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Metrostation Parkweg
De zes stations op de Calandlijn tussen Rotterdam en Spijkenisse hebben ieder een eigen karakter
gekregen, door elk ontworpen te zijn door een andere architect. Het enige ondergrondse station, Parkweg
in Schiedam, vormt de overgang van de wereld van donkere tunnels naar die van viaducten in de open
lucht. Het ontwerp voorziet dan ook in het toelaten van zoveel mogelijk daglicht op het perron.
Bovengronds bestaat het station uit een rij van vier in plattegrond ellipsvormige paviljoens van glas. De
twee buitenste bevatten de entrees, de middelste fungeren als grote lichtkoepels. Overdag valt het licht
royaal naar binnen, ’s nachts stralen de glazen bakens hun omgeving aan. Aan de ene kant een rijweg, daar
tegenover een singel.
De sporen krommen zich om het perron heen waarmee de lengte van het station beter waarneembaar is.
Vanuit beide entrees is ruim zicht op het kolomloze platform mogelijk. Helder, overzichtelijk en dus veilig.

Parkweg Metro Station
Each of the six stations on the Caland Line between Rotterdam and the town of Spijkenisse have their
own identity through being designed by different architects. The only subterranean station on the line,
Parkweg, provides a transition between the world of dark tunnels and that of viaducts in the open air. The
design allows a maximum of daylight to reach the central platform.
Above ground the station is visible with a row of four elliptical glass pavilions. The two at the end allow entry and exit, the two in the middle function as gigantic skylights. By day abundant light streams in, at night
these glass beacons illuminate their surroundings. A road on one side, a canal on the other.
The tracks bend around the central platform, making the length of the station clearly visible. The entrances
provide a good view of the column-free platform. Clear, understandable and consequently – safe.

De entree heeft een open verbinding met het perron.
The entrance is directly connected with the platform below.
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Construction

Parkweg Metro Station
Infrastructure
Parkweg, Burgemeester Honnerlage Gretelaan, Schiedam
RET Gemeentelijk Vervoersbedrijf Rotterdam
1994
2002

Het kolomvrije perron krijgt licht door de glazen entrees en de tweede grote glazen koepels.
The column-free platform receives light through the glazed entrance pavilions and the two big glazed domes in between.
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De glazen dakpanelen zijn met een spinvormige staalconstructie bevestigd aan de gordingen, die op hun beurt rusten op
gekromde dakliggers.
The glass roof panels are fixed with a spider-like steel construction to the perlings, which rest on curved roof trusses.

Bevestigingsknoop structurele beglazing.
Structural glazing joints.
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De grote luifel steekt diep het straatprofiel in waardoor bezoekers van ver het station kunnen waarnemen. Het exterieur van Parkweg bestaat uit vier elliptische paviljoens van glas, die zich in vorm onderscheiden van de woonbebouwing eromheen.
The big awning projects out into the street, so that users can see the station from a distance. The exterior of Parkweg station consists of four elliptical, glazed pavilions that are in marked contrast to the surrounding housing.
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