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Geachte leden van Staten en gemeenteraden,

Graag wil u wijzen op weer een herhaling van een bestuurder in de
media met een zwak betoog waarom de hogesnelheidslijn zogenaamd
naar Groningen niet kan. Ook dit citaat van Fleur Gräper zegt iets: De
kans dat er een nieuwe, snelle spoorverbinding met de Randstad komt acht
Gräper klein, gezien het geringe draagvlak in Den Haag. Hieruit laat een
gedeputeerde blijken dat ze niet is bereid te vechten voor de regio.
Haar eigen staf mist dus ook nog de nodige inzichten waarom de lobby
voor de 'Zuiderzeelijn' mislukt is . Veel mensen uit de spoorsector en
verwante bedrijven zien dat de kern van dit probleem op het Ministerie
van Infrastructuur & Waterstaat zelf ligt. Onze Rijksoverheid is sinds
1992 bezig met hogesnelheidslijnen. Niet alleen de 'Zuiderzeelijn' werd
afgeschoten, maar al in 2002 de HSL-Oost: Amsterdam - Utrecht-
Arnhem - Düsseldorf - Frankfurt am Main. 

Het geklungel een betere term is er niet te bedenken met de HSL-Zuid
is zwaar de oorzaak van het 'Nee' op het Ministerie. Daarbij werden
deze projecten in de MKBA(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse)
behandeld als zogenaamde 'stand alone' projecten. Zonder de
aansluitingen op het TEN-T netwerk mee te nemen in de som. Daarbij is
Noord-Nederland al meer dan 75 jaar uitgesloten van internationaal
doorgaand treinverkeer tussen Amsterdam - Scandinavië. De leidt die
treinen onder andere via Duisburg. Wat nog meer reistijd kost en dus
de reizigers een andere modaliteit kiezen. Vaak de auto; meer dan het
vliegtuig. De brief 'Verzoek afronding programma HSL-Zuid' is
onderdeel van deze link met
Kamerstukken: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-
van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2018/12/20/vervoerplan-ns-
2019-en-beheerplan-prorail-2019 

De twee bovenste documenten laten zien waarin de NS en Prorail
technische wijzigingen willen op de HSL-Zuid. Om ontwerpfouten weg te
werken die door onjuist budget ontstaan zijn. Daarbij hebben ze het in
Engeland slimmer aangepakt om het gebrek aan kennis over HSL te
borgen. In Birmingham is dit instituut ontstaan 'National Academy of
Highspeed Rail' zie de link:  https://www.nchsr.ac.uk/ 

Noord-Nederland is dus niet de enige regio die last heeft van de
incompetentie bij het Rijk zeker onder DG Mobiliteit Mark Frequin. Via
onder andere het IPO en VNG of de grote steden aan de grens met

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2018/12/20/vervoerplan-ns-2019-en-beheerplan-prorail-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2018/12/20/vervoerplan-ns-2019-en-beheerplan-prorail-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2018/12/20/vervoerplan-ns-2019-en-beheerplan-prorail-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2018/12/20/vervoerplan-ns-2019-en-beheerplan-prorail-2019
https://www.nchsr.ac.uk/
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Geachte voorzitter, 


Met deze brief bied ik uw Kamer de 41e Voortgangsrapportage (VGR) HSL-Zuid en 


de langetermijnvisie HSL-Zuid van NS en ProRail aan. Hieronder schets ik de 


belangrijkste ontwikkelingen rondom de HSL-Zuid en licht ik de VGR en 


langetermijnvisie nader toe. 


 


Ontwikkelingen vervoer 


Er is de afgelopen jaren door NS en ProRail hard gewerkt om de prestaties op de 


HSL-Zuid te verbeteren en dat leidt tot resultaat. In het kader van het 


gezamenlijke Verbeterprogramma HSL-Zuid is een reeks aan maatregelen 


uitgevoerd. De gemiddelde prestaties van dit jaar op de HSL-Zuid liggen tot nu toe 


op alle prestatiegebieden boven de in de concessie afgesproken bodemwaarden.1 


Bovendien blijkt dat er een toenemende vraag is naar de diensten die worden 


aangeboden op de HSL-Zuid, zowel voor binnenlands als internationaal vervoer. 


