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Bouwen volgens
het spoorboekje
Een treinstation bouwen tussen de reizigers en de treinen,
vereist werken volgens het spoorboekje. Mobilis doet
het op Rotterdam Centraal met minimale hinder voor de
reizigers, hoppend van perron naar perron. Deze megaoperatie is in de afrondende fase. Projectmanagers Eric
van der Meer van ProRail en Jaap den Butter van Mobilis
over het samenwerken in een complexe omgeving.
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Duurzaam station
Bij de nieuwbouw van het station heeft duurzaamheid op verschillende manieren aandacht
gekregen. Dankzij tienduizend vierkante meter zonnecellen in de glazen overkapping,
een derde van het totale dakoppervlak, draait het nieuwe stationsgebouw voor zo’n
twintig procent op duurzame stroom. De 70.000 zonnecellen zijn samen goed voor een
piekvermogen van een halve MegaWatt (MW). De groene stroom gaat vanuit het glasdak
rechtstreeks naar roltrappen, liften en verlichting. Dit levert een CO2-reductie op van acht
procent ten opzichte van het oude station. Daarnaast heeft NS Stations warmte-koude
bronnen laten aanbrengen. Hiermee wordt een besparing op de koeling- en warmtevraag
van het station bereikt. Naast energiemaatregelen is ook nagedacht over duurzame
waterafvoer. In de toekomst wordt een deel van het hemelwater via filterbakken in de
ondergrond gestuurd. Hiermee wordt voorkomen dat het relatief schone water naar de
rioolwaterzuivering wordt afgevoerd.
De route vanuit het stadscentrum naar het nieuwe station wordt ook letterlijk groen: de
Rotterdamse Gemeentewerf kweekt 150 speciale platanen op. Die hebben dezelfde Y-vorm
als de kolommen van de overkapping, de perronhuisjes en de steunen van het glas op de
perrons en de loopbrug.
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