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Delft wordt weer één. Het spoor dat de binnenstad decennialang in tweeën deelde is met de aanleg van een spoor-
tunnel verdwenen. De unieke combinatie van het ondergronds spoorwegstation met daarboven een stationshal en stads-
kantoor voor medewerkers van de gemeente vormt de eerste uitbreiding van de binnenstad, en brengt de eerder door het 
viaduct gescheiden stadsdelen weer samen. 

Benthem Crouwel Architects is verantwoordelijk voor het ontwerp van het ondergrondse station, de tunnelmonden en de 
diverse techniekgebouwen. De bovengrondse stationshal in combinatie met het nieuwe stadskantoor is door Mecanoo 
Architecten vormgegeven. 

Delft nam in februari 2015 de eerste twee sporen en de hal van een zeer functioneel nieuw station in gebruik waar 
reizigers zich welkom voelen en zich als vanzelfsprekend hun weg kunnen vinden. Het nieuwe station vormt het hart van 
een vervoersknooppunt waar trein, bus, tram, fietsers en voetgangers samenkomen.
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STATIONSHAL EN STADSKANTOOR
In de binnenstad van Delft weerspiegelt zich het verleden. De historische gebouwen en grachten; Delft als Prinsenstad, 
verbonden met de Oranjes; en natuurlijk het wereldberoemde Delftsblauw aardewerk. Op en rond de campus van de 
Technische Universiteit Delft aan de rand van de binnenstad schuilt de belofte van toekomstige technische ontwikkelingen 
en innovatie. Het karakter van Delft, de combinatie van verleden en toekomst, vormt uitgangspunt in de uitwerking van 
het ontwerp.

Een gewelfd plafond, voorzien van een indrukwekkende historische kaart van Delft en omgeving uit 1877 verbindt de 
stationshal en de in aanbouw zijnde stadshal. De wanden en kolommen zijn betegeld met een moderne interpretatie van 
Delfts Blauw. In 2017 kan je direct van de stationshal de stadshal inlopen. De glazen huid van het gebouw weerspiegelt 
de Hollandse wolkenluchten. De panelen van gesmolten glas met lensachtige bollen verwijzen naar het gegoten glas dat 
in vele oude panden in Delft te vinden is. De combinatie en het ritme van open panelen van high performance glas en 
gesloten panelen met gesmolten glas dragen bij aan het energiezuinig klimaatconcept en zorgen voor een hoge mate van 
duurzaamheid.

Eindeloos schaven aan de vorm heeft geresulteerd in een gebouw dat alzijdig en compact is. De verlaagde daklijnen op 
de hoeken zorgen voor een geleidelijke overgang naar de kleinschalige bestaande bebouwing van de Delftse binnenstad 
en het aangrenzende Westerkwartier. De alzijdigheid verbindt de historische binnenstad ten oosten van de spoortunnel 
met de wijken ten westen, waar de meeste Delftenaren wonen, en herdefinieerd zo het centrum van de stad. 
Insnijdingen in de glazen massa van het stadskantoor vormen een patroon van stegen en binnenplaatsen, geïnspireerd 
op de fijnmazige structuur van straatjes in het oude Delft. De stationshal maakt deel uit van de eerste fase van de 
ontwikkeling van het station en stadskantoor. Het eerste deel van het flexibel in te richten stadskantoor wordt begin 2016 
in gebruik genomen. 

De stationshal van 2.450m² heeft 850m² aan horeca en retail en wordt visueel en fysiek gekoppeld aan de 
publiekshal van circa 2.250m² van het stadskantoor. Naast 16.500m² aan kantoorruimte rondom interne patio’s, heeft 
het stads-kantoor een fietsenstalling, een archief en een expeditiestraat voor laden en lossen. Het totale programma 
bedraagt 28.320m².
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ONDERGRONDS STATION
Het nieuwe station van Delft is met twee eilandperrons, die 9 meter onder grond liggen, een uniek station. Ondanks de 
ondergrondse ligging ervaar je, door het slimme gebruik van daglicht, als treinreiziger het station als een open, over-
zichtelijke en veilige plek. De spil van het station is het brede stijgpunt met de verdiepte mezzanine die zowel toegang 
geeft tot de perrons, de fietsenstalling en tot de stationshal en een ruimtelijk geheel met deze hal vormt. De mezzanine is 
omgeven door glazen puien. In het stationsplein ligt een glazen vloer met een overspanning van 25m die grenst aan de  
stationshal. Zo kan daglicht tot ver op de ondergrondse perrons door-dringen en wordt de reiziger die de trein uit stapt als 
vanzelf naar het stijgpunt toe getrokken. 

