Team CS is een samenwerking tussen
Benthem Crouwel Architekten
MVSA Meyer en Van Schooten Architecten
West 8

door Team CS

otterdam Centraal

Rotterdam Centraal
door Team CS

Rotterdam Centraal, het nieuwe centrale station, is opnieuw
verankerd in het centrum van Rotterdam en geïntegreerd
in het Europese netwerk van vervoersknooppunten.
Hiermee is een centraal station met internationale allure
gerealiseerd.
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Rotterdam Centraal is onderdeel van
het Europese netwerk van hogesnel
heidslijnen en een knooppunt in de
stad. Deze dubbele verbinding, met
de stad en met Europa, geeft een
bijzondere dimensie aan het station
en het stationsgebied. In Rotterdam
Centraal komt de Europese reiziger
Nederland binnen, en andersom stap
pen Nederlandse reizigers Europa in.
Het oude station van Sybold van
Ravesteyn, dat bestond uit een voor
gebouw, een tunnel en open perrons
met elk een eigen overkapping, voldeed
in omvang, opzet en allure niet aan
de huidige eisen. Om die reden moest
er een nieuw station komen, dat is
ontworpen als eenheid: de stationshal
loopt door van het Proveniersplein aan
de noordzijde tot het Stationsplein
aan de zuidzijde. De 250 meter brede
perronoverkapping vormt aldus een
geheel met de transferhal en de
reizigerspassage. Dat leidt ertoe dat
treinreizigers bij aankomst het gevoel
hebben een gebouw binnen te rijden.

Het puntige dak van de hal, geheel bekleed met
RVS, maakt het gebouw iconisch en wijst naar het
hart van de stad Rotterdam.

In de royale stationshal zijn de functies die de
reizigers ten dienst staan. De daklichten zorgen
voor diffuus daglicht via rechthoekige sleuven.
De positionering van deze daklichten zorgt voor
verschillende lichtintensiteiten.

Het ontwerp voor het station en de
omgeving is gemaakt door Team CS;
een samenwerking tussen Benthem
Crouwel Architekten, MVSA Meyer en
Van Schooten Architecten en West 8.
Het grote verschil in karakter van de
gebieden ten noorden en ten zuiden
van het station is een van de kwaliteiten
van deze locatie. Aan de noordkant
ligt een woonbuurt, de zuidzijde vormt
onderdeel van het centrum van de stad.
In opzet van het stationsgebouw en de
omgeving daarvan zijn de verschillen in
sfeer geaccentueerd.
Aan de noordzijde is het station een
transparante hal, die past bij het karak
ter van de laatnegentiende-eeuwse
Provenierswijk. Grote uitbreidingen zijn
hier vermeden en de bestaande groen
structuur is verbeterd. De nieuwe spoor
overkapping toont zich hier bescheiden
en transparant. Aan de centrumzijde
toont het station zich in haar nieuwe
allure, passend bij de dimensies van het
Groot Handelsgebouw en de hoog
bouw aan het Weena. Het stedelijke
aspect van Rotterdam wordt hier ver
sterkt met een grootstedelijke stations
architectuur, waarbij het gebouw en het

nieuwe Stationsplein in elkaar over
vloeien. De spooroverkapping vouwt
zich hier samen tot een uitnodigende
en zeer ruime stationshal. Vanuit de hal
is tevens een directe toegang tot het
nieuwe metrostation eronder. Door het
verplaatsen van de tram naar de oost
zijde van het plein, is een openbare
ruimte ontstaan die een volwaardige en
niet door kruisend verkeer gehinderde
entree tot de stad biedt voor de aan
komende reizigers. Het plein strekt zich
uit tot op het Kruisplein en van daar
naar het Schouwburgplein. De indruk
wekkende schaal van het nieuwe station
wordt verzacht door de keuze voor hou
ten bekleding van het gigantische dak.
Het nieuwe Rotterdam Centraal station
is een prettige, open en heldere open
baar vervoersterminal die tevens fun
geert als ontmoetingsplek. Door de
verwevenheid in het stedelijk netwerk
verbindt het station de verschillende
karakters van de stad en vormt zij het
begin van de culturele as. Dit moderne
en efficiënte gebouw biedt alle voor
zieningen en comfort voor de huidige
alsmede de toekomstige reizigers van
en naar de havenstad.
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Rotterdam Centraal heeft nu de juiste structuur
en afmetingen binnen het stedelijke landschap;
de stad wordt door verdichting van het kleinschalig
stedelijk weefsel rondom het station naar het
nieuwe station getrokken.

