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is een centraal station met internationale allure vanwege de dubbele verbinding,
met de stad en met Europa.
is onderdeel van het Europese netwerk van hogesnelheidslijnen en een
vervoersknooppunt in de stad.
 eeft een grootstedelijke stationsarchitectuur, waarbij het gebouw en het nieuwe
h
Stationsplein in elkaar overvloeien.
 en nieuw station dat is ontworpen als eenheid: de 250 meter lange perronoverkapping
e
vormt een geheel met de transferhal en de reizigerspassage.
is ontworpen door Team CS; een samenwerking tussen Benthem Crouwel Architekten,
MVSA Meyer en Van Schooten Architecten en West 8 Urban Design & Landscape
Architecture.
is een prettige, open en heldere openbaar vervoersterminal die ook fungeert
als ontmoetingsplek.
is bijzonder overzichtelijk door een sterk concept: de treinen en alle stationsfuncties
bevinden zich in één ruimte. Die bestaat uit twee delen: de hoge en transparante
kap over de sporen en het bijzondere dak van de ontvangsthal.
is een transparant station, doordat het glas van de sporenkap varieert in
lichtdoorlatendheid door de verschillende patronen in de ruim 136.000 zonnecellen
(10.000 m2 van het totale dakoppervlak van 28.000 m2). Zo ontstaat een fascinerend
spel van schaduwen op de perrons.
 eeft de grootste toepassing van zonne-energie in een stationsdak in Nederland. De
h
toepassing betekent een CO2-reductie van 8% op het energieverbruik van het station.
De verwachte stroomopbrengst is 340 megawattuur per jaar.
 aar oude kenmerkende elementen van het ontwerp van Sybold van Ravesteyn terug
w
zijn gekeerd: de ‘Speculaasjes’, twee typerende granieten beeldhouwwerken zijn
teruggeplaatst boven de toegang tot de fietstunnel, de letters CENTRAAL STATION
en de stationsklok hebben een plek gekregen in het nieuwe station.
 et een transparante façade aan de Provenierszijde die goed aansluit op het
m
authentieke karakter van deze stadsbuurt.
 et in de stationshal een LED-scherm van 40 bij 4,5 meter dat passanten
m
indrukwekkende beelden van Europa’s grootste haven toont.
 aarbij de reiziger c.q. voetganger centraal staat en de rode natuurstenen loper is
w
uitgerold de stad in. Om dit te bereiken zijn de parkeergarage Kruisplein en de stalling
voor 5.200 fietsen onder het plein gesitueerd, doorgaand autoverkeer gaat via de
Weenatunnel onder het plein door.
 et een stationsvloer van rood natuursteen dat doorloopt in het Stationsplein,
m
waardoor het station overvloeit in de stad. Wees welkom!

ALGEMENE GEGEVENS
Locatie

Stationsplein 1, Rotterdam
Gemeente Rotterdam, ProRail en Nederlandse Spoorwegen

Opdrachtgevers

Betrokken partijen Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Rotterdam,
Stadsregio Rotterdam, ProRail, Nederlandse Spoorwegen
Architect Team CS: een samenwerking tussen Benthem Crouwel Architekten,
MVSA Meyer en Van Schooten Architecten en West 8 Urban Design & Landscape
Architecture. Maarten Struijs (Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam) is de
architect van de Weenatunnel, parkeergarage Kruisplein, inclusief ondergrondse
verbinding naar de Schouwburgpleingarage, ondergrondse fietsenstalling en het
metrostation Rotterdam Centraal.
Ingenieursbureaus

