
pagina 1

Spoorzone Zwolle
nieuwsbrief 12 - december 2015

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het stationsgebied. In deze nieuwsbrief onder andere  
meedenken over ontwerp nieuwe busbrug, gastvrij station, meer fietsrekken, overeenstemming  
OV-chipkaart poortjes, spoorverdubbeling Zwolle-Herfte, try-out Westerlaan
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Veel animo om mee te denken 
over ontwerp nieuwe busbrug

Waar moeten we bij het ontwerp van de nieuwe busbrug 
rekening mee houden? Wat voor brug past op deze plek 
en wat past absoluut niet? Deze en andere vragen waren 
onderwerp van gesprek tijdens een goedbezochte 
inspiratiesessie voor de stad op woensdag 2 december 
in Hanzeland. Ed Anker, wethouder Spoorzone, was 
blij verrast met de grote opkomst en de enthousiaste 
inbreng van de aanwezigen. 

Hoewel de wensen op een aantal punten uiteenliepen, was 
er ook een duidelijke gemene deler: het moet een ranke, 
slanke brug worden die past in de drukke, bebouwde 
stationsomgeving. Het wordt een verbinding tussen oud 
(Veeralleekwartier) en nieuw (Hanzeland), en het zou mooi 
zijn als we dit in het ontwerp terugzien, hoorden we een 
aantal keren. Duurzaam, innovatief en trillingsvrij, zodat 
omwonenden geen last hebben van de nieuwe brug, waar 
per dag 1.200 bussen over gaan rijden.

De uitkomsten van de avond zijn inmiddels besproken in de 
beoordelingscommissie. Deze stelt de beoordelingscriteria 
vast voor de aanbesteding van de busbrug. De commissie 
heeft de uitkomsten van de inspiratiesessie goed kunnen 

gebruiken bij het uitwerken van de beoordelingscriteria. 
De criteria gaan in januari 2016 naar het kwaliteitsteam 
Spoorzone. Daarna worden ze ter goedkeuring voorgelegd 
aan het college van B en W en gaan ze ter informatie naar 
de gemeenteraad. De deelnemers aan de inspiratiesessie 
worden dan ook geïnformeerd. De vastgestelde criteria 
vormen het uitgangspunt voor de architecten die met het 
ontwerp aan de slag gaan.

De aanbesteding gaat formeel van start in maart 2016.  
Rond de zomer weten we welke partij het winnende 
ontwerp heeft gemaakt.
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Wensen voor ontwikkeling noord en zuidzijde station in kaart gebracht               

Er is de afgelopen tijd al fors geïnvesteerd in 
station Zwolle: er is een vierde perron aangelegd, 
perronkappen zijn geplaats en de nieuwe tunnel is in 
gebruik genomen. Er volgen nog grote investeringen, 
zoals de verplaatsing van het busstation, de busbrug en 
uitbreiding van fietsenstallingen.

Voor de busbrug zijn de plannen vergevorderd. Nu we ook 
met de andere onderdelen aan de slag gaan, is het tijd 
om in beeld te brengen wat er nodig en wenselijk is om 
de stationsomgeving in de toekomst voor alle reizigers en 
andere gebruikers tot een goed werkende en plezierige 
omgeving te maken. Het kwaliteitsboek geeft daarvoor al 
een duidelijke richting. De volgende stap is het maken van 
een programma van eisen voor de noord- en de zuidzijde. 

De afgelopen weken hebben de vier Spoorzonepartijen 
de wensen en randvoorwaarden van alle betrokkenen 
en belanghebbenden in kaart gebracht. Met de direct 
betrokken organisaties zijn gesprekken gevoerd, daarnaast 
was er op 26 november een workshop. Bewoners, 
vertegenwoordigers van reizigers en belangenorganisaties 
hebben een rijke oogst aan ideeën en wensen opgeleverd. 
Genoemd zijn onder meer de doorbraak van het 

gebouw Schellepoort, meer groen op de pleinen, betere 
fietsenstallingen. Met de opbrengst van deze workshop en 
de interviews maakt bureau IXin een integraal programma 
van eisen voor beide deelgebieden.
Dat programma wordt in het voorjaar aan het college en de 
gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.
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Gastvrij station 

Rondom station Zwolle verandert de komende tijd 
veel. Een belangrijke ambitie is om de Spoorzone 
aantrekkelijk te houden voor alle gebruikers, zowel 
gedurende de bouwperiode, als wanneer alles af is. 

