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De Provinciale commissie van de Bond Heemschut 
p/ a Haddingestraat 24 
9711 KD GRONINGEN 
 
 
Groningen, 29 mei 2012 
 
 
Groningen Spoorzone 
t.a.v. mevr. A. v.d. Meer 
Postbus 610 
9700 AP GRONINGEN 
 
 
Betreft:  plan Groningen Spoorzone 
 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
De Provincie en gemeente Groningen, NS, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu 
(samen de stuurgroep Spoorzone) maken gezamenlijk plannen voor uitbreiding van het spoor 
en intensivering treinverkeer en herinrichting Hoofdstation.  
Op de plannen voor de herinrichting van het Hoofdstation wil de Bond Heemschut  graag 
reageren: 

1. De Bond Heemschut waardeert het dat het uw plan is de reizigers  meer te betrekken bij 
de binnenkant van  het stationsgebouw, met name bij de prachtige stationshal. De 
reizigers lopen nu meestal om het stationsgebouw heen.   
Het station is een rijksmonument en als zodanig beschermd. We vragen u dringend om 
bij de verbouwing van het station het stationsgebouw niet aan te tasten.   

2. Verder vragen we u ook de monumentale perronkappen over het tweede en derde 
perron (spoor 2 en 3 en spoor 4 en 5) met de monumentale loopbrug en het seinhuis bij 
de verbouwing te sparen. Deze onderdelen zijn zeer waardevol. Het seinhuis is een van 
de weinige overgebleven seinhuizen van dit type. Hiervoor kan een nieuwe bestemming 
gevonden worden. We zouden het jammer vinden als het unieke station in Groningen 
zo’n station wordt als zoveel andere  stations in Nederland. Aankomst met de trein in 
Groningen moet iets bijzonders blijven. Voor de beschrijving van de waarde van de 
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perronkappen en het seinhuis zie de Bijlage.  
3. We vragen ons af of de voetgangerstunnel veel zal bijdragen aan de toegankelijkheid van 

de stationshal. We zijn van mening dat de centrale hal beter toegankelijk wordt voor 
reizigers als de bult van de fietsenstalling voor het station verdwijnt. Veel vertrekkende 
reizigers lopen om dit obstakel heen, naar de ingang van het eerste perron tussen de 
fietsenstalling en het stationsgebouw en gaan dan verder naar hun trein via het eerste 
perron (spoor 1 en 2). Ook bij het verlaten van het station wordt deze route veel 
gebruikt.  
Het beter aangeven van een looproute en het verbeteren van de randen van het 
stadsbalkon zodat het beter toegankelijk wordt voor reizigers met zware rolkoffers en 
ander rollend materieel zal weinig verschil maken. Het is de bult die men over moet die 
deze route onaantrekkelijk maakt.  
Door het stadsbalkon is ook de taxistandplaats onvindbaar. 
 
Wanneer het monumentale hoofdgebouw weer in volle breedte zichtbaar wordt door de 
stalling geheel ondergronds te maken of te verplaatsten, zal de reiziger zijn natuurlijke 
loop naar de hoofdingang hervinden. Bovendien zal het menig Stadjer rijdend over de 
Stationsweg genoegen doen om het gebouw in volle glorie te mogen aanschouwen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Provinciale commissie van de Bond Heemschut, 
 
 
 
M.J.A. Vooijs, secretaris a.i. 
 
 
 
Bijlage: 1 
 
 
 
Kopie: College van B en W en Raad van Gemeente Groningen 
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1 
Bijlage  
 
Redekundige omschrijving van de monumentale perronkappen, de ijzeren trap en het 
seinhuis, gemeentelijk monument.  
 