Het tramstation is naar de oostzijde van het station
verplaatst, zodat de perrons het plein verbreden.
Bus, tram, taxi en plaatsen voor kort parkeren zijn
geïntegreerd in het bestaande stedelijke weefsel
en vormen geen belemmeringen.
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Reizigers worden begeleid door direct zicht
op de treinen en door het daglicht, dat via de
transparante sporenkap en de vides ter plaatse
van de trappartijen naar de perrons tot in de
reizigerspassage doordringt.

Vanuit de stationshal gaat het Stationsplein
in zuidelijke richting over in een imposante
wandelboulevard, de Esplanade, waarvan de rode
steen van de vloer naadloos doorloopt en
stad en station samenvoegt.

Provenierszijde

Sporenkap

Overzicht
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De entree aan de noordzijde heeft een
bescheiden opzet, aansluitend op het
karakter van de daarachter gelegen
Provenierswijk en de geringere passa
giersaantallen. De entree sluit geleidelijk
aan op de stad. In de Provenierswijk
wordt het karakter van de 19e-eeuwse
Hollandse provinciestad waar mogelijk
versterkt. Grote bouwkundige uit
breidingen zijn aan deze zijde van het
station vermeden, de groenstructuur is
verbeterd en het station is transparant
uitgewerkt.

Het glas in de sporenkap is voorzien van
ruim 130.000 zonnecellen (10.000 m²
van het totale dakoppervlak van
28.000 m²). Hiermee is het de grootste
toepassing van zonne-energie in een
stationsdak in Nederland. Ook Europees
gezien behoort het dak tot de grootste
zonne-energieprojecten. De zonnecellen
zijn geplaatst op de delen van het dak
die het meeste zon krijgen, rekening
houdend met de hoge bebouwing
rondom Rotterdam Centraal. De toepas
sing betekent een CO²-reductie van 8%
op het energieverbruik van het station.

Rotterdam Centraal is bijzonder over
zichtelijk. Dit is bereikt door een sterk
concept: de treinen en alle stations
functies bevinden zich in één ruimte.
Die bestaat uit twee delen: de hoge
en lichte kap over de sporen en de
treinen met z’n simpele, kasachtige
constructie; en de bijzondere kap van de
ontvangsthal. Die bestaat uit een stalen
constructie met grote overspanning die
op slechts twee punten is afgesteund
op de diepwanden van de metrotunnel
en die van buiten bekleed is met RVS en
met hout aan de binnenzijde.

Historie

Zuidhal

Stationsplein

Om na de sloop van het voormalige
station van Sybold van Ravesteyn toch
de connectie met het verleden te
behouden, is een aantal kenmerkende
elementen uit het voormalige station
terug te vinden in het nieuwe Rotter
dam Centraal. De ‘Speculaasjes’, twee
typerende granieten beeldhouwwerken,
zijn teruggeplaatst boven de toegang
tot de fietstunnel. En ook de twee
vlaggenstokken, de letters CENTRAAL
STATION en de stationsklok hebben een
plek gekregen in het nieuwe station.

In de royale stationshal zijn de functies
die de reizigers ten dienst staan.
Reizigersinformatie, een infobalie, de
NS-reizigerswinkel, kaartautomaten en
commerciële functies zijn overzichtelijk
gerangschikt. Het grand café en de
NS-lounge op de verdieping bieden een
spectaculair uitzicht over de hal èn over
de sporen. De driehoekige daklichten
zorgen voor diffuus daglicht in de hal
via rechthoekige sleuven. De positio
nering van deze daklichten zorgt voor
verschillende lichtintensiteiten in de hal.
In de sleuven zijn tevens armaturen ver
werkt om de hal ’s avonds te verlichten.