Arcadis, Ingenieursbureau gemeente Rotterdam

Projectmanagement

ProRail, Projectmanagementbureau gemeente Rotterdam

Hoofdaannemers Ballast Nedam, BAM Civiel BV, Besix, Van Gelder, Van Hattum en
Blankevoort, Iemants NV, Kone, De Meeuw, MNO Vervat, Mobilis TBI
Nieuwe Sleutelprojecten De Nieuwe Sleutelprojecten zijn integrale stedelijke
projecten op en rond de stations Amsterdam-Zuid/WTC, Rotterdam Centraal,
Utrecht Centraal, Den Haag Centraal, Arnhem Centraal en Breda Centraal. Met de
aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL) krijgen deze stations een bijzondere positie.
Het Rijk, ProRail en de zes betrokken gemeenten gebruiken de investeringen in
de HSL als katalysator voor stedelijke vernieuwing. Samen met het Rijk en ProRail
pakken de gemeenten de stations in hun stedelijke context integraal aan, benutten
economische kansen en realiseren een hoog kwaliteitsniveau. Het Rijk ondersteunt
deze ontwikkeling met een budget van circa één miljard euro.
Rotterdam Central District De combinatie van een hypermodern station met
vele OV-mogelijkheden en ruimte om te ontwikkelen in het hart van de stad maakt
Rotterdam Central District tot een unieke locatie in Europa. Een hoogwaardig
verblijfsgebied waar een bruisend stadscentrum met een 24-uurs economie bij
hoort. De centrale ligging in de Rotterdamse binnenstad en de mix van wonen,
werken, reizen en ontspannen maken van Rotterdam Central District een levendige
stadsentree. Met de hogesnelheidslijn, RandstadRail, Rotterdam The Hague Airport
en de haven in de nabijheid, een toplocatie voor (inter)nationale bedrijven.
Start ontwerp

2003

Start bouw

2005

Oplevering

2014

FEITEN & CIJFERS
Aantal reizigers In de huidige situatie maken 110.000 reizigers per dag gebruik van
het station. Door de nieuwe verbinding naar Den Haag met RandstadRail en de aansluiting op het Europese hogesnelheidsnet neemt het aantal reizigers en gebruikers
op Rotterdam Centraal in 2025 toe tot 320.000 per dag.

Oppervlakte OV-terminal Rotterdam Centraal

Oppervlakte stedelijk ontwerp

Afmeting reizigerspassage

Afmeting stationshal

46.000 m2 bruto vloeroppervlakte.

50.000 m2 bruto vloeroppervlakte.

49 meter breed, 149,5 meter lang en 3,3 meter hoog.

10.000 m2 en meet op het hoogste punt circa 30 meter.

Afmeting perronoverkapping

249 meter lang, 156 meter breed en 15 meter hoog.

Oppervlakte perronoverkapping 38.800 m2 waarvan 28.800 m2 in glas is
uitgevoerd en ruim 10.000 m2 in roestvrij staal.

Kosten Het totale budget van de planonderdelen voor Rotterdam Centraal
bedraagt, op basis van het vastgestelde definitief ontwerp van de OV-terminal:
• voor het stadse deel € 315 miljoen* (prijspeil 1-1-2014)
• voor het spoorse deel € 300 miljoen (prijspeil 1-1-2013)
• voor het deel van de NS: € 60 miljoen (prijspeil 1-7-2006)
* Exclusief € 37 miljoen voor de bouwsteen doorkoppeling/aansluiting parkeergarages

Aantal roltrappen Ieder perron is vanuit de reizigerspassage met vier roltrappen,
een trap en een lift bereikbaar. In totaal zijn er 27 roltrappen.

Kantoren Onder de grote kap van de stationshal zijn de kantoorgebouwen van NS
en horeca gebouwd. In totaal 4.000 m2.

ProRail

(Domein Spoorzijde)

Gemeente Rotterdam

NS

(Domein Stadszijde)

Onderdeel

Aannemer

Onderdeel

Aannemer

Onderdeel

Aannemer

Reizigerstunnel

Mobilis TBI

Stationshal (Casco)

Iemants NV

Commerciële
ruimtes

Temmink
Bouwprojecten BV

Sprinklers

Wolter & Dros

Sporenkap

Mobilis TBI

Aansluiting op
metrostation
RandstadRail

Mobilis BV

Info- en ticketcenter
Technische
installaties

Groenendijk BV

Stationshal
(afbouw)

Mobilis TBI

Weenatunnel

BAM Civiel BV

Kantoren boven
Infocenter
Technische
installaties

Groenendijk BV

Brandmeldinstallaties

Croon

Aanpassing
perrons inclusief
perrongebouwen

Mobilis TBI

Doorkoppeling/
aansluiting
parkeergarages

Besix Nederland
en Van Hattum
en Blankevoort

Casco commercie
inclusief
businesslounge

Mobilis TBI

Tramvoering

Diverse
aannemers

Casco kantoren

Mobilis TBI

Buitenruimte,
inclusief kabels
en leidingen

MNO Vervat, Van
Gelder en diverse aannemers

Tijdelijke
voorzieningen
(tijdelijk station)

