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INLEIDING

De nieuwste stations van Nederland: de evolutie van het paleis voor de 
reiziger

Geen ander bouwwerk vertolkt zo tre!end de moderne tijd als het station, althans in de ogen van een trotse negentiende-eeuwer. 
Stations krijgen lyrische bijnamen als spoorwegkathedraal en nieuwe stadspoort. Stationshallen worden in monumentale stijl 
opgetrokken en imposante glazen overkappingen als regelrechte kunstwerken sieren de perrons. Deze grote overspanningen van 
ijzer en glas zijn lichter, langer, breder, hoger en sterker dan ooit. Ze zijn het summum van het moderne leven waarin technische 
vooruitgang en toenemende snelheid hand in hand gaan (afb 1). 

In de eenentwintigste eeuw is dit ‘paleis voor de reiziger’ opnieuw het symbool voor het moderne leven. Ook nu wordt het uiterste 
gevergd van constructeurs om complexe, sierlijke en doeltre!ende overspanningen te realiseren zoals niet eerder vertoond. 
Het moderne leven vraagt om een aanbod van alle vormen van vervoer op een plek, waarnaar je als vanzelfsprekend je weg 
vindt. Het vraagt om overzichtelijke, veilige hallen voor haastige reizigers. Het verwacht een groot arsenaal aan winkels, horeca, 
werkplekken en warme wachtruimten. Het eist energiezuinige oplossingen, duurzaamheid, groei- en krimpmogelijkheden en 
een goede inpassing in de openbare ruimte. Kan de stationshal met perrons hierop inspelen, of zijn we aangewezen op nieuwe 
vormen en vernuftige bouwconstructies?

Recentelijk zijn veel grote stations in Nederland in aanraking gekomen met bouwplannen. Een aantal maakt deel uit van de 
Nieuwe Sleutelprojecten (afb 2). Aan de hand van de acht stations Rotterdam Centraal, Amsterdam Centraal, Arnhem, Breda, 
Utrecht Centraal, Den Haag Centraal, Delft en Amsterdam Zuid wordt gekeken hoe de veranderde eisen en wensen van invloed 
zijn op de verbouwing van de oude stations en bouw van de nieuwe. Zijn de oude stations geschikt om onderdak te bieden 
aan de nieuwe functies? Kunnen de nieuwe stations ontkomen aan het stempel ‘niet-plaats’1  en een onmisbare schakel worden 
tussen openbare ruimte, bezienswaardigheden en stadshart? Het paleis voor de reiziger, bouwen of verbouwen? 

1 H. Ibelings, Supermodernisme. Architectuur in het tijdperk van globalisering, Rotterdam 1998.
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Rotterdam Centraal
Jaartal:  1957 / 2014

Architect: Sybold van Ravesteyn / Team CS: Benthem Crou-
wel Architekten, Meyer & Van Schooten Architecten, West 
8 Urban Design & landscape architecture 

Aantal reizigers per dag: 2007: 110.000 / 2025: 320.000

Opdrachtgever:  gemeente Rotterdam, NS Stations, ProRail

Symbool van wederopbouw 
Station Rotterdam Centraal van spoorbouwmeester Sybold van Ravesteyn was voor Rotterdammers onlosmakelijk verbonden 
met de wederopbouw van de stad. Dit station werd in 1957 ten westen van het verwoestte station Delftsche Poort geopend. 
De statige, gebogen façade aan het stationsplein en het gewelfde dak van de hal met zijn echo in de ranke perronoverkappingen 
maakten het gebouw geliefd (afb 1). 

Barrière
Hoewel het station pas vijftig jaar oud was, werd het tussen 2007 en 2008 afgebroken. Het gebouw was meer en meer 
een barrière geworden tussen de centrumzijde en de negentiende-eeuwse Provenierswijk. In de loop van de jaren was de 
stationshal onoverzichtelijk en krap geworden door de ongebreidelde aanwas van winkeltjes (afb 2). Daarnaast was de oude 
perrontunnel slechts negen meter breed en 2,30 meter hoog, veel te nauw voor de honderdduizend reizigers per dag. Ook het 
stationsplein functioneerde niet meer. De vele bussen, taxi’s, trams, fietsers en voetgangers ontlokte een Britse architect de 
uitspraak te zijn beland op een ‘kamikaze-plein’.

Nieuwe Sleutelprojecten
Het stationsgebied van Rotterdam Centraal behoort tot de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) van het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu. De NSP’s zijn in 1997 in het leven geroepen. De hogesnelheidstrein zal deze stations aandoen en verbinden met 
het Europese spoortraject. Om die reden is niet alleen de uitstraling van de stationsgebouwen belangrijk, maar worden ook 
stationsomgevingen drastisch aangepakt. 

Hogesnelheidstrein
Met de verwachtte groei van openbaarvervoerreizigers door de verbinding met de HSL en de aansluiting op RandstadRail 
was Rotterdam Centraal toe aan een grondige verbouwing. De komst van de hogesnelheidstrein vroeg om een verlenging 
en verbreding van de perrons. Daarnaast was het stationsgebouw in vergelijking met andere Europese stations toch wel erg 
sober.

Transformatie
Het winnende ontwerp voor het nieuwe station is gemaakt door Team CS (afb 3). Team CS is een tijdelijk samenwerkingsverband 
tussen de Nederlandse architectenbureaus Benthem Crouwel Architekten, Meyer & Van Schooten Architecten en West 8 
Urban Design & landscape architecture. Een van de belangrijkste doelen die het architectenteam zichzelf stelde was het 
transformeren van het station van een obstakel tussen tot een verbinder van de centrumzijde en de Provenierswijkzijde (afb 
4). Om het stationsgebouw aantrekkelijk te maken als overgangsgebied en verblijfsgebied is de stationshal hoog en wijds. 
Dankzij de glazen gevel loopt het stationsplein als vanzelfsprekend door in de hal (afb 5). Aangekomen in de perrontunnel loop 
je richting de Provenierswijkzijde niet langer door een donkere, smalle tunnel, maar door een lichte ruimte, met grote vides. 
De vides zijn de brede opgangen naar de perrons. Een glazen dak strekt zich uit over alle zes perrons en loopt door tot in de 
façade aan Provenierswijkzijde (afb 6 en 7). Dankzij het gebruik van glas is er volop licht op de perrons en in de perrontunnel. 
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Daarnaast kan de reiziger zich goed oriënteren. Vanaf de 
perrons zijn beide zijden van de stad te zien, waardoor 
de reiziger zodra hij uitstapt weet dat hij in Rotterdam is 
aangekomen (afb 8). Rotterdam Centraal is uitgebreid tot 
OV-terminal dankzij de verbeterde locatie van de bussen, 
taxi’s, trams en de vergrote metrohalte onder de stationshal 
(afb 9). Deze ondergrondse halte staat in directe verbinding 
met de fietsenkelder en komt zowel uit in de stationshal als 
op het stationsplein. 
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Auteur: drs. Jet Nijssen, www.jetnijssen.nl
Vormgeving: Rixt Reitsma, www.rixxt.nl
© 2014
Disclaimer: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder 
voorafgaande toestemming van Jet Nijssen architectuurhistorica. 