De esplanade aan de voorzijde van
het station is nu een ononderbroken
publieke ruimte. Om deze eenvoud
te bereiken zijn een parkeergarage
voor 750 auto’s en stalling voor 5.200
fietsen onder het plein gesitueerd. De
rode natuursteen van de stationsvloer
loopt door in het voorplein, waardoor
het station overvloeit in de stad.
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De houten afwerking aan de binnenzijde en het
rode natuursteen van de hal creëren een warme
ambiance waarin de reiziger een prettig verblijf
wordt geboden. Hier is ook een LED-scherm

geïnstalleerd van 40 bij 4,5 meter dat passanten
indrukwekkende beelden van Europa’s grootste
haven biedt.

9

6
3

1

2
4

5

1
2
3
4
5
6

Noordhal
Zuidhal
Kantoren Zuidhal
Toegang metro
Metro
LED-scherm

17

19

7

18
9

8

10

11

10

11

11

21

13

16

20

17

12
15
14

22

14

23

Plattegrond niveau +1
11 Kantoren
12 Zuidhal
13 Toegang metro
14 Toegang fietsenstalling

Plattegrond niveau -1 / 0
7 Entree Provenierszijde
8 Passage
9 Provenierstunnel
10 Logistieke tunnel
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Passage
Provenierstunnel
‘Speculaasje’ boven de Provenierstunnel
Passerelle over de sporen
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Met 110.000 reizigers per dag verwerkt het
stationsgebied momenteel evenveel reizigers als
luchthaven Schiphol. De verwachting is dat het
aantal reizigers in 2025 zal zijn toegenomen tot
zo’n 320.000 per dag.

Bij binnenkomst via de centrumzijde in de lichte
hoge hal heeft de reiziger in één oogopslag over
zicht over het gehele complex en de treinen die
uitnodigend langs de perrons staan te wachten.
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Roltrappen, trappen en liften leiden omhoog
naar de vernieuwde perrons, die voorzien zijn
van comfortabel perronmeubilair.
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Het glas van de 250 meter lange sporenkamp
varieert in lichtdoorlatendheid door het toepassen
van verschillende patronen in de zonnecellen. Er
ontstaat een fascinerend spel van schaduwen op
de met licht overgoten perrons.

De façade aan de Provenierszijde is zeer trans
parant en sluit goed aan op het authentieke
karakter van deze stadsbuurt.

Rotterdam Centraal

Opdrachtgevers
ProRail, Gemeente Rotterdam
Architect
Team CS: een samenwerking tussen
Benthem Crouwel Architekten, MVSA
Meyer en Van Schooten Architecten
en West 8
Ingenieursbureau’s
ARCADIS Nederland BV
Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam
Hoofdaannemer Stationshal
Iemants Steel Constructions N.V.
Hoofdaannemer Sporenkap/
Reizigerspassage/Kantoren
Bouwcombinatie TBI Rotterdam CS
Programma
OV Terminal: integrale spooroverkapping
stationshal en reizigerspassage, perrons
inrichting- en outillage, commercie,
kantoren, horeca en reizigers
voorzieningen. Ca. 46,000 m² bvo.
Start ontwerp
2003
Start bouw
2007
Oplevering
2014
Opening door
Koning Willem Alexander
maart 2014

Feiten en cijfers

www.benthemcrouwel.nl

Dagelijks aantal reizigers 2013
110.000

www.mvsa.nl
www.west8.com

Dagelijks aantal reizigers 2025
323.000
Oppervlakte Rotterdam Centraal
46.000 m²
Oppervlakte stedelijk ontwerp
50.000 m²
Fietsstalling ondergronds
5.200 fietsen
Fietsstalling bovengronds
1.600 fietsen
Parkeergarage Kruisplein
750 auto’s
Houtafwerking plafond Zuidhal
23.000 m² Western Red Cedar houtpanelen
Staalconstructie dak Zuidhal
3.000 ton staal
Natuursteen perrons
27.000 m² rood porfier
Natuursteen passage / Zuidhal
9.000 m² multicolor Red China
Natuursteen buitenruimte
16.000 m² multicolor Red China
Glas in perrondak
28.000 m²
Zonnecellen
10.000 m²
Aantal zonnecellen
130.000 stuks
Grootte LED-scherm Zuidhal
40 x 4,5m
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Locatie
Stationsplein 1, Rotterdam