De Meeuw

Ondergrondse
fietsenstalling
zuidzijde

Ballast Nedam
Infra BV

Overige spoorse
werkzaamheden

Mobilis TBI

Bouwgereed maken/
Diverse
tijdelijke maatregelen aannemers

Aanpassing
bagagetunnel

Mobilis TBI

BTS
Toegangssysteem

Mobilis TBI

Fietsparkeervoorziening
noordzijde

Mobilis TBI

Opknappen
Provenierstunnel

Mobilis TBI

Traverse/loopbrug
boven sporen

Peter Stahlbau/
Strukton

Tijdelijke
reizigerspassage
plus perrontrappen

Ballast Nedam

Liften en
roltrappen

Kone

Van Galen

Van Galen

Fietsenstalling ondergronds centrumzijde 5.190 fietsplekken, waarvan 3.780
gratis plekken en 1.410 betaalde bewaakte plekken. Vanuit de ondergrondse
fietsenstalling is een directe verbinding met het metrostation Rotterdam Centraal
en de OV-terminal.

Fietsenstalling bovengronds Provenierszijde 1.684 fietsen. Deze fietsenstalling
is in aanbouw en naar verwachting wordt deze medio 2014 opgeleverd.

Parkeergarage Kruisplein De diepste parkeergarage van Nederland
(20 meter diep), bestaat uit vijf parkeerlagen en biedt plaats aan 760 auto’s.

Houtafwerking plafond Stationshal

Staalconstructie dak Stationshal

Natuursteen perrons

23.000 m2 Western Red Cedar houtpanelen

3.000 ton staal

27.000 m2 rood porfier

Natuursteen passage / Zuidhal

Natuursteen buitenruimte

9.000 m2 multicolor Red China

16.000 m2 multicolor Red China

Zonnecellen

130.000 stuks, 10.000 m2

LED-scherm

40 x 4,5 meter

CHRONOLOGISCHE TIJDLIJN MET MIJLPALEN
1957
26-01-2005
05-2006
16-11-2006

Opening oude Centraal Station Rotterdam
	Start nieuwbouw metrostation Rotterdam Centraal
onder het Stationsplein
Start bouw nieuwe Weenatunnel
Plaatsing van kunstwerk Exit op stationsgebouw

27-04-2007

Starthandeling realisatie tramhalte Rotterdam Centraal

03-09-2007

Tijdelijk station in gebruik

22-10-2007

Plaatsing van kunstwerk Traan laten op stationsgebouw

16-01-2008

Start sloop van het oude station

25-04-2008

Ondertekening van subsidiebeschikking door minister Eurlings

25-06-2008

Opening zuidelijke buis Weenatunnel

05-2009

Start bouw parkeergarage Kruisplein

28-09-2009

Ingebruikname metrostation Rotterdam Centraal

01-2010

Opening nieuwe Weenatunnel

02-2010

Start bouw sporenkap en reizigerspassage

16-08-2010

Opening RandstadRail

19-04-2011

	Parkeergarage Kruisplein bereikt op 20 meter diep
het laagste punt

26-06-2011

	Starthandeling toepassing zonnecellen op dak
Rotterdam Centraal

23-11-2011
11-2011
10-11-2012

	Project Rotterdam Centraal bereikt op 30 meter hoogte het
hoogste punt
Start bouw ondergrondse fietsenstalling
Nieuwe reizigerspassage in gebruik

08-2013

Opening Provenierstunnel

08-2013

Terugplaatsen ‘Speculaasjes’

18-11-2013

Opening ondergrondse fietsenstalling

25-11-2013

Opening parkeergarage Kruisplein

Medio 2014
Medio 2014
2015

Opening fietsenstalling aan de Provenierszijde
	Oplevering verbindingstunnel parkeergarage
Kruisplein met de Schouwburgpleingarage
Definitieve inrichting van de buitenruimte gereed
Website www.rotterdamcentraal.nl

Twitter @Rdamcentraal #13mrt14

