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De uitgebreide reeks objecten werd 

ontwikkeld op basis van de Visie op 

stationsoutillage (2011), opgesteld 

door Blom&Moors in nauwe samen-

werking met ProRail, NS Stations 

en Bureau Spoorbouwmeester. De 

nieuwe lijn wordt toegepast op een 

groot aantal stations maar kent varia-

tiemogelijkheden, zodat ieder station 

toch zijn eigen uitstraling behoudt. 

Visie op stationsoutil lage

Mede naar aanleiding van de 

vernieuwing van een reeks grote 

stations waaronder Rotterdam, 

ontstond de vraag naar nieuwe sta-

tionsoutillage dat meer comfort en 

beschutting biedt op zowel grote als 

middelgrote en kleine stations. Sinds 

2007 adviseert Blom&Moors ProRail 

in het project Stationsoutillage. Het 

bureau, gespecialiseerd in de ontwik-

keling van inrichtingselementen voor 

de openbare ruimte, kreeg opdracht 

tot het opstellen van de Visie op 

stationsoutillage (2011), met als doel 

om een integrale verbetering van de 

stationsinrichting te bereiken op de 

Nederlandse stations en daarmee 

de klantwaardering te verhogen. Op 

basis van de visie werden nieuwe 

objecten ontworpen en getest op 

Amsterdam Bijlmer ArenA en Leiden 

Centraal. De klanttevredenheid bleek 

aanzienlijk toegenomen; met name 

het gebruik van hout voor de ban-

ken, de plaatsing van poefjes en de 

toepassing van levend groen werden 

door de reizigers als aangenaam 

ervaren. Na afloop van deze pilotfase 

stelde Blom&Moors ontwerpuit-

gangspunten op voor alle objecten. 

Net als straatmeubilair dient sta-

tionsmeubilair aan veel eisen en 

richtlijnen te voldoen met betrekking 

tot gebruiksgemak, transparantie, 

vervangbaarheid en eenvoud in 

montage. Het gebruik op stations 

is intensief en aan beheerbaarheid 

wordt hoge eisen gesteld. Een 

spooromgeving kent ook heel spe-

cifieke vervuiling door koperdeeltjes 

die loskomen van de bovenleidin-

gen. Daarnaast dienen de ontwerpen 

te passen binnen het Spoorbeeld, de 

overkoepelende vormgevingsvisie 

voor de spooromgeving. Per object 

zijn de gewenste functie en bele-

ving, vorm en afmetingen, de mate 

aan transparantie en het materi-

aal- en kleurgebruik omschreven en 

Aangenaam verblijf door 

Nieuw stationsmeubilair  
Rotterdam Centraal

Rotterdam Centraal is als een van de eerste 

grote, vernieuwde stations ingericht met 

stationsmeubilair uit de nieuwe lijn die in 

opdracht van ProRail is ontwikkeld. Met de 

samenhangende reeks meubilair wil ProRail 

het verblijf op de stations comfortabeler 

maken. Waar eerder perrons werden 

ingericht met zwarte stalen draadbanken 

en abri’s, die door reizigers als kil en 

onvriendelijk werden ervaren, staan nu royale 

houten banken met windschermen, een 

nieuw panelensysteem voor (reis)informatie, 

geklimatiseerde wachtruimtes, speelse 

poefjes en ziteilanden met beplanting. 
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zijn vooraf randvoorwaarden voor 

constructie en detaillering bepaald 

waarna de technische uitwerking, 

productie en plaatsing van de objec-

ten kon worden aanbesteed. 

Flexibel, overzichteli jk en 

warm

Het nieuwe meubilair kan zowel 

binnen als buiten worden toege-

past in grote en kleine opstellin-

gen, waardoor de flexibiliteit voor 

toepassing groot is. De kleurstelling 

voor objecten zoals wachtruimtes, 

afvalbakken en informatiedragers is 

terughoudend, terwijl voor zitob-

jecten subtiele kleurengamma’s zijn 

samengesteld. Banken en poefjes 

kunnen in een reeks kleuren worden 

uitgevoerd om aan te sluiten op de 

verschillende architectuurstijlen van 

de stations. Het warmere kleurge-

bruik en het gebruik van natuurlijke 

materialen verzachten de doorgaans 

harde wereld van de spooromgeving. 

Technische details zoals vloerbeves-

tigingen zijn zoveel mogelijk aan het 

oog onttrokken. 

In het inrichtingsplan van Rotterdam 

Centraal, dat zich kenmerkt door 

overzicht, staat het meubilair op de 

perrons in groepen waardoor meer 

ruimte is tussen de objecten. Het 

robuuste panelensysteem is voor-

zien van digitale reisinformatie voor 

het internationaal treinverkeer en 

gelijkmatige ledverlichting voor een 

betere leesbaarheid. De comforta-

bele banken hebben een houten 

rug en zitting en brede armsteunen 

waarop een laptop, boek en beker 

koffie neergezet kunnen worden. De 

houtsoort - ‘Sucupira amarela’ – is 

brandveilig en eenvoudig in een 

kleur te coaten. Team CS koos voor 

de uitvoering in een donkere tint 

die fraai contrasteert met de rossig 

getinte natuursteenvloer van het 

nieuwe Rotterdamse station. Vrij-

staande windschermen met rvs leun-

steunen bieden gebruikers van de 

bankengroepen beschutting. Door 

de inklemming van het glas laag te 

houden, ogen de windschermen 

transparant en blijft het overzicht 

over de perrons behouden.

Ook de wachtruimtes zijn zo transpa-

rant mogelijk; alle aandacht gaat uit 

naar de reizigers en het zicht op de 

omgeving. Een groot kunststof licht-

object aan het plafond nodigt uit tot 

gebruik bij avond. Waar het dak van 

het station ophoudt bieden groene 

eilanden op de perrons zitruimte 

in de zon. Met de speciaal ontwik-

kelde betonnen zitranden kunnen 

beplantingseilanden in verschillende 

afmetingen worden gecreëerd. Op 

de zijperrons zijn betonnen poefjes 

toegepast met een gekleurde stalen 

zitting. Tenslotte omvat de product-

reeks ook de commerciële objecten 

op stations, zoals krantenbakken en 

reclamedragers. 

De reizigers maken intensief gebruik 

van het nieuwe meubilair en ervaren 

het toegenomen comfort als een 

vanzelfsprekendheid. De nieuwe 

stationsoutillage is daarmee een 

integraal deel van het station en haar 

omgeving geworden. 
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Uitwerking, productie en plaatsing objecten 

De ontwerpuitgangspunten en technische eisen 

voor de nieuwe lijn stationsmeubilair zijn, naar 

het gedachtegoed van Blom&Moors en in op-

dracht van ProRail en NS, technisch uitgewerkt 

en gerealiseerd door:

• Informatiepanelen, houten banken, wacht-

ruimten, windschermen en afvalbakken: 

combinatie OFN/Espilon/Fabrique.

• Betonnen poefjes en eilanden met groen: 

combinatie VoestAlpine-RailPro/Meteoor/HR-

Groep. 

• Krantenbakken en reclamedragers: TMG/

Van Raalte Displays en CBS Outdoor/Dumets 

International in opdracht van NS Stations. 

Foto: Eisso Beukema


