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Rotterdam Centraal is BNA 
Beste Gebouw van 2015

Rotterdam Centraal is BNA Beste Gebouw van 2015

De tiende editie van de prijs ‘Beste Gebouw van het Jaar, die door de BNA wordt uitgeloofd aan de architect en 
opdrachtgever van het beste gebouw, was spannend. De jury heeft pittige discussies gevoerd alvorens zij unaniem 
Rotterdam Centraal tot winnaar bekroonde. “Het is een Spoorkathedraal, maar ook gewoon Station Kapsalon. Het is 
een gebouw met internationale allure, en toch zo Rotterdams,” luidde het commentaar. De VMRG was met het VMRG 
Keurmerk co-sponsor van BNA Gebouw van het Jaar 2015.

Het Beste Gebouw van het Jaar is meer 
dan mooi, functioneel en stevig. Met het 
bijvoeglijk naamwoord beste wil de BNA 
aantonen dat het werk van de architect 
meerwaarde biedt aan de opdrachtge-
ver en de samenleving. De jury is diep 
onder de indruk van de wijze waarop 
Team CS (een samenwerkingsverband 
tussen Benthem Crouwel, MVSA Meyer 
en van Schooten Architecten en West 8) 

Tekst: Roel van Gils    Beeld: Jannes Linders

met een groot gebaar een veelvoud aan 
ruimtelijke vraagstukken heeft weten op 
te lossen. Door de overkapping van de 
stationshal door te trekken tot de ingang 
van de metro, is niet alleen een logische 
verbinding tussen boven- en ondergronds 
openbaar vervoerd gecreëerd, en tussen 
de voor- en achterzijde van het station, 
maar ook een grandioze entree naar de 
stad.

Transparantie en veiligheid 
Het forse spiegelende puntdak wijst heel 
spraakmakend in de richting van het 
centrum en leunt op een semi-structureel 
beglaasd vliesgevelsysteem van Jansen. 
Het lijkt zo op het eerste gezicht een 
standaardconstructie, maar niets blijkt 
minder waar. De buitengevelbeglazing 
van de stationshal aan de centrumzijde 
van Rotterdam Centraal is in opdracht 

van Bam Utiliteitsbouw gerealiseerd 
door Scheuten Absoluut Glastechniek 
(SAGT). “Vanaf het begin zijn we betrok-
ken geweest bij het ontwerp,” vertelt Jan 
Broeren, technisch adviseur van SAGT. 
“In goed overleg met de opdrachtgever is 
de definitieve vakindeling gekozen alsook 
het materiaal, waar nodig zelfs in afwij-
king van het bestek.” De buitengevel is 
een semi-structurele glasconstructie met 
staalprofielen met grote ruiten waarin 
extra helder glas is toegepast. De maxi-
male toegepaste maat is 2.700 x 2.300 
millimeter. Het glas is afkomstig van 
f|glass, een floatglasfabriek in Osterwed-
dingen (D), waar Scheuten ijzerarm, extra 
helder glas produceert. Broeren: “Uniek 
aan de gevelconstructie is de toepassing 
van flexibele hoeken en dakaansluitingen 
die de toleranties tussen de verschillende 
componenten kunnen opvangen. De 
logistieke planning met een zeer beperkte 
ruimte voor tussentijdse opslag was een 
grote uitdaging in de enorme bouwput 
waarin veel bedrijven tegelijk werkzaam 
waren en uiteraard het station doorlo-
pend geopend bleef. De engineering van 
de gevelconstructie, zoals glasdiktes en 
constructies zijn door ons in eigen huis 
uitgevoerd.”

Vormzuiver
Bijzonder aan de gevel is dat in één 
constructie enkel glas en isolatieglas 
is toegepast, waarbij het aanzicht van 
deze delen nagenoeg gelijk is gebleven. 
Het isolatieglas is gebruikt waar zich 
de commerciële ruimten bevinden, het 
enkel glas is gebruikt voor de stationshal. 
ODS Dak- en Geveltechniek realiseert 
met de stalen profielen voor ramen, 
deuren en vliesgevels van het Zwitserse 
Jansen innovatieve oplossingen. “Staal is 
een esthetisch en vormzuiver materiaal 
dat staat voor een mooi egaal oppervlak,” 
zegt Ron Jacobs van ODS Dak- en Gevel-
techniek. “De stalen Jansen VISS-vliesge-
velsystemen zijn prominent aanwezig in 
de 20 meter hoge glazen gevel van het 
Centraal Station in Rotterdam en spelen 
op het gebied van transparantie en veilig-
heid een belangrijke rol van betekenis. 
De bijna 3.000 m2 grote façade moet 
bovendien bestand zijn tegen enorme 
windlasten op de gevel en het dak.”     › Bij Rotterdam Centraal zijn verschillende vliesgevelsystemen toegepast.
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Slanke uitstraling
Oorspronkelijk had de architect een 
aluminium vliesgevel voor ogen. 
Vanwege de enorme glaspartijen met 
een gewicht van 700 kilogram per stuk 
is uitgeweken naar stalen profielen van 
Jansen VISS Basic. Groot voordeel van 
dit systeem is volgens Ron Jacobs dat 
het profielsysteem is toe te passen op 
achterliggende constructies uit staal en 
roestvast staal. “Dit betekent een hoge 
mate van vrijheid bij het ontwerpen. De 
primaire constructie bestaat uit staal, de 
secundaire constructie uit 80 millimeter 
brede en 160 millimeter diepe staal-
profielen, die zich 190 millimeter voor 
de primaire staalconstructie, zodat de 

afstand tot de beglazing 370 millimeter 
bedraagt. Verticaal is een structurele 
kitvoeg toegepast. Het samenspel van 
de primaire en secundaire constructie 
bezorgt de gevel een slanke uitstraling, 
exact zoals de architect het bedoeld 
heeft.”

