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STAD EN STATION
De stations zijn niet ontworpen als 
ondergrondse gebouwen, geïsoleerd van de 
stad, maar fungeren als openbare ruimte 
en als een verlengstuk van de straat. Het 
architectonisch concept is voor alle stations 
hetzelfde: de kortst mogelijke verbinding 
tussen perron- en straatniveau, ook bij de 
stations die meer dan 20 meter onder de 
grond liggen, en een vloeiende, continue 
logistieke routing die het reizigers mogelijk 
maakt als vanzelfsprekend hun weg te vinden. 
Elke reiziger heeft hetzelfde doel en wil zo 
snel en aangenaam mogelijk van A naar B. 
Zowel binnen als buiten de stations staat 
de architectuur volledig in dienst van dit 
doel. Terughoudend kleurgebruik, sobere 
materialen en een doordacht en innovatief 
lichtplan zorgen voor ruimtes die compact, 
natuurlijk en veilig aanvoelen.

EEN TECHNISCH HOOGSTANDJE
Het was geen eenvoudige opgave om 
tientallen meters onder de historische 
binnenstad, die eeuwen geleden op palen in de 
drassige bodem is gebouwd, een metrolijn aan 
te leggen. Dankzij een bouwkundige techniek 
die in de jaren negentig van de vorige eeuw 
werd ontwikkeld, konden er tunnels worden 
geboord (op sommige plekken wel 30 meter 
diep) in deze vochtige en onstabiele bodem. 
Maar een metrostation kun je niet boren. 
Hiervoor moesten gaten in de straat worden 
gemaakt, diepe bouwputten waarin de stations 
werden aangelegd. De grote hoge ruimte die 
zo ontstond tussen station en straat is nuttig 
gebruikt: bij station Rokin voor een openbare 

parkeergarage, bij station Vijzelgracht komt 
een parkeergarage voor bewoners, en bij 
station De Pijp, waar de straat te smal is om 
de sporen naast elkaar te leggen, wordt de 
hoogte benut door de metrosporen boven 
elkaar te plaatsen. 

ONDERGRONDSE KUNSTROUTE
Elk station is voorzien van een speciaal voor 
die plek ontworpen kunstwerk dat zorgt 
voor herkenbaarheid en goede oriëntatie.  
De kunstwerken verbinden de werelden van 
perron- en straatniveau met elkaar en er is 
een fascinerende ondergrondse kunstroute 
ontstaan met werken van (inter)nationale 
kunstenaars. Daarnaast wordt op station 
Rokin een selectie tentoongesteld van de ruim 
700.000 archeologische vondsten die tijdens 
de aanleg zijn opgegraven.

TWEERICHTINGSVERKEER
De lijn heet Noord/Zuidlijn, maar is ook een 
lijn die zich van zuid naar noord beweegt. 
De nieuwe, snelle metroverbinding maakt 
het voor de centrumbewoners straks net zo 
aantrekkelijk om gebruik te maken van de 
faciliteiten die stadsdeel Noord te bieden 
heeft als andersom. Hierdoor zal Noord 
– meer dan ooit – bij de rest van de stad 
getrokken worden en wordt een van oudsher 
minder makkelijk bereikbaar gebied goed 
ontsloten.

STATIONS VOOR DE TOEKOMST
Al in 1996 begon Benthem Crouwel 
Architects aan het ontwerp van de Noord/
Zuidlijn stations. Dankzij het feit dat er 

nog tot in een laat stadium updates aan het 
ontwerp zijn geweest, konden tijdens het hele 
proces de meest moderne, state of the art 
materialen en technieken worden gebruikt. 
Daarom voelt niets in deze stations nu 
gedateerd of achterhaald: elk station is even 
fris, sprankelend en tijdloos.

STATIONS VOOR DE STAD 
De Noord/Zuidlijn combineert een 
reeks bescheiden, efficiënte stations met 
inspirerende, verrassende kunst, en complex 
technisch vernuft met een strakke, rustige 
stationsomgeving. Een metrostation is nooit 
een bestemming op zichzelf – het is niet meer 
dan een schakel in de reis naar je eindpunt. 
Maar Benthem Crouwel Architects heeft 
Amsterdam zeven stations gegeven waar 
reizigers met plezier en vertrouwen gebruik 
van kunnen maken. Deze Noord/Zuidlijn 
stations vervoeren en verbinden: zeven 
kosmopolitische plekken om trots op te zijn. 
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STAD EN STATION
 
De stations zijn niet ontworpen als ondergrondse 
gebouwen, geïsoleerd van de stad, maar fungeren als 
openbare ruimte en als een verlengstuk van de straat. 
het architectonisch concept is voor alle stations 
hetzelfde: de kortst mogelijke verbinding tussen 
perron- en straatniveau, ook bij de stations die meer 
dan 20 meter onder de grond liggen, en een vloeiende, 
continue logistieke routing die het reizigers mogelijk 
maakt als vanzelfsprekend hun weg te vinden. Elke 
reiziger heeft hetzelfde doel en wil zo snel en 
aangenaam mogelijk van A naar b. Zowel binnen als 
buiten de stations staat de architectuur volledig in 
dienst van dit doel. Terughoudend kleurgebruik, sobere
materialen en een doordacht en innovatief lichtplan 
zorgen voor ruimtes die compact, natuurlijk en veilig 
aanvoelen.

