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Centraal Station (P.J.H. Cuypers en A.L. van Gendt, overkapping van L.J. Eijmer, 1881-1889)























Bestemmingsplan door raad 
opnieuw vastgesteld in 
december 2013

Vergroting Open Havenfront 
mogelijk door: 
- busstation aan de achterzijde 
van het Centraal Station 
- de ‘knip’ in de Stadshartlus

Nieuw plan Wiebes op 6 februari 2014 in raadscommissie besproken: 
- geen water maar plein met daaronder een ondergrondse fietsenkelder 
- goedkoper en sneller dankzij ‘slimme’ markt
In werkelijkheid: 
- fietsparkeren niet opgelost 
- waterbalans genegeerd 
- kosten nog zeer onzeker
Van Poelgeest gaat alternatieven nader onderzoeken 
opnieuw in commissie op donderdag 6 maart







Alternatief 2: Oude locatie maar trams retour langs Hotel Victoria 
!

Alternatief 3: Fietsenstalling bij PH-kade maar dan onder water 
!

Alternatief 4: Procedurevarianten 
- Innovatief aanbesteden van het oude plan 
- Klassiek aanbesteden met één bestek 
- Alternatieve bezuinigingen

VVAB-alternatieven





Alternatief 1: Stalling boven de sporen

Haalbaarheidsstudie Benthem Crouwel 
23 oktober 2012













Alternatief 1: Stalling boven de sporen

7.500-12.000 stallingsplaatsen 
uitbreidbaar tot 15.000 door een 5de verdieping

Kostenraming adviesbureau ABT (25 feb. 2014): 
stichtingskosten: € 1.700 ex BTW / stallingsplaats

11.800 x € 1.700 = € 20 miljoen 

Ter vergelijking: 
Collegeplan € 4.300 / stallingsplaats 
Verschil: € 2.600 / stallingsplaats  
Bij 11.800 plaatsen = € 30 miljoen goedkoper



•  Situering tussen Ibis-hotel en CS, locatie 8b inclusief 8a 
•  Ligging boven de sporen, drie of vier verdiepingen 
•  Eventueel later uitbreidbaar naar vijf 
•  Voorkant in de rooilijn Ibis-hotel of iets vooruit stekend 
•  Lichte staalconstructie, buitenwanden roostermateriaal 
•  Meccano-achtige montage, korte bouwtijd, weinig hinder 
•  Volgorde uitvoering t.o.v. andere deelprojecten niet aan orde



•  Toegankelijk d.m.v. liften, roltrappen en/of hellingbanen 
•  Geschikt voor scooters en bromfietsen i.t.t. fietskelders 

(zonder dure ventilatie) 
•  Vanuit de stalling directe toegang naar de perrons 
•  Aantal plaatsen variërend van 7.500 tot 12.000 
•  Zonodig later uitbreidbaar tot 15.000 door een 5de verd. 

toe te voegen










