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Half december is de nachtentree van Amsterdam Centraal Station verplaatst. De nieuwe 
(tijdelijke) nachtentree is dankzij vier lichtprojecties voor iedereen goed te vinden. Ipv 
Delft realiseerde in opdracht van NS Stations bewegwijzering die alleen aanwezig is als de 
nachtentree open is. Overdag en 's avonds staan de projecties uit.  

 
Het grafisch ontwerp van de lichtprojectie kwam van Mijksenaar wayfinding experts. Ipv 
Delft verzorgde de technische uitwerking en realisatie. Aanleiding voor de lichtprojectie 
was de geplande verhuizing van de nachtentree op 14 december. De oostentree nam die 
dag afscheid van zijn functie als nachtentree.  Sindsdien is de westentree tussen 01:00 en 
05:00 uur de enige toegang aan stadszijde. Dit blijft naar verwachting de komende 2 à 3 
jaar zo.  

 

Projecties 
De gevel van het historische Amsterdam CS bood een aantal geschikte locaties voor de 
projecties. Boven de westentree prijken ’s nachts de woorden Amsterdam Centraal en op 
drie plaatsen wordt een afbeelding geprojecteerd van een pijl, vergezeld door het woord 
‘ingang’ en de afstand naar de nachtentree.  

 

Drie grote projectoren bevinden zich op zo’n 30 tot 40 meter van de gevel op masten van 
de bovenleiding voor de tram, de vierde, kleinere projector is weggewerkt onder de luifel 
bij de oostentree. De lichtarchitecten van ipv Delft kozen de meest geschikte projectoren 
en ontwierpen maatwerk beugels voor de bevestiging.  

 

Om de zichtbaarheid van de nachtentree vanaf grotere afstand te versterken, worden de 
ramen boven de westentree op de verdiepingen tijdens de openingsuren van de 
nachtentree van binnenuit aangelicht. Zo zullen reizigers instinctief in de juiste richting 
lopen. 

 

Behalve de toepassing van lichtprojecties als bewegwijzering, is ook de doorlooptijd van 
dit project bijzonder. Ontwerp tot en met ingebruikname nam slechts drie maanden in 
beslag.  

 

Meer informatie: ir Rob Kruizinga van ipv Delft, 015 750 25 79 of www.ipvdelft.nl 

 


