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Toelichting: In mijn ontwerp ga ik het Café Loos dat vroeger in het Hofplein station zat terugplaatsen onder 
vier Hofbogen. Hierdoor word het Café een katalysator voor het verbeteren van de rest van de Hofbogen 
en de omliggende mooie, maar iets verloederde wijk. Het nieuwe Café Loos komt zo op een plek die 
letterlijk en figuurlijk verbonden is met het verdwenen Hofplein station. Om het ongezellige gevoel rondom 
de bogen op te lossen komen er glazen puien in de bogen en word het voetpad voor de bogen verbreed 
tot een winkel en terras boulevard van tien meter breed. Dit word gedaan door parkeerplaatsen en enige bomen weg te halen en de weg te verplaatsen. In 
speciale “Parkeerbogen” komen vervangende parkeerplaatsen. Naast Café loos komen er ook andere functies onder de bogen te zitten.  De bogen worden niet 
allemaal in één keer aangepakt, maar er word eerst gefocust op vier locaties. Hierna zal het project er voor zorgen dat de andere Hofbogen ook aangepakt zullen 
worden. De vier projecten functioneren als katalysator. Boven op de bogen komen twee nieuwe lagen in lichte houtskeletbouw. In deze twee lagen bevinden zich 
woningen die ontsloten worden door galerijen die zich op de overstek van het oude treinplatform bevinden. De galerij kan bereikt worden door een 
“toegangsboog”, een boog waarin zich een trappenhuis en lift bevind. Door deze nieuwe huizen word de levendigheid en sociale controle van de zone rondom de 
Hofbogen verbeterd. 
Het ontwerp van de nieuwe puien in de Hofbogen is gebaseerd op de oudste originele pui-ontwerpen. Hierdoor word het monumentale karakter van de Hofbogen 
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Herbestemming 
TU Delft Bouwkunde 48 uur ontwerptentamen 
24-27 mei 2013

De Hofbogen in Rotterdam vormden ooit de toegang tot het in de oorlog vernietigde station Hofplein. Een groot 
deel van dit spoorwegviaduct van rond de eeuwwisseling ligt er tegenwoordig verwaarloosd bij. De uitdaging van 
dit ontwerp was het vinden van een herbestemming die van de hofbogen een levendige historisch element in de 
stad kan maken. Hierbij is niet alleen gekeken naar de ruimte onder de bogen maar ook naar het voormalig tracé 
boven op de bogen. In het ontwerp voor de herbestemming is er plaats voor publieke functies onder de bogen 
en woningbouw boven op de bogen. De nieuw toegevoegde woningbouw is uitgevoerd in een moderne, maar 
aansluitende stijl. Speciale aandacht is er voor de terugkeer van het voormalig Café Loos dat voor de oorlog in 
het Hofplein station zat.
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