
N I E U W S  V A N  L A N G S  D E  L IJ N  2021 

(Het meest recente nieuws staat steeds onderaan, dus in de loop van het jaar alsmaar verder naar 

beneden scrollen!) 

 

Vanwege de beperkingen die de coronacrisis ons oplegt staan ook de activiteiten aan en langs de 

spoorlijn op een laag pitje. Gelukkig is er één uitzondering: op het emplacement Hoorn wordt 

gewerkt aan de vervanging van het driewegwissel door een nieuwe wisselstraat waarmee ook de te 

bouwen werkplaatsuitbreiding zal worden ontsloten. 

 

 

De huidige situatie: het driewegwissel waarop de loodssporen 1, 2 en 3 zijn aangesloten. Op de 

voorgrond ligt wissel 9 dat vanuit het seinhuis wordt bediend; naar rechts loopt spoor U richting 

wissel 6 (achter de stationsklok). 



 

De nieuwe situatie: spoor L1 wordt rechtstreeks aangesloten op het huidige spoor U en de sporen L2 

en L3 komen uit op een nieuw wissel dat op zijn beurt weer aansluit op een wissel waarmee ook 

toegang wordt verkregen tot het nieuwe spoor 4 in de nieuw te bouwen werkplaatsuitbreiding. 

Daarin ligt ook een spoor 5 hetwelk bestemd is voor langdurige nieuwbouw- en restauratieprojecten; 

rollend materieel naar en van dat spoor zal door middel van een kraan via spoor 4 worden neergezet. 

 

 

Op spoor L1 wordt een der nieuwe wissels voorgebouwd; 22 januari 2021. 



 

 

5 februari 2021: ook op spoor 9, voor de lange loods, worden wissels voorgebouwd ten behoeve van 

de nieuwe aansluiting van de werkplaatssporen. 



 

12 februari 2021: het heeft inmiddels gesneeuwd en het is bitter koud, maar het werk gaat gewoon 

door … ook spoor K wordt bezet door een van de nieuwe wissels. 

 

26 februari 2021: de sneeuw is gelukkig alweer verdwenen en het werk vordert gestaag; inmiddels 

zijn 2 wissels klaar en de 3e wordt door Dick Binkhorst onder handen genomen. 


