
Visie en pilot stationsoutillage een nieuw elan 
voor de Nederlandse stations



Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen 

met een warmere uitstraling. Zo ontstaan stations met 

karakter, uitnodigend en comfortabel, met aandacht 

voor de beleving van de reiziger.

Er zijn heldere inrichtingsprincipes ontwikkeld om de 

plaatsing van de inrichtingsobjecten te regisseren, 

terwijl ontwerpuitgangspunten richting geven aan een 

nieuwe en herkenbare ontwerpstijl. 

Stations krijgen een nieuwe indeling: door objecten in 

groepen te plaatsen ontstaan herkenbare plekken met 

daaromheen meer loopruimte. Bovendien wordt de 

volgorde waarin reizigers objecten tegenkomen logischer. 

Zo is reisinformatie altijd als eerste te vinden, waarna op 

het perron altijd een comfortabele zitplek volgt. Ook is er 

aandacht voor meer uitzicht en ontmoeting.  
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Rustig, ruim, warmer en 
groener: de Visie op stationsoutillage garan-

deert een verbeterde uitstraling en inrichting voor alle  

Nederlandse stations. Er wordt richting gegeven aan de 

vormgeving en plaatsing van het stationsmeubilair in 

zowel bestaande als nieuwe stations voor de komende 

20-30 jaar. 

In de Visie op stationsoutillage staat de beleving van 

de reizigers centraal. Het zijn tenslotte de reizigers die 

de outillage gebruiken. Het doel is om door middel van 

een integrale verbetering van de stationsinrichting de 

klantwaardering te verhogen. Voor de reizigers betekent 

dit een logischere indeling van de stationsruimtes, een 

groter aanbod aan comfortabele zit- en verblijfsmo-

gelijkheden en een positieve beleving, ook door middel 

van groen en aangename verlichting. Door objecten 

transparanter te maken wordt het overzicht verbeterd. 

‘De visie gaat over de objecten op het station:
waar ze staan en hoe ze eruit zien’
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Banken worden bijvoorbeeld tegenover elkaar geplaatst en 

reclame krijgt, los van de banken, een nieuwe plek . 

Belangrijkste uitgangspunt voor de objecten is dat ze 

vriendelijk ogen en uitnodigen tot gebruik. Dat betekent 

royale afmetingen, warm materiaal- en kleurgebruik en 

maximale transparantie zodat het uitzicht en doorzicht 

verbetert. Reizigers kiezen zelf hun plek en de manier 

waarop ze willen verblijven. Bijzonder zijn de mogelijk-

heden om objecten te laten aansluiten op het unieke 

stationskarakter. Banken en kleine zitelementen kunnen 

worden uitgevoerd in verschillende kleuren en ook 

groen gaat een grotere rol spelen in de afstemming op 

de omgeving.

Ieder station krijgt een ‘toolkit’, een selectie aan objecten 

en variatiemogelijkheden die past bij de stationsgrootte.

 Alle objecten worden geclusterd in velden, ieder met een eigen functie en beleving
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‘De dynamische 

opstelling van meubilair 

en warm kleurgebruik 

verlevendigen de ruimte’

De banken zijn tegenover elkaar geplaatst waardoor een 

uitnodigende verblijfsplek ontstaat en reizigers bij elkaar 

kunnen zitten. Tafeltjes, uitgevoerd in roestvast staal, 

bieden extra ruimte aan bagage. De verblijfsplekken 

wordt beschut door brede glazen windschermen waarin 

een van blauw naar groen verlopend lichteffect is opge-

nomen. Tegen de windschermen kan worden geleund.

In de grootste bankengroepen staat een ‘nieuws-

meubel’, waardoor de reiziger ook op het perron van 

een krantje kan genieten. Roestvast stalen afvalbakken 

bieden de mogelijkheid om kranten van restafval te 

scheiden.

Op beide einden van de perrons, deels buiten de over-

kapping, bevindt zich een groep kleine zitelementen 

voorzien van een coating in een warme koperkleur. 

Hier kan de reiziger van de zon en het zicht op de stad 

genieten.

De pilotontwerpen voor de stationsoutillage geven een 

eerste indruk van wat de visie biedt. De nieuwe  outillage 

is te vinden op de twee eilandperrons van station 

Amsterdam Bijlmer ArenA en perron 8b/9b van station 

Leiden Centraal. De pilotontwerpen zijn met diverse 

ontwerpers en producenten ontwikkeld.

 

Station Amsterdam Bijlmer 
ArenA is een trein- en metrostation dat wordt 

gekenmerkt door een dynamisch vormgegeven perron-

overkapping. Wat nog ontbrak was passend meubilair op 

de perrons. Op basis van het dynamische karakter van 

de stationsarchitectuur en de warme uitstraling van de 

perronkap is gekozen voor een dynamische opstelling 

van het meubilair en een warm kleurgebruik. 

De twee eilandperrons zijn voorzien van nieuw perron-

meubilair. Op beide perrons staan twee royale banken-

groepen uitgevoerd in een warme roodachtige houttint. 



zijn uitgevoerd in een lichte houttint. Subtiele accent-

verlichting boven de banken maakt het verblijf ook in de 

avond aantrekkelijk. 

De Kiosk bevindt zich in een glazen paviljoen met op-

timaal doorzicht en zicht op de producten. Het tweede 

paviljoen biedt een geklimatiseerde plek en zitruimte 

aan wachtende reizigers. Maximale transparantie en 

 minimale constructie garanderen overzicht en door-

zicht, zodat zowel het perron als de reizigers en de 

uitgestalde producten goed zichtbaar zijn.

Verderop op het perron is een groep kleine zitelementen 

geplaatst, hier uitgevoerd in een glanzende zilvergrijze 

kleur. Op het smallere einde van het perron bevinden 

Station Leiden Centraal 

is proefstation voor vele toekomstige veranderingen. 

De stationshal en passage zijn recentelijk verbouwd. 

In de passage zijn de krantenbakken vervangen door 

roestvast stalen nieuwsmeubels. De kloeke vorm en fris-

heid van zowel de moderne witte dakconstructie als de 

nieuwe inrichting van de stationshal is doorgezet naar 

de perrons. Door een rustige opstelling van meubilair en 

toepassing van koele kleuren krijgt ook het perron een 

heldere en frisse uitstraling.

 

Het perron is voorzien van nieuwe bestrating in een 

warmgrijze kleur in het formaat 15 x 30 cm, waarmee de 

breedte van dit lange perron wordt benadrukt. 

De perrontegels zijn voorzien van een speels reliëf. 

Daarop staan twee groepen comfortabele banken die 

‘Verblijfsplekken kunnen 

er op ieder station nét 

even anders uitzien’

zich drie groene eilanden, voorzien van een zitrand. 

Hier kunnen reizigers in de zon zitten en in ieder sei-

zoen van de beplanting genieten. De eilanden zijn be-

plant met kornoelje, wuivende grassen en bolbeplanting 

die bloeit in voorjaar en nazomer. In najaar en winter 

zullen de verfijnde silhouetten van bomen en grassen 

het beeld overnemen. 

Daarnaast zijn er nieuwe perronmasten geplaatst 

waaraan luidsprekers en perronnummerborden zijn 

gekoppeld en zijn proeven gedaan met ledverlichte 

vertrekstaten, gescheiden afvalvoorzieningen en semi-

dynamische reclamepanelen.



ontwerp openbare ruimte - design for public space
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