
Aan de westzijde 
wordt een nieuw voorplein 

gerealiseerd waar treinreizigers 
hun fiets kunnen stallen 

en hun treinreis 
kunnen beginnen.

Om de extra treinen 
die voor PHS gaan rijden 

‘s nachts te kunnen opstellen 
en schoonmaken zal het 
bestaande opstelterrein 

worden vernieuwd.
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Aan de noordzijde 
worden sporen en wissels 

aangepast zodat de treinen 
sneller kunnen vertrekken en 
binnenkomen. Dit is nodig  

       voor de PHS 
     dienstregeling.
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Het spoor van de 
Maaslijn langs perron 35 
wordt geelectrificeerd.

Samenhangend met 
de andere verbeteringen 
van het stationsgebied 

onderzoeken gemeente, provincie, 
NS en ProRail hoe het huidige 

station kan 
worden verbeterd.

PHS (Programma 
Hoogfrequent Spoor) wordt 

tussen 2020 en 2026 in stappen 
gerealiseerd.Vooruitlopend 

hierop worden al enkele wissels 
aangelegd zodat perron 1 beter 

gebruikt kan worden.

Om alle treinen in de 
toekomst goed af te kunnen 
wikkelen is een nieuw perron 

nodig dat via de tunnel
                       bereikbaar

                 wordt.

Nijmegen CentrumNijmegen West

Met het doortrekken 
van de perrontunnel kan een 

de westzijde een nieuwe ingang 
worden gerealiseerd. Hiermee krijgt 

Nijmegen West een volwaardige 
toegang tot het station.

De capaciteit 
van de bestaande tunnel, 

(rol)trappen en liften zal worden 
uitgebreid zodat Nijmegen een 

groter aantal reizigers 
kan verwerken.

Wat gaan we doen op station Nijmegen

Nijmegen
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Extra wissels 
zodat perron 1 

beter benut
kan worden.

Onderzoek hoe 
het station en de 
omgeving verder 
kunnen worden 

verbeterd.

Nijmegen CentrumNijmegen West

Wat gaan we doen op station Nijmegen?

Uitbreiding
van het aantal 
(rol)trappen 

en liften.

Elektrificatie 
van de Maaslijn 
langs perron 35.
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Vernieuwing 
bestaand 

opstelterrein.

Nieuw voorplein 
en fietsenstalling 

aan de 
westzijde.

Doortrekken 
tunnel en realisatie 

nieuwe entree 
westzijde.

Nieuw perron
om al het treinverkeer 
                  goed af te

                 kunnen
                   wikkelen.

Aanpassing 
sporen en wissels 

om sneller te 
kunnen rijden.           

Aanpassingen worden in stappen gerealiseerd tussen 2019 en 2026. Meer info op:

www.prorail.nl/projecten/nijmegen