Hoe organiseren we dat de ideeën en ervaringen van 
omwonenden, gebruikers en reizigers over het vernieuwde 
spoorzonegebied worden gehoord en opgepakt? Hoe gaan 
voetgangers hun weg vinden? Voelen reizigers zich gastvrij 
onthaald, ook in de tijdelijke situatie? En hoe maken we de 
Spoorzone tot een gebied waar van alles te doen is, waar 
het bruist en levendig en veilig is? Oftewel: is er sprake van 
sociale kwaliteit? 

Sociale kwaliteit
Op initiatief van Het Oversticht en met steun van de 
provincie Overijssel is gewerkt aan de sociale kwaliteit 
van de Spoorzone Zwolle. Het team sociale kwaliteit heeft 
de lessen die geleerd zijn gebundeld in een werkschrift 
Sociale kwaliteit. Het werkschrift bevat handige tips en 
handreikingen voor iedereen die beroepshalve of als 
belanghebbende te maken heeft met ruimtelijke projecten. 
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan wethouder 
Ed Anker van de gemeente Zwolle en teamleider Joram  

Wortman van de provincie Overijssel tijdens een afsluitende 
bijeenkomst in de Spoorzone op 11 december. 

Deelnemers maakten een informatieve wandeling door de 
Spoorzone met een toelichting op de ontwikkelingen van 
het gebied in relatie tot sociale kwaliteit, tijdelijke projecten 
en de prijsvraag die het team sociale kwaliteit organiseerde. 
Ook werd ingegaan op placemaking en de verbinding met 
de stad. Aansluitend was er in De Kantine Bij Hanz een debat 
met een medewerking van het Mooiwaartscafé. 
Dit is een landelijk rondreizend café waarin samen met de 
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit wordt bekeken hoe de beste 
ruimtelijke kwaliteit in Nederland tot stand komt. 

Het werkschrift is te vinden 
op www.oversticht.nl

http://www.oversticht.nl/nieuws/werkschrift.html
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Meer fietsrekken aan zuidzijde  
station Zwolle

In december hebben ProRail en gemeente Zwolle extra 
fietsrekken geplaatst aan de zuidkant van station 
Zwolle. De afgelopen tijd kwamen er steeds meer 
signalen dat er te weinig fietsplekken waren rondom 
het station. Gemeente, NS en ProRail hebben daarom 
de handen ineengeslagen om snel meer fietsplekken te 
maken. 

Er zijn ongeveer 650 extra fietsrekken bijgeplaatst langs de 
Hanzelaan, direct naast de stationsuitgang. Deze komen 
deels in de plaats van de tijdelijke fietsrekken op het 
Lübeckplein, die ProRail begin december heeft weggehaald. 
 
Eerste 24 uur gratis 
Daarnaast willen NS, ProRail en gemeente de bewaakte 
zelfservice stalling aan het Lübeckplein aantrekkelijker 
maken. Bijna de helft van de beschikbare plaatsen in de 
stalling (circa 200 plaatsen) werd namelijk niet gebruikt. 
Vanaf 1 december is het gebruik van de zelfservice stalling 
iedere eerste 24 uur gratis. Als je langer stalt betaal je na die 
24 uur € 0,50 per dag. Reizigers die vaker langer dan 24 uur 
stallen kunnen voor € 55,- een jaarabonnement kopen. 

Deze regeling heeft NS eerder met succes ingevoerd in de 
(bemande) fietsenstallingen van Utrecht Jaarbeursplein, 
Amsterdam Amstel en Breda en heel recent in Arnhem.

Aan de noordkant van het station zijn dit najaar meer 
plekken gemaakt door de plaatsing van extra rekken aan de 
Oosterlaan. Daar zijn nu alle enkellaagse rekken vervangen 
door dubbele rekken. 

