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Achtergrond van Station Zevenaar
Station Zevenaar is een spoorwegstation aan de Rhijnspoorweg in de Nederlandse plaats Zevenaar. Station Zevenaar
is sinds de sluiting van het station Zevenaar GOLS in 1918 het enige station in Zevenaar. In de regionale planning is
voor Zevenaar een tweede station opgenomen, Zevenaar Poort. In het verleden was Zevenaar een belangrijk
grensstation. Aangezien deze functie sinds de grensopening grotendeels is komen te vervallen, werd het station lang
alleen bediend door stoptreinen van Arnhem Centraal naar Doetinchem/Winterswijk v.v. Vanaf 6 april 2017 wordt het
station aangedaan door de Duitse Regional-Express-verbinding RE19 tussen Arnhem Centraal en Düsseldorf
Hauptbahnhof van Abellio Rail NRW.
Bron wikipedia.org
2 Uitvoeringen in Train Simulator 2017
In deze uitgave zijn twee versies van de Station Zevenaar beschikbaar.
In de oorspronkelijke uitvoering tot vóór de verbouwing van 2016 met het NS bord aan de voorkant op het dak en tl
verlichting rondom.

Een versie in de huidige verbouwde vorm met de roze lichtmast in de vorm van een boom en spotverlichting.

Installatie
Versie 1.0 eerst ongedaan maken door deze in assets\ MyRailDreams\RailSimulator\Stations de map “Station Zevenaar”
te verwijderen. De assets\ MyRailDreams\RailSimulator\Stations “textures” map laten staan want deze word ook door
station Wageningen gebruikt in de route "Hart van Nederland". De Assets map uit deze .zip uitpakken in of slepen naar
de railworks map op de locatie waar steam is geïnstalleerd. Bij een standaard installatie is dit (C:)Steam\steamapps\
common\railworks en overschrijven wanneer dit word gevraagd.
Als je dit station nodig hebt voor een route waarin deze is verwerkt volstaat het bovenstaande en het station hoeft niet
opnieuw in de route geplaatst te worden, tenzij je de huidige verbouwde versie in je route wilt.

Station Zevenaar voor Train Simulator 2017
Om de assets in een route te plaatsen moet je de Simulator opstarten en naar een route gaan waar het station in wilt
plaatsen. In de World/Scenario editor "MyRailDreams\RailSimulator" aanklikken. Nu kun je links in het midden het station
selecteren en plaatsen.

Hierna de route afsluiten en onder "settings\Tools\Clear Cache" het cache legen en de Sim weer opnieuw opstarten.
Het station is te vinden onder de Stations als: “Station Zevenaar” voor de oorspronkelijke uitvoering en “Station
Zevenaar 2016” voor de huidige verbouwde uitvoering.
Verwijderen
De bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde.
Verspreiding
Dit pakket is Freeware en voor privégebruik. Deze bestanden mogen meegegeven worden met een route maar geef in
de readme ook een link naar waar het originele bestand te downloaden is.
Uitgave notities - Release notes
- Versie 1.0
- Versie 1.2 geheel nieuwe mapping, toegevoegde verlichting en de huidige verbouwde versie toegevoegd.
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