Perronkappen met overdekte loopbrug en seinhuis van het NS-Hoofdstation van Groningen 
(het stationsgebouw is beschermd Rijksmonument)  
 
Adres: Stationsplein 4 
Architect/ontwerper : Ingenieurs Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MES); 
gebouw architect I. Gosschalk (1838-1907) 
 
Bouwjaar: 1896 (perronoverkappingen);  
in 1928 (derde perron met overkapping, overdekte loopbrug met seinhuis); 
in 1932 (verlenging 2de perronoverkapping); 
 
Oorspronkelijke functie: perrons met overkappingen, overdekte loopbrug en seinhuis 
Huidige bestemming : perrons met overkappingen, overdekte loopbrug en seinhuis (niet 
meer als zodanig in gebruik) 
 
Inleiding 
Perronoverkappingen, deel uitmakend van het stationscomplex van Groningen (waarvan het 
stationsgebouw zelf Rijksmonument is), gerealiseerd in 1896 met later toegevoegde 
overdekte loopbrug met seinhuis uit 1928 over de doorgaande middensporen en 
bijbehorende perronoverkappingen over het 3de perron naar ontwerp van ingenieurs van de 
Nederlandse Spoorwegen. 
 
In 1932 werd het 2de perron aan de zuidoostzijde uitgebreid met een stuk overkapping, qua 
type identiek aan die van 1928. In de jaren tachtig van de vorige eeuw verloor het seinhuis 
zijn functie, doordat voor het nieuwe beveiligingssysteem een nieuw seinhuis voor de 
railverkeersleiding werd gebouwd op het westelijke deel van het emplacement. 
In de periode 1970-1980 zijn de perronoverkappingen van het 2de perron gesloopt en 
vervangen door transparante golfplaten. 
Vanaf 2002 is het middenperron op de schop gegaan. De kopsporen 2a/3a en 2b/3b werden 
ingekort, aan de b-zijde zelfs zover dat ze aan de andere uiteinden weer een flink stuk 
verlengd moesten worden. Hierdoor ontstond een groter 'perronplein' waarop geschakelde 
winkeleenheden werden gerealiseerd. 
In 2002 is ter voorbereiding van onderhoudswerkzaamheden kleuronderzoek verricht naar 
de loopbrug en van het ex- en interieur van de voormalige seinpost. Oorspronkelijk had dit 
een zwartachtige afwerking, die later is overgeschilderd in donkergroen, vervolgens 
blauwgroen en later weer bruingrijs. Men koos voor de blauwgroene fase, omdat al besloten 
was de stalen delen van de perronoverkappingen in deze kleur te schilderen. De houten 
ramen zijn vernieuwd en opnieuw van raamroeden voorzien, die een okerkleur kregen. 
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Omschrijving 
De opzet van de perronaanleg van het Hoofdstation van Groningen is in feite gebaseerd op 
het principe van een dubbel kopstation, dat wil zeggen gescheiden perrons voor treinen uit 
zuidelijke en noordelijke richting. Doorgaand verkeer in beide richtingen was alleen mogelijk 
via het buitenste perronspoor. 
 
Structuur van de perrons met de overkappingen 
Tussen de kopsporen is een breed verbindingsplein gesitueerd, dat symmetrisch in de as van 
het stationsgebouw ligt. Het plein strookt nagenoeg met de breedte van de monumentale 
ingangshal en verbindt de beide perrons (1 en 2). De perrons zijn overdekt met zelfstandige 
luifelkappen in de vorm van gebogen kappen, die rusten op twee rijen gecanneleerde, 
gietijzeren kolommen met Korinthische kapitelen. De luifels hebben geklonken 
vakwerkspanten van welijzer met een gebogen onderrand. Over de breedte van het 
hoofdgebouw is de perronkap verhoogd. 
 
Aan de achtergevelzijde van het stationsgebouw rusten de vakwerkspanten op zandstenen 
consoles. Aan de spoorzijde bevat de kap een horizontale glasstrook die oorspronkelijk 
fungeerde als ventilatiestrook voor afvoer van rookgas van de (stoom)locomotieven. 
Daaronder sluit een luifelspant met luifel aan. Deze luifels gaan voorbij de verhoogde kap 
langs het stationsgebouw weer over in de lagere, symmetrische kappen over de perrons van 
de kopsporen met de twee rijen gietijzeren kolommen. 
 