De afgelopen jaren is de Intercity Den Haag-Eindhoven (2017) over de HSL-Zuid 


gaan rijden en per april 2018 zijn zowel de Intercity Brussel als Eurostar over de 


HSL-Zuid geïntroduceerd. Het aanbod van Thalys wordt geoptimaliseerd door 


vanaf april 2019 Marne la Vallée (Disneyland) en de Luchthaven Charles de Gaulle 


aan te doen. NS heeft inmiddels de capaciteit van de Intercity Brussel uitgebreid 


en gaat vanaf 2019 met langere Intercity direct treinen rijden.2  


 


De HSL-Zuid is een complexe lijn, deels bestaand uit HSL-spoor en deels uit 


conventioneel spoor, met daartussen een aantal spannings- en 


veiligheidsovergangen.3 Om voor de korte en middellange termijn complexiteit te 


verminderen en de prestaties te verbeteren is bij de begroting 2018 reeds € 60 


mln. vrijgemaakt voor een maatregelenpakket. NS en ProRail verwachten verdere 


prestatieverbetering van deze infrastructurele maatregelen en van de in 


dienstregeling 2021 geplande introductie van de Intercity Nieuwe Generatie 


                                                
1 Zie ook de brief over de halfjaarrapportages van NS en ProRail die parallel aan deze brief 
wordt verstuurd. 
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 22 026, nr. 489, Tweede Kamer, vergaderjaar 
2017–2018, 22 026, nr. 504, Tweede Kamer, Vergaderjaar 2017-2018, 29 984, nr. 762, 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 29 984, nr. 769. 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, kamerstuk 22026, nr. 495 
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(ICNG); een treintype dat naar verwachting beter om kan gaan met de complexe 


infrastructuur dan het huidige TRAXX-materieel. 


 


Langetermijnvisie HSL-Zuid 


Naar aanleiding van de prestaties op de HSL-Zuid en de reizigersgroei, hebben NS 


en ProRail een langetermijnvisie op de HSL-Zuidcorridor opgesteld. Deze bevat 


een uitwerking van maatregelen waarmee op de lange termijn een vergelijkbaar 


prestatieniveau als op het Hoofdrailnet (HRN) mogelijk wordt. IenW heeft dit 


voorstel onlangs ontvangen en u treft het als bijlage bij deze brief aan.  


 


NS en ProRail hebben een analyse gemaakt van de investeringsopties om de 


complexiteit van de HSL-corridor terug te dringen. Ze stellen op hoofdlijnen drie 


maatregelen4 voor: 


 Het upgraden van het bestaande ERTMS op de HSL-Zuid naar de nieuwe 


versie van ERTMS, die ook op het conventionele HRN wordt uitgerold. 


 De implementatie van ERTMS op het emplacement Rotterdam (conventioneel 


spoor). 


 Het verplaatsen en vernieuwen van twee van de tien energietransities op de 


HSL-Zuid, de zogenoemde spanningssluizen. 


 


De langetermijnvisie gaat ervan uit dat zowel het binnenlands vervoer (met het 


grootste reizigersvolume) als het internationale vervoer profiteert van het 


verminderen van de complexiteit op de HSL-Zuidcorridor. Immers, zowel 


binnenlandse als internationale vervoerders hebben op hun route over de HSL-


Zuidcorridor te maken met de beveiligings- en energietransities.  


 


Nadere besluitvorming langetermijnvisie 


Ik vind het goed dat NS en ProRail met de langetermijnvisie een duidelijke ambitie 


voor de toekomst neerzetten. Centraal in deze ambitie staat de wens om de HSL 


Zuid steeds beter te laten renderen en richting 2040 toe te groeien naar een 


vergelijkbaar prestatieniveau als op het Hoofdrailnet. Dit is in lijn met de 


aanbevelingen uit de Fyra-enquête. Echter, aan de voorgestelde infrastructurele 


maatregelen hangt wel een fors prijskaartje. De kosten en baten zullen dus goed 


moeten worden afgewogen. 