Met deze maatregelen verwachten gemeente, ProRail en NS 
voor de komende jaren voldoende ruimte te maken aan de 
zuidzijde. Ondertussen werken de drie partijen verder aan 
een oplossing voor de lange termijn. 
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Reboot Hanzeland:  
speldenprikken en sociale interventies

Hanzeland is in de jaren tachtig en negentig stapsgewijs 
als nieuwe uitbreidingswijk van Zwolle ontwikkeld. 
Dit kwartier aan de ‘andere’ kant van het station van 
Zwolle ligt strategisch gunstig tussen de binnenstad, 
uitvalswegen, hogeschool Windesheim en het groene 
gebied bij de IJssel. Ook vanuit de regio is Hanzeland 
zeer goed bereikbaar per fiets, auto en openbaar 
vervoer. 

Ondanks deze gunstige ligging profiteert het gebied amper 
van zijn directe omgeving. De relatief grote schaal van 
gebouwen en openbare gebieden en de strikte scheiding 
tussen woon- en kantoorgebieden dragen niet bij aan de 
levendigheid. Weinig aantrekkelijke pleinen en leegstaande 
kantoren en winkels verergeren het probleem. 

De grote stromen studenten tussen station en de 
hogeschool en de werkenden brengen alleen lokale 
levendigheid op het Lübeckplein en de direct aangesloten 
verkeerswegen. De overige delen van Hanzeland profiteren 
niet of nauwelijks van deze groepen. Buiten kantoor- en 
schooltijden is het gebied verlaten. 

Raumspielkunst
De gemeente Zwolle en de provincie Overijssel willen 
het onbenutte potentieel van Hanzeland activeren en 
het gebruik van het gebied, in het bijzonder de openbare 
ruimte,  verbeteren. Daarom gaven ze opdracht aan 
architectencollectief Raumspielkunst om de kansen voor 
Hanzeland en in het bijzonder de openbare ruimten in beeld 
te brengen. 

Onder de naam ‘Reboot Hanzeland’ zijn gedurende een 
week bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, huurders, 
studenten,  reizigers, werkenden, initiatiefnemers en andere 
geïnteresseerden uitgenodigd om waardering, kritiek, ideeën 
en mogelijke impulsen voor Hanzeland uit te spreken. 

Speldenprikken
Raumspielkunst stelt op basis van de bevindingen een 
aantal speldenprikken en acties voor om Hanzeland te 
verlevendigen en verbeteren. 

De acties zijn te onderscheiden zijn in drie categorieën: 
stedenbouwkundige maatregelen (andere inrichting van de 



Spoorzone nieuws  #12 - december 2015                        

pagina 8

ruimte), programmatische aanpassingen (functiemenging 
of –wijziging) en sociale interventies (faciliteren van 
ontmoeting of uitnodigen tot gebruik van openbare 
ruimten door bewoners en studenten). 

Ze stellen onder meer voor om het pand Lübeckplein 68 
langer beschikbaar te houden om vraag en aanbod van 
bewoners, ondernemers, verenigingen en opleidingen met 
elkaar te verbinden. Ook zijn er ideeën voor een andere 
inrichting van pleinen en openbare ruimten met meer 
groen, die meer uitnodigen tot ontmoeting en gebruik.

Raumspielkunst beveelt ook aan de bewoners van 
Hanzeland te faciliteren in het oprichten van een wijk of 
buurtcentrum met een gemeenschappelijke werkplaats 
in een leegstand pand in het kantorengebied. Daarmee 
komt er buiten kantoortijden meer levendigheid en 
ontstaat er een ontmoetingsplek voor bewoners die ook 
zorgt voor een betere verbinding tussen het woon- en het 
kantorengebied. 

De architecten van Raumspielkunst presenteren eind 
januari hun voorstellen aan iedereen die heeft meegedacht 
en/of geïnteresseerd is. Het rapport is hier te downloaden. 

http://www.zwolle.nl/spoorzone/documenten-en-downloads
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Gemeente en NS maken afspraken over OV-chipkaart poortjes op station 

De gemeente Zwolle en NS hebben na een lang en 
intensief traject overeenstemming bereikt over het 
gebruik van OV-chipkaartpoortjes op station Zwolle. 
De gemeente heeft afspraken gemaakt met NS over 
een gefaseerde inwerkingtreding van de poortjes, 
passagemogelijkheden voor passanten, maatwerk voor 
bezoekers van evenementen in de stad, communicatie en 
monitoring van de gevolgen en ervaringen. 
De gemeenteraad van Zwolle heeft op 7 december 
ingestemd met de afspraken.

