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Bruggen Stationseiland
De bouw van een nieuw busstation aan de noordzijde van het Centraal Station in Amsterdam veranderde
in 2014 wat eens de stille achterkant was tot een verkeerszone, even druk als de stadskant. Het station is
daarmee echt centraal komen te liggen.
Deze ingreep betekende vervanging van de bestaande bruggen door bredere verbindingen met een
scheiding tussen gemotoriseerd en langzaam verkeer. Dat is niet alleen veiliger, maar biedt ook de kans om
in vormgeving duidelijk te maken dat het hier om bruggen gaat die over het water van eiland naar eiland
geslagen zijn. Vandaar dat aan de kant van het IJ voetgangers en fietsers over boogbruggen gaan. Daarvan
is het wegdek gekromd. Vanaf het IJ maken boog en kromming zichtbaar dat het hier om een brug gaat.
Fietsers en voetgangers ervaren dat ook nog eens aan den lijve.
De bescheiden maat en verzorgde detaillering maken deze stadsbruggen tot straatmeubilair dat past bij de
overige aankleding van de openbare ruimte.

Stationseiland Bridges
Construction of a new bus terminal at the north side of Amsterdam Central Station changed what used to
be the quiet back side into a traffic zone, that is just as busy as the city center side. The station acquired a
truly central position.
To accommodate more traffic, the existing bridges linking the three artificial islands on which the station
stands had to be replaced by wider connections, with separate lanes for cars and bikes. Safer, but also an
opportunity to let the design show that these are bridges that cross the water from island to island. On the
harbor side pedestrian and bike paths are marked with arched bridges with a curved deck. Seen from the
harbor, arches and curves make it apparent that these are genuine bridges. For pedestrians and bikers this
is also a physical experience.
Modest size and careful detailing turn these functional bridges into urban objects that blend in with the
furnishing of the surrounding public space.
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De twee bruggen liggen ten oosten en westen van het Centraal Station van Amsterdam.
The two bridges are located on the east and west side of the Central Station of Amsterdam.
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