Het centrale verbindingsplein tussen het 1ste en 2de perron is overdekt met een 
segmentboogvormige kap, die haaks staat op de perronkappen. Twee gebogen vakwerkspanten zijn 
in de perronkappen opgenomen. De opleggingen van deze (hoofd)vakwerkspanten rusten op vier 
extra zwaar uitgevoerde hoofdkolommen van geklonken samengestelde T en I profielen op een 
gietijzeren voet. Hiertussen  
liggen als overspanning elf geklonken vakwerkliggers. Oorspronkelijk waren aan weerszijden van het 
plein reeksen van acht slanke gietijzeren kolommen  
aangebracht. Deze leken de kap te ondersteunen, maar hadden vooral een decoratieve en 
afschermende functie. Naderhand - vermoedelijk in 1928 toen de loopbrug werd aangelegd en er 
extra ruimte nodig was, zijn deze kolommetjes dan ook verwijderd; de bevestigingsmoeten zijn nog 
altijd zichtbaar in de onderste langsliggers. 
 
Alle perronkappen waren gedekt met plaatijzeren golfplaten, die haaks op de lengterichting 
van de kappen waren aangebracht. Deze bedekking is naderhand vervangen door een 
houten beschieting van kraalschroten, evenwijdig aan de lengterichting van de kappen, en 
afgedekt met dakleer (nog aanwezig in de perronkap van het 1e perron). De kap over het 
gehele 2de perron is in de periode 1970-1980 verwijderd en vervangen door de huidige 
transparante golfplaten. 
 
Seinhuis met overdekte loopbrug en overkappingen 3de perron 
In 1928 werd het stationscomplex voorzien van een 3de perron vanwege het snel 
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toenemende reizigersverkeer. Om dit perron veilig te kunnen bereiken, werd over de 
doorgaande middensporen een loopbrug gelegd. Op de loopbrug werd over de volle breedte 
van de overspanning een seinhuis, Post T, gebouwd (Post T is de benaming voor de ruimte op 
een Nederlands spoorwegstation waarin zich de railverkeersleiding bevindt. Van hieruit 
bedient de treindienstleider de seinen en wissels op het station. De T staat voor 
treindienstleider. Met de invoering van de Centrale Verkeersleiding verdwenen de posten.). 
In dit seinhuis vond de bediening plaats van de seinen en wissels op het 
stationsemplacement. Dit gebeurde door middel van een voor die tijd modern tweerijig 
stelknoppentoestel ten behoeve van de stationsbeveiliging. Door de automatisering van het 
spoorwegbedrijf heeft het seinhuis van Groningen geen bestemming meer. 
 
Het seinhuis bestaat uit een torenachtige, driedelige opbouw met haaks op elkaar geplaatste 
en verspringende onderdelen waarvan de onderste constructieve elementen als stalen 
portaalspanten zijn geïntegreerd in de overkappingsspanten van het 3de perron. De 
loopbrug sluit aan op het middelste niveau vlak boven de perronkap en bestaat uit een 
kokerachtige doosconstructie met een plat dak. Op het bovenste niveau van het seinhuis 
bevindt zich een doosvormige uitbouw met plat dak die aan de kopse zijden driehoekig 
uitgebouwde delen bevat. Behalve voor de bediening had het seinhuis ook een belangrijke 
functie als uitzichtspunt op het emplacement, vandaar de vele stalen raampartijen in dit 
bovenste deel waar zich de seinzaal bevond met bedieningstoestel. Deze doos rust op drie 
zware liggers van geklonken profielen. Geklonken profielen zijn ook toegepast in de 
constructie van de loopbrug, perronkap en overige onderdelen van het seinhuis. De wanden 
zijn van origine voorzien van een plaatstalen beschieting. In deze wanden zijn stalen 
taatsramen opgenomen. Tegen de achterzijde (westzijde) van de seinzaal is een latere 
aanbouw opgenomen van drie lagen waarvan de wanden met horizontale houten delen zijn 
beschoten. De ramen in dit gedeelte zijn ook van hout. Die van de tussenverdieping lopen 
visueel door in de westwand van de voetgangersbrug, alleen daar zijn ze uitgevoerd in staal. 
Volgens de bestektekening uit 1928 was in dit gedeelte oorspronkelijk een lift gepland. Het 
oorspronkelijk geheel open gedeelte onder de trap is naderhand dichtgezet overeenkomstig 
de houten (lift)ombouw op de verdiepingen. Vanaf het middenperron voert een halfopen 
betontrap omhoog naar de voetgangersbrug, ter hoogte van het bordes halverwege, zijn de 
zijwanden geheel dicht. 
 
