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Het perron is 340 meter lang en het betonnen plafond 

ligt daar een meter of negen boven. In zo’n immense 

ruimte kun je je als mens gemakkelijk verloren voelen. 

Benthem Crouwel en Hunter Douglas bedachten een 

plafond dat de ruimte een stuk intiemer maakt zonder 

dat het benauwend wordt.
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Eén gebouw, twee werelden
Station Delft biedt de treinreiziger twee gezich-
ten. Wie in de Prinsenstad de trein wil nemen, 
komt binnen in een grote stationshal met een 
indrukwekkend golvend plafond waarop een 
historische plattegrond van Delft te zien is. De 
relatie met de stad wordt ook gelegd met kolom-
men met ‘Delfts Blauw’ mozaïek. De reiziger die 
met de trein in Delft áánkomt, stapt uit in het 
ondergrondse station. Daar wacht een compleet 
ander beeld en een andere sfeer dan boven de 
grond. Op het langgerekte, bijna lege perron met 
daarboven een strak, haast grafisch aandoend 
plafond is het rustig, licht, open.

Delft heeft een nieuw station. Lokaal is er vooral veel aandacht voor de fi-

nanciële schaduwkant en de kinderziektes. Dat is jammer want het leidt de 

aandacht af van een bouwwerk met prachtige elementen. Het spectaculaire 

plafond bijvoorbeeld dat boven het perron is gemonteerd.
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Anders dan anders
Het is niet zo gek dat het gebouw zulke verschil-
lende gezichten toont. Het heeft namelijk twee 
compleet verschillende functies. En er hebben 
twee verschillende architecten aan gewerkt. 
Het drie verdiepingen tellende kantoorgedeelte, 
inclusief de stationshal op de begane grond, is 
ontworpen door het Delftse architectenbureau 
Mecanoo. Voor het ondergrondse station, de 
eveneens ondergrondse fietsenstalling en het 
voor het station gesitueerde busplein is Benthem 
Crouwel Architekten uit Amsterdam ingescha-
keld. Terwijl er aan het stadskantoor nog druk ge-
bouwd en afgebouwd wordt, is het station eind 
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februari in gebruik genomen. “Het was toen ook 
af”, zegt Daniël Jongtien. Volgens de architect 
van Benthem Crouwel is dat niet gebruikelijk. 
“Meestal worden stations in fases opgeleverd en 
in gebruik genomen. In Delft was dat anders.” 

Aangename akoestiek
Er zijn wel meer dingen anders aan station Delft. 
“Het ambitieniveau lag hier tamelijk hoog”, aldus 
de architect. Dat de inrichting en afwerking 
veel fraaier en hoogwaardiger oogt dan bij een 
buitenstation, is logisch. Dat is namelijk altijd 
het geval bij ondergrondse stations. In Delft is er 
echter nog een schepje bovenop gedaan. Zo is het 
akoestisch klimaat op het perron uiterst comfor-
tabel. Waar je in een tunnel verwacht dat je oren 

het begeven wanneer er een trein voorbijraast en 
de NS-omroepster moeilijk te verstaan is, is dat 
hier compleet anders. Daniël Jongtien daarover: 
“Normaal gesproken is in dit soort stations de 
nagalmtijd twee seconden. Hier vond men dat te 
hoog; het moest één seconde zijn en liever nog 
korter.” Benthem Crouwel heeft een aantal maat-
regelen getroffen om dat te realiseren. Op de tun-
nelwanden is akoestisch materiaal aangebracht 
dat absorbeert en de geluidsgolven breekt. 