Vanaf het tweede kwartaal van 2016 gaan de poortjes op het 
station gefaseerd dicht. Aan de zuidkant staan in de nieuwe 
reizigerstunnel al poortjes, maar die zijn nog open. Zodra ze 
dicht gaan kunnen voetgangers de poortjes alleen nog met 
een OV-chip kaart of een speciale pas passeren. 

Op 82 Nederlandse stations komen poortjes om het reizen 
veiliger en het in- en uitchecken makkelijker te maken. Na 
geweldsincidenten begin dit jaar heeft de staatssecretaris 
van Infrastructuur en Milieu de betrokken gemeenten 
gevraagd mee te werken aan een versnelde invoering 
van de poortjes.  In een brief aan de staatssecretaris 
hebben de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel 
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eerder aangegeven geen voorstander te zijn van OV-
chipkaartpoortjes op het station van Zwolle. Gemeente en 
provincie zien graag een gastvrije voetgangersverbinding 
tussen Hanzeland en de binnenstad die 24 uur per dag 
toegankelijk is. In haar reactie gaf de staatssecretaris aan 
dat de komst van de poortjes voor haar desondanks een 
gegeven is. Ze heeft gemeente, provincie en NS opgeroepen 
samen het gesprek te voeren. 

Alle partijen hechten veel belang aan een gastvrij en veilig 
station voor de reiziger en het treinpersoneel. Daarom 
hebben ze afspraken gemaakt om een vlotte passage voor 
iedereen mogelijk te maken. Zo komt er voor regelmatige 
passanten en omwonenden die geen OV-chipkaart hebben 
een speciale passagepas. Voor medewerkers en bezoekers 
van kantoren in de buurt van het station en voor bezoekers 
van evenementen in de stad worden maatwerkoplossingen 
gezocht. Voorafgaand aan de ingebruikname van de 
poortjes gaat NS omwonenden, reizigers en passanten 
informeren. 

Met de afspraken wordt het gastvrije karakter van het 
station van Zwolle geborgd en komt NS tegemoet aan het 
bezwaar van gemeente en provincie dat de poortjes een 
vrije doorgang van de tunnel beperken. 

In 2016 en 2017 zal NS de sociale veiligheid monitoren en 
bijhouden hoeveel passanten er gebruik maken van de 
tunnel. Ook is afgesproken dat NS pilots gaat uitvoeren 
op station Zwolle met nieuwe technieken en systemen 
die de doorgang eenvoudiger kunnen maken, zoals in- en 
uitchecken met een mobiele telefoon of bankpas. 

Met de onderlinge afspraken zijn de gemeente en NS ervan 
overtuigd dat ze recht hebben gedaan aan de gezamenlijke 
ambitie om station Zwolle en de Spoorzone tot een gastvrij 
en aantrekkelijk gebied te ontwikkelen voor bewoners, 
bezoekers en reizigers. 
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Voorkeursvariant 
spoorverdubbeling Zwolle-Herfte

Het Bestuurlijk Overleg Spoor Noord-Nederland - 
bestaande uit het Ministerie van IenM, de noordelijke 
provincies en Overijssel, gemeente Zwolle en ProRail 
- heeft een integraal advies uitgebracht aan de 
Staatssecretaris van IenM over de voorkeur voor de 
verdubbeling van het spoor tussen Zwolle en Herfte en 
het opstelterrein RGS in Zwolle. 

In het overleg is unaniem gekozen voor een dive-under bij 
Herfte, ook wel aangeduid als variant 3. In deze variant duikt 
de spoorlijn naar Meppel en verder ter hoogte van Herfte 
onder het spoor naar Emmen.

Voor het RGS-terrein - opstel en serviceterrein voor treinen die 
in Zwolle overstaan - is gekozen voor de uitgebreide variant 
met volledige onderafdichting met folie in verband met 
drinkwaterbescherming. Verder is afgesproken dat als er bij de 
afronding van het project nog voldoende geld over is, er nog 
een overkapping boven het perron van spoor 15/16 in Zwolle 
wordt aangelegd. 
 
