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TRANSPORTHUB MET VERHOOGD PARK

Het nieuwe Station Lansingerland-Zoetermeer is een toekomstbestendige, duurzame  

en groene vervoersknoop met een prettig verblijfsklimaat.

Het architectonisch ontwerp is tot stand gekomen door een samenwerking van Arcadis 

Architecten en Team V Architectuur. De engineering en constructie is door Arcadis 

verzorgd en wordt verderop in dit artikel nader toegelicht.



Het hoofdconcept van het station is de crea-
tie van een groene stedelijke ruimte op 
hoogte, een parkachtige laan boven de spoor-
lijn Utrecht-Den Haag en de snelweg A 12. 
Hierdoor is een vervoersknooppunt ontstaan 
die verschillende modaliteiten met elkaar 
verbindt. Het is in de omgeving van Den Haag 
niet ongebruikelijk dat de tram door een lom-
merrijke laan rijdt met de rails in het gras. 
Daarom zijn veel bomen en struiken op het 
dek geplaatst en is de afscherming rondom 
uitgevoerd in een origineel takkenpatroon. 

Deze hekwerken zijn vervaardigd in hoge 
sterkte beton en speciaal voor dit project op 
ingenieuze wijze ontwikkeld. De wachtruim-
tes zijn hoog, met veel daglicht en zicht op 
groen. De heldere logistieke lijnen en door-
zichten zorgen ervoor dat de gebruiker op 
een logische snelle manier naar zijn bestem-
ming kan komen. Het houten plafond met 
verspringende LED-verlichting geeft de wacht-
zones een warme uitstraling. Royale 
stijgpunten, een hellingbaan en liften verbin-
den de laan op een soepele manier met de 

omgeving en de verschillende niveaus van de 
vervoersknooppunt. 

GROENE ‘LANDMARK’
Het groen, de begroeiing, speelt een promi-
nente rol in Vervoersknoop 
Lansingerland-Zoetermeer. De brug over de 
A12 zal worden ingericht als een verhoogd 
maaiveld. De inrichting van de laan met 
bomen, die aan weerszijden van de A12 door 
het gebied loopt, is doorgetrokken op de 
brug. Door de beeldbepalende bomen op het 
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viaduct fungeert de Vervoersknoop Lansin-
gerland-Zoetermeer als een groene 
‘landmark’ over de A12 . Het is een levendige 
groene omgeving met een goede aansluiting 
op de verschillende toekomstige ontwikke-
lingen. 
De met hout afgewerkte plafonds, de natuur-
stenen vloeren en het karakteristieke 
takkenmotief op de perronkappen en de 
borstwering van de brug versterkt de duur-
zame en natuurlijke uitstraling.
Het uitgestrekte Park & Ride terrein aan de 

zuidkant van het station onderstreept dit 
karakter door de toepassing van bomen, 
hagen en groene parkeervakken met grasbe-
ton stenen.

TOEKOMSTBESTENDIG
In eerste instantie zal Station Lansinger-
land-Zoetermeer voor Randstadrail een 
kopstation zijn, maar in de toekomst zal de 
lightrail verbinding doorgetrokken worden 
richting Rotterdam. In het architectonische 
en constructieve ontwerp is hiermee rekening 

gehouden. Het station is ontworpen in een 
modulaire ‘blokkendoosstructuur’, waardoor 
toekomstige uitbreidingen eenvoudig te reali-
seren zijn door de toevoeging van nieuwe 
‘blokken’. In het huidige gerealiseerde ont-
werp is de mogelijkheid meegenomen om in 
de toekomst de A12 te verbreden en de 
spoorlijn viersporig in te richten.
■