Baffles op baffles
Ook het plafond speelt een rol bij de geluidsre-
ductie. Dat is verrassend want het oogt in eerste 
instantie vooral als een esthetisch hoogstandje. 
Het bestaat uit aluminium lamellen die in de 
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lengterichting zijn geplaatst. Dat benadrukt de 
lengte van het perron. De lamellen zijn verticaal 
gemonteerd. Bij de trappen gaan ze in een vloei-
ende lijn over naar horizontale lamellen die een 
stukje meestijgen naar de tussenverdieping. 
Hunter Douglas heeft het plafond speciaal voor 
station Delft ontwikkeld. “Gebaseerd op een 
concept van Benthem Crouwel”, zegt ontwerper 
Stefano Letterini. “Het plafond moest vooral de 
ruimte een menselijke maat geven.” Een logische 
wens van de architect, het betonnen plafond 
ligt namelijk op een hoogte van negen meter. 
Het metalen lamellenplafond heeft dat terugge-
bracht tot ongeveer de helft. Doordat de lamellen 
verticaal en op afstand van elkaar zijn gemon-
teerd, is de ruimte intiemer gemaakt terwijl hij 

er niet krapper door is geworden. Ook konden er 
zo nog goede akoestische voorzieningen worden 
getroffen zonder het fraaie rustige beeld van het 
lamellenplafond aan te tasten. Tegen het beton-
nen plafond zijn geluidsabsorberende Heraklith-
platen aangebracht en bovenop de verticale 
aluminium baffles zijn aparte akoestische baffles 
gemonteerd.

Vorm volgt functie
Onderdeel van het concept van de architect was 
dat het plafond zou bijdragen aan de verlichting 
van het perron. Tussen het perron en de stations-
hal is een mezzanine gemaakt. In die tussenvloer 
zijn glasbouwstenen gebruikt waardoor het 
ondergrondse station kan meeprofiteren van 

De vlakke lamellen heeft 

MB Afbouwmontage met 

draadeind gemonteerd.

Het strakke 
plafond krijgt 
ineens een  
organisch  
karakter
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daglicht. De architect had bedacht dat dit licht 
op de terrazzovloer van het perron moest vallen, 
door dat glanzende oppervlak worden terug-
gekaatst naar het aluminium plafond en daar 
vervolgens weer door worden gereflecteerd. “Dat 
dicteerde de vorm van de baffles”, legt Stefano 
Letterini uit. “Die moesten het licht namelijk 
niet alleen reflecteren maar ook verspreiden. We 
hebben ze daarom een V-vorm gegeven, smaller 
aan de onderkant en breder aan de bovenkant.” 
Een aardig detail van Benthem Crouwel is dat de 
smalle onderzijde van de baffles niet vlak is maar 
hol. Daardoor krijgen ze een kleuraccent waar 
ze de blauwe en groene verlichting van de NS 
borden en de bewegwijzering reflecteren.
Naast de vorm is ook de afwerking van de 
geëxtrudeerde aluminium delen afgestemd op 

de functie. “De baffles zijn behandeld met een 
chroomverf die voor meer reflectie zorgt en met 
een transparante lak die de felheid van het licht 
vermindert”, aldus Stefano Letterini. 

Verrassende overgang
Bij de trappen die van het perron naar boven naar 
de mezzanine voeren, krijgt het strakke plafond 
ineens een wat organisch karakter. De lamellen 
stijgen met de trap mee naar boven en verande-
ren in die beweging van vorm; van 60 cm hoge 
staande elementen worden het 40 cm brede 
liggende panelen. Hunter Douglas heeft daar 
speciale tussenstukken voor ontwikkeld. “Die zijn 
met de hand in de juiste vorm gemaakt”, aldus de 
ontwerper van het plafondbedrijf.
Het lamellenpalfond volgt de kromming die in 

Twee jaar lang heeft Hunter Douglas gewerkt aan een plafond 

dat voldoet aan zowel de esthetische wensen als de technische 

eisen die een treintunnel met een druk gebruikt spoor vraagt.

Ik heb huizen 
gebouwd in 
kortere tijd!
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de tunnel en in het perron zit. De 4 meter lange 
elementen zijn niet daar niet voor voorgevormd, 
maar in de kromming zijn ze iets verspringend 
gemonteerd.