Vervolg
De vervolgprocedure is dat het ministerie zo spoedig mogelijk 
de tracé-procedure afrondt. Naar verwachting stelt de staats-
secretaris in het eerste kwartaal van 2016 het ontwerp-tracé-
besluit vast en eind 2016 het definitieve tracébesluit voor de 
spoorverdubbeling. Daarna kan de uitvoering van de spoor-
verdubbeling tussen Zwolle en Herfte starten. Eind 2020 
moeten de spoorverdubbeling en vrije kruising af zijn.
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Kunstroute Portal opgeleverd

Vanaf begin november werden de eerste tekenen van 
de kunstroute zichtbaar voor reizigers en passanten: 
een groot beeldscherm in de stationstunnel en de eerste 
delen van de blauwe bronzen lijn in het voetpad langs 
de route. 

Er is hard gewerkt om de kunstroute van het station naar 
de binnenstad op tijd – voor het eind van het jaar - op te 
kunnen leveren. Op het moment van schrijven lijkt dat te 
gaan lukken. Dan is het station van Zwolle door middel 
van een buitengewoon kunstwerk verbonden met de 
binnenstad. Op 23 januari wordt het kunstwerk – met de 
naam Portal – geopend met het aanzetten van de video-
installatie in de stationstunnel. 

Tijdtunnel
500 figuranten, 44 schapen, 8 honden, 2 paarden, 1 station
In de nieuwe stationstunnel van Zwolle wandelen reizigers 
een panoramische video-installatie binnen. De filmbeelden, 
die ter plekke opgenomen zijn, nemen de reiziger mee 
op een virtuele reis door de tijd. Uiteenlopende situaties 
en alledaagse scènes vormen een tijdcollage waarin 
personages uit verleden, heden en de denkbeeldige 
toekomst samenkomen. 

Het station vormt een knooppunt van generaties en 
tijdperken. Centraal daarin staat de relatie tussen de 
forenzen en de figuren, die dezelfde ruimte delen in 
parallelle tijdsgewrichten. Het resultaat is een film zonder 
begin of einde; een tableau vivant dat steeds verandert; 
een omgeving waarop je nooit uitgekeken raakt. De tunnel 
is niet meer alleen een doorgangspunt maar wordt een 
bestemming op zichzelf.
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De toekomst heeft een lang verleden 
Portal is een permanent kunstwerk waarin het alledaagse 
leven en een denkbeeldige wereld elkaar afwisselen 
in een magisch universum. Het werk bestaat uit een 
panoramische video-installatie in de reizigerstunnel van 
station Zwolle en een serie beelden onderweg naar de 
binnenstad. 
De installatie is een ontwerp van Ram Katzir en 
kunstenaarsduo Hertog Nadler. Met dit werk laten de 
kunstenaars zien hoe onze levens in verschillende periodes 
met elkaar verbonden zijn en hoe wij gevormd worden 
door ons individuele en collectieve geheugen. 

De kunstenaars wonnen met hun voorstel voor Portal 
de wedstrijd die de gemeente Zwolle in 2013 uitschreef 
om de looproute tussen station en binnenstad met kunst 
aantrekkelijker en duidelijker beleefbaar te maken. Het 
drietal maakte volgens de commissie Beeldende Kunst 
en een klankbordgroep van bewoners en culturele 
instellingen het meest aansprekende plan voor de thema´s 
tijd, stroom en oriëntatie.

<< werk aan de blauwe lijn
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Nóg aangenamer verblijven  
op station Zwolle

Het winkelaanbod in de reizigerstunnel wordt flink 
uitgebreid.

Met de komst van AKO, AH to go, Mr Long en de Döner 
Company wordt het in 2016 nóg aangenamer verblijven 
op station Zwolle. Even snel iets lekkers halen of juist een 
uitgebreidere maaltijd nuttigen? Het kan dus nu ook in 
de reizigerstunnel aan de Zuidzijde. Het streven is om de 
verschillende winkels begin 2016 te openen. AH to go opent 
haar winkel nog voor het einde van het nieuwe jaar.

Nieuwe toiletfaciliteit
Naast winkels komt er in de reizigerstunnel een compleet 
nieuwe toiletfaciliteit. In dit dienstverleningsconcept staat 
optimale hygiëne, comfort en vriendelijke service centraal. 
Let straks ook even op de bijzondere aankleding!  
De oplevering staat gepland voor eind januari 2016. 

