-
kort is station Overvecht het do-
mein voor reizigers, omwonenden
en mensen die in de aanpalende
kantoren werken.
Rond de stationstrappen staan

nog hekken. Het nieuwe ontwerp
van het station prijkt op de rondlo-
pende zuilengalerij bovenaan de
trap. ,,De trap krijgt een groene uit-
straling in plaats van de betonnen
bak die het nu is,’’ zegt Klaas Scho-
tanus (28) van HIK-Ontwerpers.

Het ontwerp komt uit de koker van
Schotanus en zijn twee compag-
nons Henk Verhagen en Marije van
Bork, beiden 28.
Het oorspronkelijke ontwerp van

station Overvecht (dat doet denken
aan een amfitheater) met het ge-
bouwtje waarin ooit de stationski-
osk ‘Wizzl’ zat, stamt uit 1995. Het
is een expliciet ontwerp vanwege de
kleuren en uítstekende elementen.
Het station raakte echter snel in
verval. De kiosk kwam leeg te staan
en de trap brokkelde door toedoen
van betonrot langzaam af.
HIK-Ontwerpers heeft de sinds

2001 leegstaande stationskiosk
samen met leerlingen van het Tra-
jectum College (voorheen Vader

Rijn College) opgeknapt en omge-
doopt tot Overvecht Centraal. ,,Nu
hangt er een foto-expositie die je
dagelijks kunt zien. Ook kunnen be-
woners de ruimte gebruiken om er
bijeenkomsten te organiseren,’’ zegt
Verhagen. Het is de bedoeling dat er
in de toekomst een koffiezaak komt.
Al snel werd het HIK-Ontwerpers

duidelijk dat Prorail iets wilde doen
aan station Overvecht. ,,Van de om-

wonenden hoorden wij dat er meer
groen moest komen,’’ zegt Schota-
nus. ,,Er komt dus minder trap,
meer groen en een plek om in de
zon te zitten. Het wordt een aan-
trekkelijke entree en verblijfplaats
in plaats van een plek die je zo snel

mogelijk wil passeren,’’ vult Verha-
gen aan.
Hoogtepunt in het ontwerp is de

glijbaan die aan de zijkant van de
trap komt. ,,Prorail moest wennen
aan het idee, maar dankzij een
flinke dosis overtuigingskracht
komt de glijbaan er toch, zegt Ver-
hagen, zij het pas twee maanden na
de opening.
,,Het gaat een transferversneller

heten en is uniek in Nederland.’’
De glijbaan is bedoeld voor kin-

deren, maar volwassenen mogen er
ook af.
Het gerenoveerde station Over-

vecht wordt op 14 mei op feestelijke
wijze geopend. Van 14.00 tot 15.00
uur is er een optreden van het
Utrechts Operakoor in de Arena.

UTRECHT •Het zonnetje
schijnt uitbundig op de
trap die naar station
Overvecht leidt. Vanaf
volgende week kun je er
heerlijk zitten, in de
lunchpauze of als je op
de trein wacht. Kers op
slagroom: een heuse glij-
baan. SIMON DEWILDE

Overvecht krijgt stationwaar jemoet willen verblijven

Stationstrap met glijbaan

De HIK-ontwerpers Marije van Bork, Klaas Schotanus (m) en Henk Verhagen bij de trap van het in aanbouw zijnde
station Overvecht. FOTOMARNIX SCHMIDT
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De ontwerpers van HIK (Hel-
dere Innovatie Kunsten), heb-
ben hun werkruimte in Over-
vecht aan de Seinedreef, waar
zij in de ontwerpgarage onder-
dak hebben gevonden. Ze voer-
den in samenwerking met ver-

schillende partijen in Overvecht
een aantal in het oog sprin-
gende projecten uit. Hiertoe be-
horen onder meer de veertien
levensgrote geveldoeken en de
‘gemozaïekte’ bloembakken aan
de Tiberdreef voor het station.

Ookgeveldoekenenbloembakken
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Impressie van de vernieuwde, speelse stationstrappen van station Overvecht mét glijbaan. Het ontwerp daarvan
is wel aangepast. De glijbaan wordt een stuk smaller. FOTO HIK-ONTWERPERS

Nu we toch onder elkaar
zijn, durf ik best te be-
kennen dat ik, met uit-
zondering voor muziek,

een zekere allergie voor de podi-
umkunsten heb. Dans, theater en
- vooral - cabaret treffen mij door-
gaans als een zelfvoldane vorm
van aanstelleritis. Daar ben ik
niet trots op - voor je het weet
word je ingelijfd door de laag-
schedelige brievenbuspissers die
álles wat ze niet begrijpen als
links hobbyisme afdoen - maar
het is niet anders. Bij het toneel
zie ik maniertjes, mimiekjes, hoor
ik stemmetjes en aangezette dic-
tie. Bij dans zie ik na-druk-ke-lij-
ke expressie, ook wel bekend als
het ‘Kate Bush syndroom’.
Mijn cultuurbarbarij in dezen
wordt beter geïllustreerd door de
voorstellingen die ik wél heb ge-
zien dan door de talloze theater-
hoogtepunten die ik aan mij
voorbij heb laten gaan. Zo was de
enige Sprindance-productie die ik
ooit heb bijgewoond een voorstel-
ling van de Iraans-Amerikaanse
choreograaf Reza Abdoh over de
seriemoordenaar Jeffrey Dahmer:
een orgie van seks en geweld,
met spiernaakte ballerina’s die ik
na afloop niet aan durfde te kij-
ken, omdat ik bang was dat het
ze tijdens de uitvoering was op-
gevallen dat ik mijn ogen wel
héél gretig de kost had gegeven.

Enfin, afgelopen woensdag zag ik
in deze krant een foto van thea-
tergezelschap De Warme Winkel
die suggereerde dat de groep,
vooruitlopend op de bezuinigin-
gen van de Utrechtse staatssecre-
taris Halve Zoolstra, de kostuum-
afdeling alvast had opgedoekt.
Kort gezegd: ze stonden er poe-
delnaakt op, wat ik vooral van de
actrices een eh… moedige artis-
tieke beslissing vond, die brede
navolging verdient. Net toen ik
mevrouw Goossens voor wilde
stellen om het tóch nog eens te
proberen met het toneel, las ik
dat het de bedoeling was dat ook
het publiek de voorstelling in
blote bibs zou bijwonen. ,,We wil-
len dat het publiek zich kwets-
baar opstelt. Theater is ook een
spiegel: je kijkt naar jezelf,’’ aldus
een van de Warme Winkeliers.
Nou heb ik thuis al een spiegel en
zelden voel ik de aanvechting me-
zelf daarin naakt te bewonderen.
En hoewel ik best snap dat het
prettig is om in je blote toges in
de zon te liggen of in een berg-
meer te dobberen, zie ik maar
één motief om met je middelbare
zweetnaad naar een theatervoor-
stelling te gaan zitten
kijken. Aanstelleritis.
Toch mooi dat die twee
elkaar eindelijk hebben
gevonden! w
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