Naast het daglicht dat via het stijgpunt het station binnenkomt, speelt kunstlicht een belangrijke rol als het gaat om de 
sfeer en beleving van het station. Het lichtconcept is ontwikkeld door Ulrike Brandi Licht samen met Benthem Crouwel. 
Met dit lichtconcept wordt het gebruik van daglicht in het station versterkt. Het kunstlicht op de perrons accentueert 
het centrale stijgpunt en wordt zwakker richting de perroneinden en begeleidt daarmee de reiziger. Een spel van langs 
elkaar bewegende lijnen wordt gebruikt om de verblijfsplekken te verlichten. Lichtelementen op de wanden van de tunnel 
refereren aan de binnenrijdende treinen. Een ritme van lichtstrepen dat bij de perroneinden frequenter is om de trein in 
een zee van licht te ontvangen, en nabij het hart van station afneemt als referentie aan het afremmen en accelereren van 
de treinen. Het bewuste gebruik van licht zorgt ervoor dat de reiziger zich veilig en op zijn gemak voelt. Het gevoel van 
overzicht en veiligheid wordt versterkt doordat de perrons helemaal vrij zijn gehouden van kolommen en obstakels: de 
glanzende, lichte terrazzo vloerafwerking versterkt de aaneengesloten perronvloer die slechts wordt onderbroken door 
het zitmeubilair. 

De atmosfeer van het ondergrondse station wordt, behalve door het gebruik van daglicht, met name bepaald door het 
bijzondere plafond. Vier meter boven het perron hangen langgerekte, glanzende aluminium lamellen die de reiziger door 
hun vorm en richting als het ware de weg wijzen naar het stijgpunt. Dit verlaagde plafond geeft geborgenheid en menseli-
jke schaal en laat toch de robuustheid van het spoor terugkomen in het station. De ordening en rust in het ontwerp van 
het station zijn onder meer bereikt doordat de betonconstructies, de sporen en bovenleidingen, de benodigde techniek en 
alle voorzieningen voor reizigers vanaf het eerste moment tot in detail op elkaar afgestemd zijn.

Fietsenstalling
Onder het busplein komt een fietsenstalling die plaats biedt aan zo’n 5.000 fietsen, en direct aansluit op de stedelijke 
fietsroutes. Het doel is om de verschillende vervoerswijzen zo naadloos mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Via een 
hellingbaan rijdt de fietser de stalling in, parkeert zijn fiets (en heeft daarbij, dankzij de glazen wand, vrij zicht op de per-
rons en treinen), en wordt vervolgens over brede paden met een duidelijke markering naar de mezzanine of het onder-
grondse station geleid. 
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ARCHITECT STATIONSHAL EN STADSKANTOOR
Mecanoo Architecten
Oude Delft 203
2611 HD, Delft
www.mecanoo.nl

ARCHITECT ONDERGRONDS STATION
Benthem Crouwel Architects 
Generaal Vetterstraat 61 
1059 BT Amsterdam
benthemcrouwel.com

OPDRACHTGEVER
Prorail; Gemeente Delft 

LOCATIE
Stationsplein Delft

BRUTOVLOEROPPERVLAKTE 
Bovengronds station: 3.300 m2

Ondergronds station:18.000 m2

START ONTWERP
2002

START BOUW
2009

OPLEVERING
2015

PROJECT TEAM
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Combinatie CrommeLijn VOF (CFE NV, Mobilis en Dura Vermeer Groep NV)
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Bam

AFBOUW ONDERGRONDS STATION
Strukton
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