 


Het is daarbij van belang rekening te houden met het effect van het hiervoor 


genoemde pakket aan maatregelen van € 60 mln. De invulling van dit pakket, 


waarbij de maatregelen op haalbaarheid, effectiviteit en kosten worden 


onderzocht, zal in de loop van volgend jaar worden afgerond. Ook het effect van 


de introductie van de ICNG is van belang. De ICNG is, anders dan de huidige 


TRAXX-locomotieven, gespecificeerd voor de HSL-Zuid. Hoeveel beter de 


prestaties hierdoor worden en dus hoeveel winst er daarbovenop nog te behalen 


valt door bijvoorbeeld het verplaatsen van de spanningssluizen, zal pas echt 


duidelijk worden als de ICNG rijdt.  


 


 


 


 


 


                                                
4 De voorlopig geraamde kosten bedragen € 230-300 mln. (excl. BTW) voor de HSL-Zuid en 
€ 250-400 mln. (excl. BTW) voor conventioneel spoor. De totaal voorlopig geraamde kosten 
betreffen dus 480-700 mln. exc. BTW. 
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De nadere analyses van deze effecten zijn noodzakelijk om de genoemde kosten-


batenafweging te kunnen maken in de context van de dan geldende budgettaire 


kaders. Op dit moment is de budgettaire ruimte voor het uitvoeren van de 


voorgestelde maatregelen ontoereikend. 


  


Tot slot hebben de voorgestelde uitrol van ERTMS op emplacement Rotterdam 


Centraal en de mogelijke upgrade van het huidige ERTMS op de HSL-Zuid 


uiteraard een sterke samenhang met het programma ERTMS. Volgens de huidige 


inzichten zal voor 2030 geen ERTMS worden uitgerold op grote emplacementen, 


zoals Rotterdam Centraal. In de voortgangsrapportage die ik u in oktober stuur 


wordt uw Kamer hierover nader geïnformeerd. De mogelijke upgrade van het 


huidige ERTMS op de HSL-Zuid zal worden bezien in samenhang met de uitrol van 


ERTMS op HRN-baanvakken die aansluiten op de HSL. 


 


Risico-analyse zettingen en betonproblematiek 


Recent onderzoek door ProRail en externe deskundigen laat zien dat het aantal 


zettingslocaties rond Schuilingervliet in het verslagjaar van de VGR 41 is 


toegenomen. Verwacht wordt dat de kosten van voorziene herstelmaatregelen 


(2018-2021) € 27,4 miljoen bedragen in plaats van de eerder (bij VGR 40) 


geraamde € 16 miljoen.  


 


Ik heb u de afgelopen jaren geïnformeerd over de betonkwaliteit van de objecten 


op de HSL-Zuid. Uit onlangs afgeronde studies blijkt dat de betonkwaliteit van de 


HSL-Zuid-objecten op orde is.5 De prognose is dat de komende decennia geen en 


daarna zeer beperkte schade zal ontstaan. Op basis van de uitgevoerde 


kwantitatieve risico-analyse en de beoordeling daarvan door ProRail is de 


verwachting dat de kosten voor de noodzakelijke nog uit te voeren 


herstelmaatregelen voor de hele HSL-Zuid tijdens de resterende levensduur (tot 


2110) ca. € 14 miljoen zal bedragen. Voor de lopende IF-periode (t/m 2031) gaat 


het om € 3,9 miljoen. ProRail zal bij de 8-jaarlijkse reguliere hoofdinspectie de 


betonkwaliteit van een beperkt aantal HSL- objecten opnieuw onderzoeken. Tot 


die tijd acht ProRail extra onderzoek, intensivering van het inspectieregime en/of 


preventieve maatregelen niet noodzakelijk in relatie tot de gewenste levensduur 


van 100 jaar en de veiligheid van de constructies, mens of trein. 


 


De verwachte uitgaven voor de maatregelen voor zettingen en beton kunnen 


worden gedekt binnen de beschikbare middelen voor de HSL-Zuid op het 


Infrastructuurfonds (omdat de werkelijke uitgaven in 2018 incidenteel lager 


uitvallen).  


