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UITGANGSPUNTEN ONTWERP
PV-SYSTEEM SPORENKAP

• Samenhangend beeld op dakvlak ( ‘’5e gevel’’)
• Geen aantasting van historisch rijksmonument 1954-1956
• Onzichtbaarheid PV-systeem vanaf Stationspleinen en openbare weg 
• Panelen en installaties in ruimtelijke structuur dakvlak opgenomen
• Integraal Ontwerp architectuur, constructie en installatietechniek (kabel & 

leidingen te integreren in bestaande gebouwstructuur)
• Kleur PV cellen zwart zonder kader, 
• Capaciteit 450 KW/piekuur = circa 1900 panelen 
• Kosten & beheer & onderhoud minimaliseren



overzicht



SPORENKAP 1900 PV PANELEN
GROOTSE ZONNEDAK IN NEDERLAND
voor en na realisatie



2014 luchtfoto voor realisatie



2017 luchtfoto na realisatie



2017 luchtfoto na realisatie

Grootste zonnedak van Nederland
In 2010 is het plan voor een PV-systeem door architect Luc Veeger van Arcadis voorgesteld als onderdeel van de visie Ruimtelijke Kwaliteit voor de 
grootschalige uitbreiding en renovatie van station Eindhoven. Duurzame maatregelen waren voor de opdrachtgevers belangrijke eisen.
De 1900 zonnepanelen op de monumentale perronoverkapping van station Eindhoven zijn in december 2017 in werking gesteld. Vanaf dat moment 
wordt minimaal 60% van het jaarlijkse energieverbruik door ProRail op dit station opgewekt met panelen. Een gigantische energiebesparing! Het eerste 
paneel werd in oktober gelegd door projectmanager Sonja Sanders van ProRail. Daarna is het dak in sneltreinvaart vol gelegd met panelen. 

450 duizend kilowattuur
ProRail verbruikt op station Eindhoven jaarlijks 775.000 kWh. Dat staat gelijk het verbruik van zo’n 220 huishoudens. De 1.900 panelen leveren 
minimaal 450.000 kWh oftewel het verbruik van zo'n 130 huishoudens. Als er meer energie wordt opgewekt dan ProRail nodig heeft, gaat het overschot 
naar NS. Vakdeskundige Robin Schipper legt uit: “We hebben gekeken naar het totale verbruik van NS en ProRail. De verbruiken worden geregistreerd 
in twee hoofdmeters. We hebben uitgezocht wie op welk moment hoeveel energie nodig heeft. Het uitgangspunt is om de opgewekte energie direct te 
gebruiken voor bijvoorbeeld de roltrappen, liften en bewegwijzering.“ 

Grootste zonnedak van nederland
ProRail heeft de ambitie om in 2030 alle energie die we verbruiken zelf op te wekken. Dit gaan we onder meer doen door alle geschikte stationsdaken 
en perronoverkappingen te voorzien van zonnepanelen; zo krijgen we het grootste zonnedak van Nederland. De plaatsing op de monumentale kap in 
Eindhoven is mede mogelijk dankzij een subsidie van Stimulering Duurzame Energie. Het project is uitgevoerd door ProRail in samenwerking met 
ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis en BINK Solar.

Monumentale perronkap
De perronkap is een Rijksmonument en daarom was het nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Door de architect is een ontwerp gemaakt 
voor de ruimtelijke, constructieve en esthetische inpassing van de zonnepanelen op het dak.  Een dak dat vanuit de omliggende gebouwen asl 5e gevel 
god zichtbaar is



BIPV 
IN GLASDAK PASSAGE 

• In het Station is in 2016 een BIPV-systeem uitgevoerd in het glasdak 
Stationshal Noord voor de oude en nieuwe passage



2016 BIPV in structureel glasdak tussen passages en Noordhal



2017 BIPV in structureel glasdak tussen passages en Noordhal



2017 BIPV in structureel glasdak tussen passages en Noordhal



ON - ZICHTBAARHEID
GROOTSE ZONNEDAK IN NEDERLAND

• Stationsplein zuid- en noordzijde
• John F Kennedylaan/Fellenoord zichtlijn 
• Perron oost en west zijde
• Perron interieur
• Hoogbouw ( Kennedy center, Student hotel, Stationsweg, Noordzicht, Zuidhal)



Impressie voorkeursoptie 3 en on - zichtbaarheid



PV niet zichtbaar vanaf stationspleinen & openbare weg



PV niet zichtbaar vanaf 
John F Kennedylaan -
Fellenoord



PV niet zichtbaar vanaf perron westzijde

PV niet zichtbaar vanaf perron oostzijde



Perronkap in avond-nacht
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