Staal in plaats van blik
De montage van het plafond is uitgevoerd door 
MB afbouwmontage uit Zaltbommel. Uitvoerder 
Joeri Elfring legt uit hoe het bijzondere plafond 
is opgehangen. “Aannemer Strukton heeft 
zware metalen balken op het betonnen plafond 
gemonteerd. Daar hebben we stalen hoeken aan 
bevestigd. Die kunnen in twee richtingen worden 
afgesteld. Als we in de juiste positie hadden, heb-
ben we ze gefixeerd. Vervolgens hebben we daar 
met m8 en m10 bouten de baffles aangehangen, 
aan de kopse kanten met een extra versteviging.” 

Naast het lamellenplafond monteerde MB af-
bouwmontage ook de door Hunter Douglas ont-
wikkelde ‘wings’. Dat zijn een soort platte ovale 
kokers die uit vier delen gebogen aluminium zijn 
opgebouwd. “Daar zit een hoop kabels in, voor de 
verlichting en voor de omroepinstallatie”, zegt de 
uitvoerder. “We hebben ze boven de randen van 
de perrons gemonteerd.” 

Intensieve voorbereiding
Het montagebedrijf is een maand of zes bezig 
geweest met het plafond. Hoewel het een uniek 
model is, speciaal ontwikkeld voor dit station, 
heeft MB afbouwmontage er niet al te veel 
moeite mee gehad. “Hunter Douglas had teke-
ningen gemaakt, die waren erg duidelijk. En we 
hadden ook al twee keer een proefstuk gemaakt. 

De verticale lamellen 

gaan in een stijgende 

lijn over in horizontale 

delen. De koppelstuk-

ken zijn met de hand 

gemaakt.

Akoestische baffels bovenop de aluminium baffels dragen 

onopvallend hun geluidsisolerende steentje bij.
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Plafonds worden vaak over het hoofd gezien, maar het spectaculaire plafond 

boven het perron van station Delft oogst regelmatig bewondering.
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De eerste keer bij Hunter Douglas, om te kijken 
of het allemaal werkte zoals bedacht. Na wat 
aanpassingen hebben we het ook nog bij de con-
structeur opgehangen.” De baffles wegen zo’n 60 
kilo per stuk. Uiteraard moest worden bekeken of 
de montageconstructie dat gewicht kon dragen. 
Er werd ook gekeken of het geheel bestand zou 
zijn tegen de dynamische krachten in de tunnel. 
Er wordt immers nogal wat wind verplaatst als er 
een trein voorbij rijdt. Volgens de tests moet het 
fraaie plafond het zeker 50 jaar lang uithouden 
bij het geweld van acht treinen per uur die met 
een snelheid van 160 kilometer per uur langsra-
zen.
Zowel qua uiterlijk als qua prestaties is het een 
uitzonderlijk plafond dat uitstekend past bij het 
ambitieniveau voor station Delft. De betrok-
ken partijen zijn dan ook niet over één nacht ijs 
gegaan. Stefano Letterini is een paar jaar bezig 
geweest met de ontwikkeling van het plafond. 
“De tender is in 2012 uitgeschreven en de bouw 
is in 2014 gestart,” zegt de ontwerper van Hunter 
Douglas. “Ik heb huizen gebouwd in kortere tijd!”

Station Delft
Opdrachtgever: Spoorzone Delft (Prorail en gemeente 
Delft)
Architect: Benhem Crouwel Architekten, Amsterdam
Aannemer: Strukton Worksphere, Cappel aan den IJssel
Plafondmontage perron: MB afbouwmontage,  
Zaltbommel
Leverancier plafond perron: Hunter Douglas, Rotterdam

Boven de randen van het perron zijn ‘wings’ gemon-

teerd waarin een heleboel elektronica voor de verlich-

ting en de omroepinstallatie is weggewerkt.

Het ambitie-
niveau lag hier 
tamelijk hoog