 


Spoorstaafschades 


Bij brief van 15 maart 2018 is uw Kamer geïnformeerd over spoorstaafschade op 


de HSL-Zuid. Infraspeed, de beheerder van de HSL-infra, is van mening dat de 


schade wordt veroorzaakt door het gebruikte materieel (TRAXX-locomotieven) en 


heeft de Staat verzocht de herstelkosten te compenseren. Een in opdracht van de 


Staat door TNO uitgevoerde beoordeling van het door Infraspeed aangedragen 


bewijsmateriaal is in dit voorjaar afgerond. De gesprekken over de uitkomsten van  


het TNO-onderzoek zijn gaande waarbij partijen gezamenlijk op zoek zijn naar een  


  


                                                
5 De Tunnel Rotterdam Noordrand (TRN) blijkt dus een uitzondering binnen alle objecten van 
de HSL-Zuid. De aannemer is bereid de maatregelen voor de aanpak van de schade van TRN 
voor eigen rekening uit te voeren. Zie Kamerbrief 15 maart 2018 (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2017–2018, 22 026, nr. 504). 
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oplossing. Zolang deze gesprekken niet zijn afgerond kan gezien de 


onderhandelingspositie van de Staat nog geen nadere informatie met de Kamer 


worden gedeeld. 


 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 








Langetermijnvisie HSL-Zuid-corridor


mei 2018







Dit document geeft een gezamenlijke visie van ProRail en NS op een beter 
HSL-aanbod aan de reiziger


■ In de in opdracht van het Ministerie van IenW door Railistics en Triple Bridge uitgevoerde review op de prestaties 
van de IC direct wordt aangegeven dat – als significant betere prestaties geambieerd worden – een systeemsprong 
nodig is


■ In overleg tussen het Ministerie van IenW, ProRail en NS is besloten dat ProRail en NS een mogelijke invulling van 
een dergelijke systeemsprong nader uitwerken


■ In opdracht van de Raden van Bestuur van ProRail en NS heeft een projectteam, bijgestaan door een groot aantal 
experts binnen ProRail en NS, een gezamenlijke visie op een beter HSL-aanbod aan de reiziger opgesteld en 
uitgewerkt


■ Bij de ontwikkeling en uitwerking van deze langetermijnvisie op de HSL-Zuid gelden de volgende uitgangspunten:
• Kostenramingen zijn onder voorbehoud en niet geschikt voor budgetvastlegging
• De invoering van ERTMS verloopt conform de vigerende uitrolstrategie
• Een eventuele keuze voor 1,5kV vs. 3kV is afhankelijk van HRN-besluitvorming
• Vervoerprognoses zijn gebaseerd op de NMCA1) en het Toekomstbeeld OV
• Mogelijke dienstregelingsvarianten zijn onder voorbehoud en niet getoetst op detailniveau
• Met betrekking tot de uitwerking van maatregelen is de scope beperkt tot het HSL-Zuid-traject binnen Nederland
• Het rapport gaat niet in op de gevolgen van alle voorgestelde maatregelen voor het contract met Infraspeed
• Deze langetermijnvisie is vanuit de behoefte van de reiziger opgesteld, onafhankelijk van toekomstige vormen 


van marktordening.


21) Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse Spoor 2030-2040
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In de afgelopen periode hebben experts van ProRail en NS gezamenlijk een 
langetermijnvisie opgesteld en uitgewerkt


4


Beantwoording van de 
vraag 'Hoe wil men de 
HSL-Zuid-corridor op de 
lange termijn gebruiken?'
als basis voor het 
ontwerpen  van mogelijke 
langetermijnvisies en het 
maken van de voorlopige 
keuze voor een richting
■ Integratie in HRN
■ As-is-situatie
■ Separate HSL-lijn


Startdocument


Uitwerking van gekozen 
richting en mogelijke 
maatregelen in 
themasessies
■ Infrastructuur 


(energievoorziening, 
beveiliging, transities) 


■ Materieel
■ Personeel
■ Logistiek
■ Be- en bijsturing
■ Organisatie 


Themasessies


Bepaling van de impact 
van maatregelen per 
domein aan de hand van 
een simulatiemodel1)


