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Verlengde Oosterheemlijn en Lansingerland-Zoetermeer
Een bijdrage van Peter Roskott
Met een aanvulling door Erik Herbschleb

Het heeft wel een tijdje geduurd voordat de Oosterheemlijn naar de NS-halte
Lansingerland-Zoetermeer werd verlengd. De toenmalige burgemeesters Charlie
Aptroot van Zoetermeer en van Rotterdam Ahmed Aboutaleb hebben indertijd
gezamenlijk besloten deze lijn door te trekken.
Het voordeel van de Oosterheemlijn is:
1. Reizigers, die met RandstadRaillijn 4 op de halten tussen Palenstein en
Lansingerland-Zoetermeer opstappen, zijn korter onderweg om met de trein
richting Utrecht en verder te reizen dan via overstap op Centrum-West en
Driemanspolder.
2. Bereikbaarheid met het OV van het Van Tuyllpark in Zoetermeer.
Eerste drie foto’s: 19 maart 2019 tijdens proefritten.
Laatste twee foto’s: zondag 19 mei 2019, eerste dag met publiek, na de officiële
opening op de vrijdag daarvoor.

Sprinter in de normale dienst

Proefritten met RandstadRail op 19 maart 2019

Zondag 19 mei 2019, de nieuwe eindhalte van lijn 4, Lansingerland
Nog maar heel weinig reizigers .…

-0-0-0-

Ontleend aan Wikipedia:
In december 2007 werd door minister Camiel Eurlings toegezegd dat de bouw van
station BleiZo en tien andere geplande stations kon worden versneld. De bouw van dit
station was onderdeel van een groter gebiedsinrichtingsconcept met de werknaam
"Landschap als Podium". De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer kwamen in
2008 overeen het betreffende gebied te ontwikkelen naar aanleiding van dit concept.
De werkzaamheden voor het vervoerknooppunt Lansingerland-Zoetermeer over de
A12 werden in 2016 gestart.
Het station was in de dienstregelingopzet van NS niet zonder meer in te passen.
De bestaande kwartierdienst stond geen extra stop toe tussen Den Haag en Gouda.
Uit onderzoek van een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau bleek dat station
Lansingerland-Zoetermeer technisch veilig was in te passen zonder dat de
intercitytreinen Den Haag – Gouda v.v. er last van zouden hebben. In juni 2014
besloot de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van
Haegen dat het station Lansingerland-Zoetermeer gerealiseerd kon worden zonder
aanpassingen in de dienstregeling van de intercity's.
Het nieuwe station werd op 9 december 2018 met ingang van de nieuwe dienstregeling 2019 in gebruik genomen. De verlenging van RandstadRaillijn 4 vanaf de
Javalaan was nog niet gereed op de openingsdag van het station. De nieuwe eindhalte
is op 17 mei 2019 officieel geopend, waarmee deze lijn tot aan het station is verlengd.
-0-0-0Opening van het station op 9 december 2018
Zoals hierboven al vermeld werd het nieuwe stationsgebouw voor het treinverkeer
geopend op zondag 9 december 2018. Hoewel … station? De eerstvolgende vier foto’s
laten zien wat een ‘bouwval’ het toen eigenlijk nog was. Het was een gure dag met
heel veel wind, beschutting was nog nergens te vinden. Eén plekje waar het nog
enigszins dragelijk was: je verstoppen in een van de liften!

Op de openingsdag was er een begin gemaakt met het aanbrengen van de fraaie
sierlijst rondom het gebouw.
Foto’s: E.H.

-0-0-0Verlenging van RR-lijn 4 een feit
Op zondag 19 mei 2019 zag het er allemaal een stuk beter uit. Aan de zijde van het
stationsplein een zestal gekleurde banieren met achtereenvolgens – zie ook de foto de letters W – E – L – K – O – M
Ook de stationshal was opgeruimd en versierd.
Op beide openingsdagen viel het op hoe weinig belangstelling er was, ook van de zijde
van fotografen. Hoogstens een viertal.

Het copyright van foto's en tekst berust bij de inzenders,
die ook inhoudelijk verantwoordelijk zijn.