Overkapping 3de perron 
De overkapping van het derde perron is eveneens van het type luifelkap, maar dan met een 
enkele rij kolommen van geklonken stalen profielen en spanten met een geknikt dak. In 
zuidoostelijke richting versmalt de overkapping zich iets en maakt ze een licht gebogen lijn. 
 
Waardering 
Perronoverkappingen met centraal - overkapt - middenperron uit 1896, deel uitmakend van 
het stationscomplex van Groningen met later toegevoegde overdekte loopbrug met seinhuis 
en derde perronoverkapping uit 1928 en verlengde perronkap van het 2de perron uit 1932, 
naar ontwerp van Ingenieurs van de Staats (Nederlandse) Spoorwegen, van algemeen belang 
voor de gemeente Groningen: 
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# vanwege hun cultuurhistorische waarden, als functionele onderdelen van de monumentale 
opzet, inrichting en latere uitbreiding van het stationscomplex van Groningen dat wordt 
beschouwd als een van de mooiste 19de-eeuwse stationsgebouwen van Nederland en 
daarmee van belang voor de spoorweggeschiedenis in Nederland. Bovendien neemt het 
stationscomplex een belangrijke plaats in als goed bewaard gebleven unieke en herkenbare 
entree naar de stad Groningen; 
 
# vanwege hun architectuurhistorische waarden, gelet op de esthetische kwaliteiten van het 
ontwerp als goed bewaard gebleven stationsoverkappingen in nauwe functionele relatie met 
de opzet en architectuur van het stationsgebouw, een kopstation uit de bloeiperiode van de 
grote 'stationspaleizen', tot uiting komend in de indeling en situering van de perrons met 
centraal gelegen verbindingsperron dat in de as van de hal van het gebouw is geplaatst, 
bestaande uit zelfstandige luifeldaken met gebogen kappen en geklonken vakwerkspanten; 
voorts tot uiting komend in de opzet, constructie en de originele architectonische vorm van 
het seinhuis uit 1928, waarvan in Nederland slechts een paar voorbeelden bewaard zijn 
gebleven; voorts vanwege de wijze waarop dit seinhuis is geïntegreerd in de overkapping van 
het derde perron, door middel van portaalspanten, geklonken profielen en dergelijke in 
combinatie met de overdekte loopbrug, die uit hetzelfde materiaal is samengesteld; van 
belang is verder de metalen windwijzer op het seinhuis in de vorm van een locomotief met 
treintje. 
 
# vanwege het spoorwegenensemble met een aantal monumentale hoogtepunten als het 
station, de perronoverkappingen en seinhuis met loopbrug, deel uitmakend van de 
historische infrastructuur; 
 
# vanwege de relatieve gaafheid en zeldzaamheid van de perronoverkappingen uit de 
bloeiperiode van de Nederlandse spoorwegen als representant van het type zelfstandig 
luifeldak op gietijzeren kolommen en de later toegevoegde overdekte loopbrug met seinpost 
en perronoverkapping uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Van een dergelijk 
geïntegreerd ontwerp zijn in Nederland niet veel voorbeelden bewaard gebleven. 
 
 