■ Lijnvoering en 
dienstregeling


■ Frequentie en duur 
infraverstoringen 


■ Frequentie en duur 
materieelverstoringen 


■ Benodigde keer- en 
halteertijden materieel


Impactbepaling


Opstellen van
kostenramingen van 
additioneel 
geïdentificeerde 
maatregelen
■ Aanpassingen in 


energievoorziening
■ Aanpassingen in 


beveiligingssystemen
■ Aanpassingen in 


transities


Kostenraming


Prioriteren van 
maatregelen o.b.v. 
impact, kosten en 
doorlooptijden


Prioritering


1) Zie appendix voor detaillering







Inleiding en context
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De achterblijvende prestaties1 van de HSL-Zuid komen voornamelijk voort uit 
de grote complexiteit van het systeem


6


Inleiding en contextA


Bron: Verbeterteam HSL; ISVL; Expertinterviews en -workshops


1) Ten opzichte van het Hoofdrailnet 2) Bovendien spanningsloze faseovergangen op ongunstige plekken en een grensovergang naar België; 3) Percentage van alle verstoringen per sectie 
over de periode januari 2016 t/m 24 juni 2017 (excl. het HRN-traject Schiphol-Den Haag HS en overige secties)


■ Complexiteit systeem zorgt voor noodzaak verhoogde aandacht operatie
■ Specifieke contractuele afspraken over beheer, onderhoud en wijzigingen 


met Infraspeed


Organisatie


■ Beperkt in geval van calamiteiten door ligging tussen drukke 
knooppunten en beperkte aantallen reservepersoneel en -materieel


Be- en bijsturing


■ Combinatie van regulier spoor en HSL; diverse spanningsovergangen en 
beveiligingstransities (waarbij het materieel tijdelijk geen bovenleiding-
spanning heeft, vaak op ongunstige locaties zoals hellingen, tunnels)2)


■ Verschillende tunnels/bruggen met complexe veiligheidssystemen,
veiligheidsprocedures en windgevoeligheid (o.a. brug over Hollands Diep)


Infrastructuur


■ Complexe bediening materieel en veel foutgevoelige handelingen (bijv. bij 
spanningssluizen) maken inzet van gespecialiseerd personeel noodzakelijk


Personeel


■ TRAXX-locs zijn tijdelijke oplossing n.a.v. Fyra en niet specifiek ontworpen 
voor HSL en inzet t.b.v. reizigersbedrijf (bijv. niet voorzien van deurbediening)


Materieel


1,5kV en ATB


25kV en ERTMS BL2


Transitie


25kV en ERTMS België


Situatie 2018


Grens


Amsterdam 


Schiphol


Breda


1,5kV en ATB naar 
25kV en ERTMS BL2


25kV en ERTMS BL2 naar 
25kV en ERTMS België


Rotterdam


Den Haag


Brug 
Hollands Diep■ Ontwerp logistiek plan moet rekening houden met specifieke kenmerken


van infra, materieel en personeel, die anders zijn dan op het HRN


Logistiek


24%


12%


20%


44%


% verstoringen 
per sectie3)


100%


Antwerpen







Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de geplande maatregelen de uitval niet 
tot HRN-niveau kunnen brengen; een langetermijnvisie is daarom cruciaal


7
Bronnen: Verbeterprogramma IC Direct 2017; Review Triple Bridge en Railistics 2017; Position paper Performance HSL 14 april 2017


Prestatieniveau HRN


1,5-2% 


~ 5 jaar


4-6%2)


2018


5-7%1)


■ Korte termijn (t/m 2018): NS en ProRail hebben een verbeter-
programma op het gebied van organisatie, processen, systemen en 
mensen om uitval te reduceren naar 5-7%1) in een stabiele situatie, 
bijvoorbeeld: 
• Snelle en goede hulplijn voor machinisten t.b.v. afhandeling 


storing 
• Voorkomen van verstoringen en verbeteren incidentenherstel


■ Middellange termijn (~5 jr.): Gereserveerd budget van 
EUR 60 mln. om uitval te reduceren tot c. 4-6%2), bijvoorbeeld:
• Maatregelen tegen windhinder
• Aanpassingen om impact van strandingen in spannings-


sluizen te reduceren


Geplande maatregelen brengen uitval niet 
tot niveau van het HRN


■ Langetermijnvisie (2040): 
Het vormen van een visie voor de HSL op de 
lange termijn is cruciaal voor de keuze van 
verdere investeringen, rekening houdend met 
reeds geplande en verwachte veranderingen:
• Introductie Intercity Nieuwe Generatie (nieuw 


materieel)
• Uitrol ERTMS op HRN
• Vervoersgroei


Systeemsprong(en) vereist om de 
complexiteit van het systeem te 
verminderen en prestaties 
duurzaam te verbeteren