STATIONS VOOR DE TOEKOMST

Al in 1996 begon benthem crouwel Architects aan het 
ontwerp van de Noord/ Zuidlijn stations. Dankzij het 
feit dat er nog tot in een laat stadium updates aan het
ontwerp zijn geweest, konden tijdens het hele proces 
de meest moderne, state of the art materialen en 
technieken worden gebruikt.
Daarom voelt niets in deze stations nu gedateerd of 
achterhaald: elk station is even fris, sprankelend en 
tijdloos.

STATIONS VOOR DE STAD

De Noord/Zuidlijn combineert een reeks bescheiden, 
efficiënte stations met inspirerende, verrassende kunst, 
en complex technisch vernuft met een strakke, rustige
stationsomgeving. Een metrostation is nooit een 
bestemming op zichzelf – het is niet meer dan een 
schakel in de reis naar je eindpunt. Maar benthem 
crouwel Architects heeft Amsterdam zeven stations 
gegeven waar reizigers met plezier en vertrouwen 
gebruik van kunnen maken. Deze Noord/Zuidlijn 
stations vervoeren en verbinden: zeven 
kosmopolitische plekken om trots op te zijn.

EEN TEchNISch hOOGSTANDJE

het was geen eenvoudige opgave om tientallen meters 
onder de historische binnenstad, die eeuwen geleden 
op palen in de drassige bodem is gebouwd, een 
metrolijn aan te leggen. Dankzij een bouwkundige 
techniek die in de jaren negentig van de vorige eeuw 
werd ontwikkeld, konden er tunnels worden geboord 
(op sommige plekken wel 30 meter diep) in deze 
vochtige en onstabiele bodem. Maar een metrostation 
kun je niet boren. hiervoor moesten gaten in de straat 
worden gemaakt, diepe bouwputten waarin de stations
werden aangelegd. De grote hoge ruimte die zo 
ontstond tussen station en straat is nuttig gebruikt: bij 
station Rokin voor een openbare parkeergarage, bij 
station Vijzelgracht komt een parkeergarage voor 
bewoners, en bij station De Pijp, waar de straat te smal 
is om de sporen naast elkaar te leggen, wordt de 
hoogte benut door de metrosporen boven elkaar te 
plaatsen. 

De regionale Noord/Zuid metrolijn zal Purmerend via 
het hart van Amsterdam met Schiphol verbinden. Voor 
de eerste fase, het traject tussen Amsterdam-Noord 
en Amsterdam-Zuid wTc, worden onder de 
historische binnen-stad tunnelbuizen geboord en twee 
bovengrondse en vijf ondergrondse stations aangelegd. 
De tracés van de tunnelbuizen passeren soms onder de 
paalfunderingen de bestaande bebouwing. Daardoor 
liggen de stations relatief diep onder de grond. De 
ondiepe toegangshal is uitgevoerd als verlaagd plein 
met een glazen luifel. Door de reflecterende wanden 
en plafonds dringt daglicht ver naar beneden door. De 
toegangen tot de stations zijn zoveel mogelijk 
geconcentreerd. Zo ontstaan geen ondergrondse gan-
genstelsels en kan de nieuwe lijn goed in het weefsel 
van de stad worden ingepast. Rond het centraal station 
is de nieuwe metrolijn een belangrijke aanzet tot de 
sterke reorganisatie van dit verkeersknooppunt en een 
herin-richting van het Stationsplein. 
 
TwEERIchTINGSVERKEER
De lijn heet Noord/Zuidlijn, maar is ook een lijn die 
zich van zuid naar noord beweegt.
De nieuwe, snelle metroverbinding maakt het voor de 
centrumbewoners straks net zo aantrekkelijk om 
gebruik te maken van de faciliteiten die stadsdeel 
Noord te bieden heeft als andersom. hierdoor zal 
Noord – meer dan ooit – bij de rest van de stad
getrokken worden en wordt een van oudsher minder 
makkelijk bereikbaar gebied goed ontsloten. 