De reiziger op station Zwolle krijgt zo met de winkels 
aan de zuid- én noordzijde een compleet en gevarieerd 
winkelaanbod.  
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Try-out herontwikkeling 
voormalige postsorteercentrum 
Westerlaan van start

De laatste jaren zien we dat gebiedsontwikkeling zoals 
we die kenden, met vooraf vastgelegde programma´s 
en functies, niet meer werkt om tot een nieuwe invulling 
van panden en gebieden te komen. Landelijk wordt 
steeds meer ingezet op een organische groei van 
binnenstedelijke locaties. Hierbij horen andere rollen 
van overheid, ontwikkelaars en andere betrokkenen en 
een andere aanpak van het proces. 

Gemeente Zwolle en provincie Overijssel investeren 
gezamenlijk € 100 miljoen in de OV-knoop om zo het 
stationsgebied en de stad te laten groeien. De verdere 
verbetering van de vervoersknoop maakt het omliggende 
gebied aantrekkelijker voor nieuwe ontwikkelingen en 
initiatieven. Dat gebeurt langs twee lijnen: enerzijds 
het faciliteren en aanjagen van tijdelijke initiatieven en 
activiteiten, anderzijds de gezamenlijk zoektocht naar meer 
permanente en grotere invullingen. 

Als eigenaar van het voormalige postsorteercentrum 
aan de Westerlaan heeft DC Vastgoed de ambitie om het 
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gebruik van deze locatie op organische wijze te gaan 
herontwikkelen. Zo is er in de hoogbouw van het pand al een 
bedrijfsverzamelgebouw ontstaan: City Post. 

Deze organische aanpak van het postgebouw past goed in 
de gemeentelijke ontwikkelstrategie voor de Spoorzone, 
maar het vraagt wel om een andere rol van gemeente en 
ontwikkelaar dan tot nu toe gebruikelijk. Daarom hebben 
beide partijen afgesproken een try-out te doen met een 
nieuwe vorm van samenwerking. Uitgangspunt hierbij is een 
proactieve en oplossingsgerichte grondhouding. 

Er wordt niet gewerkt vanuit een strak kader, organische 
transformatie vraagt van beide partijen flexibiliteit, ruimte 
geven, vertrouwen en lef. De gemeente geeft DC Vastgoed 
gedurende vijf jaar de ruimte om op een geleidelijke manier 
het gebouw organisch te herontwikkelen. Daarbij is wel 
afgesproken dat de herontwikkeling moet passen in de 
stedenbouwkundige uitgangspunten van het kwaliteitsboek 
Spoorzone. 

Na vijf jaar evalueren beide partijen de resultaten van deze 
try-out.
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Aanbesteding elektrificatie en 
stations Kamperlijn van start
De werkzaamheden voor de elektrificatie van de 
Kamperlijn staan vanaf 17 december 2015 op de 
Europese aanbestedingskalender. Gedeputeerde 
Staten van Overijssel en de colleges van B&W van 
Zwolle en Kampen hebben ProRail opdracht gegeven 
de aanbesteding en de uitvoering van het werk te 
begeleiden. Naar verwachting is in het voorjaar van  
2016 de aannemer voor deze klus bekend. 

Elektrificatie
De aannemer die het werk mag uitvoeren, start in 2016 met 
de voorbereiding van de werkzaamheden en het aanvragen 
van de vergunningen en ontheffingen. In 2017 gaan de 
werkzaamheden aan het spoor van start. 
Bij de elektrificatie van het spoortraject tussen Zwolle en 
Kampen gaat het onder andere om de aanleg van 200 
bovenleidingmasten naast het spoor en ondergrondse 
leidingen naar twee nieuwe technische ruimten voor de 
stroomvoorziening van 1500 volt naar de bovenleiding. 
Met de elektrificatie van de Kamperlijn, die nu nog met 
dieseltreinen wordt gereden, bespaart de provincie 
op de exploitatiekosten (aanschaf-, onderhoud- en 
brandstofkosten). Daarnaast verbetert de luchtkwaliteit in 

het gebied tussen Zwolle en Kampen. Elektrische treinen zijn 
ook stiller en sneller. 

Vervoer tijdens werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden, die gepland staan in 2017, is 
de Kamperlijn naar verwachting drie maanden volledig 
buiten dienst. Voor deze periode wordt in overleg met de 
NS adequaat vervangend vervoer geregeld. Als alles volgens 
plan verloopt rijdt de eerste elektrische trein in december 
2017.
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