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Meer dan 700 miljoen euro heeft het gekost, het
nieuwe centraal station van Berlijn, oftewel: het
Hauptbahnhof. Met meer dan 300.000 reizigers
per dag is dit station het grootste kruisingsstation
van Europa. Sinds de opening is er voortdurend
discussie over de architectuur en de bruikbaarheid.
Bijvoorbeeld: waarom kom je nog steeds in de
regen terecht als je tijdens een bui uit de trein stapt? 

Dat de bouw en oplevering niet van een leien
dakje is gegaan, laat een aantal incidenten goed
zien. In 1992 is besloten om in het herenigde
Berlijn een nieuw centraal station te realiseren. 
En wel middenin de stad, op loopafstand van de
Rijksdag en de nieuwe regeringsgebouwen. In
1995 is begonnen met de bouw van het station
naar een ontwerp van architectenbureau Von
Gerkan, Marg & Partner (gmp).

Kort na de oplevering in mei 2006 is het rumoer
rondom het station losgebarsten. Allereerst heeft

de opdrachtgever, de Deutsche Bahn, besloten om
het ontwerp van het dak van de ondergrondse hal
te veranderen. Zonder de architect te raadplegen.
Deze liep naar de rechter, omdat hij dit een
inbreuk vond op zijn auteursrecht en werd in het
gelijk gesteld. Erger is dat een deel van de gevel in
2007 als gevolg van de orkaan Kyrill naar beneden
kwam en in de hal belandde. Gelukkig zonder
iemand te verwonden. Maar het meest vreemde is
dat de opdrachtgever een deel van de perronover-
kapping niet heeft aangebracht. Deels uit kosten-
overwegingen, maar daarnaast speelde het nade-
rende wereldkampioenschap voetbal van 2006 een
belangrijke rol om het station op tijd af te krijgen. 

En dus bestaat nu de kans dat je als reiziger de
trein uitstapt en midden in een stortbui belandt.
Want de meeste treinen zijn nog steeds langer dan
de perronoverkapping. De rest van de perronover-
kapping ligt te wachten om alsnog gemonteerd te

worden. Dat kost wel een slordige 50 miljoen aan
montagekosten en inkomstenderving doordat er
gedurende het monteren drie maanden geen treinen
kunnen rijden. De Berlijners morren, want kan dat
bedrag niet beter besteed worden? Bijvoorbeeld
om een ander belangrijk station, het Ostkreuz, van
een goed dak te voorzien? Want het kruisstation
Ostkreuz - bijnaam Rostkreuz, ofwel roestkruis -
wordt weliswaar voor 400 miljoen euro verbouwd,
maar geld voor een goede overkapping is er nog niet.
Nu heeft het ministerie van verkeer onlangs na
lange discussie besloten om alsnog het dak boven
het perron te verlengen. Tot die tijd is bij een
bezoek van treinreizigers aan Berlijn een paraplu
onmisbaar. 
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