Brandwerende binnengevels
Alle binnengevels zijn door de Zuid 
Nederlandse Ramenfabriek gerealiseerd, 
evenals de structurele glazen gevel 
aan de achterzijde van het station. “In 
dit project hebben we verschillende 
vliesgevelsystemen toegepast,” zegt 
Rick Jochems van de Zuid Nederlandse 
Ramenfabriek. “Op de eerste, tweede en 

derde verdieping werd gevraagd om een 
brandwerende stalen vliesgevel. Hier is 
gebruik gemaakt van het Jansen VISS 
Fire-systeem, waarmee een 60 minuten 
brandwerende gevel is gegarandeerd. Op 
de begane grond hebben we een combi-
natie gemaakt van hoogglans gepolijste 
RVS-profielen met profielen van Jansen 
VISS Basic, waarbij de constructie 
gebruikt is als vliesgevelprofiel. In de 
zuidhal is enkel gebruik gemaakt van de 
RVS U-profielen, waardoor er een nage-
noeg vlakke gevel is ontstaan. Daarnaast 
hebben we ter plaatse van de technische 
ruimten Jansen Janisol, Janisol 2 en 
Economy-profielen toegepast.” De Zuid 
Nederlandse Ramenfabriek heeft in 
totaal zo’n 1.600 m2 aan brandwerende 
stalen vliesgevels geplaatst, 550 m2 aan 
reguliere vliesgevels, circa 200 m2 aan 
brandwerende raam- en deurgehelen 
ter plaatse van de technische ruimten, 
1.400 m2 aan structurele glazen-/paneel-
wanden en tot slot nog zo’n 150 m2 aan 
structurele gescreende glaswand. Rick 
Jochems kijkt terug op een mooi project 
en weet de onderlinge samenwerking 
en verstandhouding tussen het archi-
tectenteam, de aannemer, opdrachtge-
ver en alle andere betrokken partijen  
te waarderen.

Zadeldak met zonnecellen
Het gehele emplacement wordt over een 
lengte van 250 meter overdekt met een 
transparante sporenkap, uitgevoerd met 
glasplaten die in lichtdoorlatendheid 
variëren. Scheuten Glas leverde 30.000 
m2 gelaagd glas in drie verschillende 
samenstellingen voor de overkapping. 
Roy van Leeuwen van Scheuten Glas 
licht een en ander toe. “Twee derde van 
het dak is uitgevoerd met blank gelaagd 
glas, voorzien van een zeefdruk in twee 
patronen (streepjes en blokjes) en een 
zonwerende coating die ervoor zorgt dat 
het niet te heet wordt op de perrons. De 
overige 9.000 m2 van het dakoppervlak 
is uitgevoerd met 3.000 stuks van onze 
Optisol glas-glas zonnepanelen. Het 
betreft hier de zogenaamde Building 
Integrated Photo Voltaïc (BIPV) panelen: 
gelamineerde zonnecellen, opgesloten 
tussen twee glasplaten met de bovenste 
ruit in extra helder glas (Scheuten Super 
White). Dit glas realiseert een maximale 
lichtopbrengst voor de zonnecellen. De 
combinatie van het gezeefdrukt glas en 
de BIPV-panelen brengt een steeds wisse-

lend, fascinerend spel van schaduwen op 
de perrons,” verklaart Van Leeuwen. Hij 
vertelt dat het positioneren van de BIPV-
panelen zorgvuldig is afgestemd, rekening 
houdend met de schaduwwerking van de 
huidige en eventueel toekomstige bebou-
wing in de omgeving. Gezien de omvang 
was het voor Scheuten Glas productie-
technisch een behoorlijk project, maar 
volgens Van Leeuwen goed te managen. 
“Het glas is in fasen geproduceerd en 
just-in-time uitgeleverd. Het treinverkeer 
mocht geen hinder ondervinden van de 
werkzaamheden. Ook hebben we per 
fase telkens voldoende ‘reservemateriaal’ 
aangeleverd, want tijdens montage wil 

er nog weleens een ruit sneuvelen. Dat 
mag de montage niet doen stagneren.” 

Het beeld van het nieuwe station met de 
roestvrijstalen punt die brutaal de stad 
in steekt, is krachtig en stoer en het plein 
groots. Tegelijk kent de stationshal een 
menselijke maat, heeft het houten interi-
eur iets aaibaars; het is een plek waar je 
je op je gemak voelt. Rotterdam Centraal 
heeft het allemaal in zich. De jury heeft 
gezocht naar zaken waar iets op aan te 
merken viel; ze vond ze niet. Rotterdam 
Centraal is in elk opzicht een fantastisch 
gebouw, dat klinkt als een klok: het Beste 
Gebouw van 2015.     ❚ 

De combinatie van het gezeefdrukt glas en de BIPV-panelen brengt een steeds wisselend, fascinerend spel van schaduwen op de perrons.
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