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PERRONKAPPEN STATION GRONINGEN EUROPAPARK | NOMINATIE

Groningen

In twee iconische perronkappen 
is het integrale ontwerp in alle 
opzichten consequent doorgezet.

In het ontwerp van het nieuwe 
station is gekozen voor een hoog-
waardige uitstraling en verblijfs-
kwaliteit die als aanjager voor 
gebiedsontwikkeling moeten 
functioneren. De karakteristieke 
dwarsdoorsnede van de stations-
kappen heeft een sterke icoon-
functie. 
De vrijwel kolomloze ruimte onder 
de perronkappen en de inrichting 
geven een opgeruimd beeld. Dit 
wordt versterkt door de daglicht-
toetreding, dat in het midden van 
de overkapping over de hele leng-
te aanwezig is en op natuurlijke 
manier de route van de reiziger 
ondersteunt en de verblijfskwali-
teit op het perron vergroot. De 
perronkappen zijn door de hoog-
gelegen vleugels uitnodigend 
naar de omgeving, terwijl tegelij-
kertijd het lage middendeel een 
gevoel van beschutting biedt. 
Het station heeft een midden- en 
zijperron, die beide voorzien zijn 
van een kap. De lange kap op het 
middenperron meet 61,5 m, de 
korte op het zijperron 48,3 m. De 
lange kap heeft een hoofdover-
spanning van 39,6 m. De daken, 
van respectievelijk 10,2 m en 12,8 
m breed, overkappen de gehele 
breedte van het perron, zodat rei-
zigers droog kunnen wachten en 
in- en uitstappen. De perronkap-
pen kennen een relatief eenvou-
dig constructieprincipe: twee 
hoofdliggers (samengestelde 

kokers) met naar de zijkanten uit-
kragende profielen. Tussen de lig-
gers zijn koppelbalken (kokers 
h.o.h. 3,6 m) aangebracht voor 
stabiliteit en als torsieverstevi-
ging. De laatste koppelbalken bij 
de koppen van de kappen zijn 
weggelaten, zodat het hoge dak 
van het middendeel daar naar 
beneden gebracht kan worden en 
een rank aanzicht ontstaat. 
De hoofdliggers rusten op een 
vrijstaand portaal aan de ene zij-
de en op de kolommen van de lift-
partijen aan de andere zijde. De 
liggers zijn ongeveer 1400 mm 
hoog en hebben een wanddikte 
van 8 mm. De uitkragende con-
structie bestaat uit verlopende 
I-profielen die met een kopplaat 
aan consoles aan de hoofdligger 
zijn bevestigd. 
De hoofdliggers en de kolommen 
zijn samengesteld uit platen. Niet 
alleen is daardoor de staalcon-
structie een beeldbepalend ele-
ment in de architectuur, ook zijn 
de installaties in de constructie 
opgenomen en de doorsneden zo 
economisch mogelijk uitgevoerd. 
De doorsnede is als het ware in 
de gewenste vorm geboetseerd. 
Het stramien is een veelvoud van 
1,2 m, afgestemd op de financieel 
gunstigste breedte van de titani-
um bekleding. De liftschacht 
bestaat uit samengestelde kokers 
op de hoeken met daartussen 
structureel verlijmde beglazing. 
De staalconstructie is aan de bui-
tenzijde voorzien van een drie-
laags verfsysteem. De profielen 
zijn luchtdicht afgelast. 
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Juryrapport Naar een relatief eenvoudig constructieprincipe zijn deze kappen opvallend slank, strak en zorgvuldig uitgewerkt. De constructies faciliteren de 

zichtbaarheid, herkenbaarheid en bereikbaarheid van het station, een vlotte in- en uitstap en daglicht, beschutting en een veilig gevoel tijdens het wachten. 

Hinderlijke elementen ontbreken of zijn onopvallend geïntegreerd in de constructie: leidingen in de kolommen, hemelwaterafvoer in de hoofdligger. Een ont-

werp en uitwerking die zeker navolging verdienen.