U
itv


al
 %


Inleiding en contextA


1) Gebaseerd op onafhankelijke review Triple Bridge en Railistics – Aanname: in geval van een stabiele situatie bijv. na uitdemping van de verwachte tijdelijke terugval in prestaties als gevolg 
van introductie van nieuwe diensten; 2) Gebaseerd op position paper Performance HSL 14 april 2017







ICNG leidt op termijn tot prestatieverbeteringen, terwijl uitrol van ERTMS op 
het HRN en forse reizigersgroei de prestaties juist verder onder druk zetten


8
Bron: Programma ICNG; ADSE Audit ICNG; Programma ERTMS; NMCA; Toekomstbeeld OV; Analyse NS Internationaal, Expertinterviews en –workshops


1,5/3kV en ATB


1,5/3kV en ERTMS BL3


25kV en ERTMS BL2


Transitie


25kV en ERTMS België4)


Situatie 2040


1,5/3kV en ERTMS BL3
naar 1,5/3kV en ATB naar 


25kV en ERTMS BL25)


25kV en ERTMS BL2 naar 
25kV en ERTMS België4)


Amsterdam 


Schiphol


Breda


Rotterdam


Grens


1,5/3kV en ATB naar 
25kV en ERTMS BL25)


Den Haag


Brug 
Hollands Diep


1) Niet alle 79 treinen zijn bestemd voor de HSL; 2) Zowel materieel als infrastructuur; 3) Uitrol van ERTMS Rotterdam is voorzien na 2030, maar niet opgenomen in het huidige budget 
i.v.m. benodigde vernieuwing van ATB in 2023; 4) ERTMS BL2.3.0; 5) Gedurende de transitie heeft het materieel geen bovenleidingspanning


■ Over de periode 2025-2030 zal ERTMS BL3 op delen van het HRN 
worden uitgerold (budget van EUR 2,3 mld.)2), o.a. rondom de HSL maar 
met uitzondering van Rotterdam3)


■ Momenteel biedt een dubbele transitie via ATB de enige mogelijkheid om 
van ERTMS BL2.3.0 Corridor, zoals die nu ligt op de HSL, naar ERTMS 
BL3 te kunnen omschakelen, wat de complexiteit zal vergroten en daarmee 
zal resulteren in slechtere prestaties


Geplande uitrol van ERTMS op het HRN


■ Het nieuwe ICNG-materieel (79 treinen met een aanschafwaarde van 
EUR 800 mln.)1) zal na een mogelijke dip bij de voorziene introductie in 
2021 op termijn leiden tot een verbetering van de materieelprestaties en 
storingsafhandelingen dankzij snellere keer- en halteertijden, het 
volautomatisch kunnen nemen van spanningssluizen en het integrale 
ontwerp van het treinstel met betere bedieningsinterfaces


Geplande introductie van ICNG


Antwerpen


Verwachte groei vervoervraag 
■ De NMCA Spoor 2030-2040 prognosticeert een verdubbeling van het 


aantal reizigers op de HSL in 2040 t.o.v. 2016. Volgens de laatste inzichten 
zal de toename vermoedelijk nog groter zijn.


■ Om deze groei te faciliteren zal een ruimer aanbod nodig zijn, bijvoorbeeld 
bestaande uit frequentieverhoging. Deze frequentieverhoging zal het 
systeem verder belasten, wat zonder aanvullende maatregelen zal leiden tot 
een verslechtering van prestaties







Richting van de langetermijnvisie
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B







De langetermijnvisie dient te voldoen aan een aantal randvoorwaarden
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Bron: Position paper Performance HSL 14 april 2017


Richting van de langetermijnvisieB


Realistisch
De visie is haalbaar en binnen afzienbare tijd te realiseren


Voorziet in de reizigersbehoefte
De visie dient het meest betrouwbare aanbod voor de sterk groeiende toekomstige 
reizigersbehoefte te creëren