NOORD/ZUIDLIJN
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EEN INNOVATIEF LIchTPLAN

hoe maak je tientallen meters onder de grond een 
station waar mensen zich veilig en prettig voelen? De 
oplossing is om in deze daglichtloze ruimtes een 
kunstlicht toe te passen dat natuurlijk licht, en de 
schakeringen ervan, zoveel mogelijk benadert en 
imiteert qua intensiteit, kleur en ervaring.
Tien jaar na de start van het project Noord/Zuidlijn is 
de afbouw, waar het lichtplan een onderdeel van was, 
opnieuw aanbesteed. Dit heeft een groot voordeel 
opgeleverd, want bij het ontwerpen van het lichtplan 
kon benthem crouwel Architects gebruik maken van 
de allerlaatste technieken op het gebied van verlichting, 
zoals led. Samen met lichtontwerper bartenbach is een 
innovatief en doordacht lichtplan opgesteld voor alle 
stations, boven- en ondergronds, dat het licht volledig 
integreert in het ontwerp. Dit plan zorgt voor veel 
meer dan alleen verlichting van donkere ruimtes: het 
verbetert de oriëntatie en navigatie, belicht de 
materialen optimaal, en maakt het verblijf ondergronds 
tot een positieve beleving. 

ONDERGRONDSE KUNSTROUTE

Elk station is voorzien van een speciaal voor
die plek ontworpen kunstwerk dat zorgt
voor herkenbaarheid en goede oriëntatie.
De kunstwerken verbinden de werelden van
perron- en straatniveau met elkaar en er is
een fascinerende ondergrondse kunstroute
ontstaan met werken van (inter)nationale
kunstenaars. Daarnaast wordt op station
Rokin een selectie tentoongesteld van de ruim
700.000 archeologische vondsten die tijdens
de aanleg zijn opgegraven.

EEN AFwERKING IN TIJDLOOS GRIJS

het materialenpakket voor de Noord/Zuidlijn is met 
grote zorg samengesteld. In de serie van zeven 
verschillende stations zijn het de detaillering, de 
verschillende materialen en de afwerking die zorgen 
voor een herkenbare eenheid: waar je ook in-of 
uitstapt, je weet dat je op het Noord/Zuidlijn traject 
zit.
Er zijn tijdloze materialen toegepast in verschillende 
nuances van grijs, terughoudend qua kleur en 
uitstraling. De reizigers zelf, met hun beweging, 
diversiteit, en door de jaren heen veranderende 
kleuren en stijlen, maken de stations levendig en 
modern.

EEN EFFIcIËNTE PASSAGIERSFLOw

In 1996 bedacht benthem crouwel Architects al hoe 
station Rokin eruit zou kunnen zien. het ontwerp voor 
dit station werd het model voor alle ondergrondse 
stations. het belangrijkste ontwerpprincipe, waarin de 
passagiersstroom wordt opgevat als een waterval die in 
een snelle en vloeiende beweging van maaiveld naar 
perron stroomt, is in die ruim twintig jaar niet 
gewijzigd en in alle stations toegepast.

EEN ONDERGRONDS STATION ALS OPENbARE 
RUIMTE

In 1996 kreeg benthem crouwel Architects de 
opdracht om voor de nieuwe metrolijn zeven stations 
te ontwerpen die de stad, het bovengrondse leven en 
de infrastructuur niet zouden verstoren. De 
grootschalige sloop die nodig was voor de aanleg van 
de Oostlijn in de jaren ’70 van de vorige eeuw lag nog 
te vers in het geheugen: de nieuwe Noord/Zuidlijn 
stations bemoeien zich dan ook, behalve bij de 
bovengrondse stations in Noord, nauwelijks met de 
wereld op maaiveld.

NOORD/ZUIDLIJN
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STATION NOORD

Station Noord, het begin- en eindpunt van de Noord/
Zuidlijn, ligt als een doorzichtige rups in de 
middenberm van de Nieuwe Leeuwarderweg. Ruim 
40.000 reizigers maken dagelijks gebruik van dit station: 
om de stad in en uit te reizen, en om over te stappen 
op het regionale busvervoer. De indrukwekkende kap 
van het station bestaat uit 1650 koud gebogen 
glasplaten tussen tien spanten. het glas is bedrukt met 
een patroon van stippen, die groot genoeg zijn om voor 
lichte zonwering te zorgen, maar klein genoeg dat het 
menselijk oog zich er niet op focust en er dus vrij 
uitzicht blijft naar de lucht en de omgeving.
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STATION NOORDERPARK

Een ranke gebogen kap biedt de ruim 30.000 dagelijkse 
passagiers beschutting tegen regen en sneeuw. Een 
eenvoudig station, met één uitgang aan de noordzijde 
van het perron, maar door de vorm van de glazen kap 
toch een opvallend herkenningspunt. ’s Avonds licht de 
golvende kap op in het donker en zie je goed waar het 
station zijn bijnaam ‘de cobra’ aan te danken heeft. 
Noorderpark biedt een snelle toegang tot dit gebied in 
ontwikkeling: Overhoeks, een winkelcentrum, EYE en 
natuurlijk het Noorderpark zelf.
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cENTRAAL STATION

De metro gaat hier onder de grond, maar wie uitstapt 
op centraal Station ervaart een indrukwekkende 
ruimtelijkheid in de kolossale metrohal die dankzij de 
hoogte en de robuuste, A-vormige staanders al een 
passende naam heeft gekregen: de Kathedraal.
centraal Station is een complex knooppunt waar veel 
verschillende vervoersmodaliteiten samenkomen – 
metro’s, treinen, trams, veerboten, auto’s en bussen, 
en niet te vergeten de vele voetgangers en fietsers die 
hier hun reis beginnen of eindigen. Onder de grond zijn 
metrohal en verbindingsgangen zo sober en 
overzichtelijk mogelijk gehouden. Zo is alle techniek 
weggewerkt in de staanders en zorgen de verschillende 
grijstinten van de materialen voor een rustige sfeer. 
bovengronds is de aanleg van de Noord/Zuidlijn 
aanleiding geweest om het hele stationsgebied opnieuw 
in te richten en de kluwen van verkeersstromen te 
ontwarren. Zo is het busstation naar de IJzijde 
verplaatst en is een compacte ov-knoop ontstaan. De 
35.000 reizigers die dagelijks centraal Station 
gebruiken vinden een logisch, helder metrostation – 
meters onder de hectiek van een hoofdstedelijk 
vervoersknooppunt. centraal Station is het enige 
station van de Noord/Zuidlijn waar reizigers kunnen 
overstappen op de Oostlijn.
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STATION ROKIN

Station Rokin is het kloppend hart van de Rode Loper, 
het project van de gemeente Amsterdam voor de 
herinrichting en opschoning van de straten boven de 
metrolijn. Midden in het centrum werd een 23 meter 
diepe bouwput gegraven om dit station te kunnen 
bouwen. De ruimte tussen metrostation en maaiveld is 
goed gebruikt, daar bevindt zich nu een vijflaagse 
parkeergarage met plek voor 300 auto’s. het is 
historisch gezien een bijzondere plek: in de 
rivierbedding van de Amstel, die hier vroeger 
stroomde, zijn door de eeuwen heen 
honderdduizenden gebruiksvoorwerpen bewaard 
gebleven. Tijdens het graven van de bouwputten zijn 
700.000 van deze voorwerpen – die samen een 
kleurrijke geschiedenis van Amsterdam vertellen – 
geborgen. Een deel hiervan is in het station 
tentoongesteld.
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STATION VIJZELGRAchT

Onder de drukke Vijzelgracht bevindt zich een 300 
meter lang flatgebouw van 8 verdiepingen: station 
Vijzelgracht. Via de langste roltrap van de benelux 
bewegen zich per dag 22.000 passagiers van maaiveld 
naar perron. De reis duurt 80 seconden – voor 
passagiers die de zuidelijke ingang naar beneden 
nemen, gaat die tijd snel voorbij dankzij het uitzicht op 
het kleurrijke portret van Ramses Shaffy.
De lege ruimte tussen station en maaiveld wordt net 
als bij station Rokin gebruikt voor een parkeergarage.
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STATION DE PIJP

In de smalle Ferdinand bolstraat ligt het smalle station 
De Pijp. De Pijp is het enige station waar de perrons 
onder elkaar liggen op 16,5 en 26,5 meter diepte: dit 
was nodig omdat er geen historische panden gesloopt 
mochten worden om ruimte te maken voor het station. 
Station De Pijp is ook het enige station waar de 
indrukwekkende ‘stempels’ (horizontale kolommen die 
de damwanden van de oorspronkelijke bouwput uit 
elkaar duwen) zichtbaar zijn. De twee toegangen tot de 
metro bevinden zich in de plint van twee ook door 
benthem crouwel Architects ontworpen 
woongebouwen, ruim 200 meter uit elkaar op hoeken 
van de Ferdinand bolstraat. Vlak onder maaiveld, boven 
het eerste perron, ligt de benedenstraat waar je die 
afstand ondergronds kunt afleggen.
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STATION EUROPAPLEIN

EUROPAPLEIN
het minst diepe station ligt 10 meter onder maaiveld 
en vlak voor de deur van congrescentrum RAI. 
Dagelijks maken 20.000 reizigers gebruik van het 
station, maar de ruime opzet en brede perrons zijn ook 
voorbereid op grote pieken in het gebruik bij grote 
beurzen en congressen in de RAI.
Vanaf Europaplein rijdt de metro naar Station Zuid, het 
enige al bestaande station van de lijn. Perrons en 
toegangen zijn hier aangepast voor de nieuwe metro.