Kosteneffectief
De visie dient een zo betrouwbaar mogelijke treindienst te realiseren tegen 
zo laag mogelijke kosten


Onafhankelijk van de exploitant
De visie dient toekomstbestendig te zijn, onafhankelijk van de marktordening op het spoor


Innovatief
De visie moet het aandurven het integrale operationele, technische en contractuele systeem 
daadwerkelijk ter discussie te stellen


Decomplicerend
De visie dient het huidige systeem structureel te decompliceren om prestaties te verbeteren







Er zijn twee uiterste richtingen mogelijk voor een systeemsprong op de HSL: 
een volledige integratie in het HRN of een volledig separate HSL
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Bron: Expertinterviews en -workshops


Mate van integratie met HRN


1) Rekening houdend met voldoende ruimte voor internationale treinen over de HSL; 2) Idealiter is hier ook een separate HSL-lijn tussen Antwerpen en Brussel nodig; 3) HSL is hiermee een 
geheel afgeschermde corridor en daarmee bij uitstek geschikt als basis voor autonoom rijden


Transitie


Richting van de langetermijnvisieB


1 Volledige integratie in HRN As-is2 Volledig separate HSL3


■ Optimalisatie binnenlands gebruik
door het benutten van de beschikbare 
capaciteit op de HSL1)


■ HSL wordt nog meer onderdeel van 
HRN en een belangrijke schakel om 
snellere binnenlandse verbindingen te 
realiseren


■ Wegnemen van alle transities door 
HSL gelijk te maken aan HRN
• Hele HSL-Zuid-corridor op dezelfde 


energievoorziening (1,5/3kV)
• Hele HSL-Zuid-corridor op hetzelfde 


beveiligingssysteem (ERTMS BL3)


■ Optimalisatie langeafstandsvervoer
voor een snelle verbinding tussen 
Randstad en EU2) en een binnenlandse 
hogesnelheidstrein (Amsterdam-Breda)


■ HSL wordt fysiek losgekoppeld van 
HRN: geen integratie in HRN. 
Eventueel autonoom rijden mogelijk3)


■ Wegnemen alle transities door hele 
HSL-corridor los te leggen van HRN:
• Hele HSL-Zuid-corridor op 25kV en 


op dezelfde ERTMS-versie
• Dedicated spoor rondom A'dam/ 


Schiphol en rondom Rotterdam


■ Beperkte integratie in HRN
■ Onveranderde positionering HSL 


binnen netwerk
■ Verbeteren van in transities door 


kleine aanpassingen, bijvoorbeeld:
• Extra schakeling en/of balise ter 


voorkoming strandingen
• Plaatsen van camera's voor de 


detectie van schade aan de 
bovenleiding


• Verbeteren van de transitie 
Zevenbergschen Hoek


Visie


Regulier spoor (1,5/3kV) HSL (25kV) HRN (losgekoppeld van HSL)Zelfde stroomvoorziening en/of beveiligingssysteem


grens


Eindhoven


Den Haag


Breda II


Amsterdam II


Rotterdam II


Antwerpen
grens


Amsterdam 
Schiphol


Rotterdam
Breda


Eindhoven


Antwerpen


Den Haag


Hanzelijn 


Illustratief
grens


Amsterdam 


Schiphol


Rotterdam
Breda


Eindhoven


Antwerpen


Den Haag







Van de twee uitersten lijkt integratie in het HRN de meest gunstige richting; 
separeren van de HSL vergt zeer grote investeringen en lange doorlooptijden


12


Keuze om op basis van reizigersbehoefte en kostenefficiency de systeemsprong in 
de richting van “Integratie in het HRN” nader uit te werken1


■ Een integratie in het HRN past binnen de sectorbreed opgestelde huidige OV-visies voor 2040
• In het Toekomstbeeld OV is het sneller en frequenter verbinden van de Randstad-metropolen en 


de verbindingen met de landsdelen een belangrijke pijler – het aandeel binnenlandse 
reizigerskilometers op de HSL is zeer groot 


• De inzet van de HSL draagt bij aan deze doelstellingen door een betere benutting van de capaciteit 
en reistijdwinst tussen steden+


• Er blijft voldoende ruimte voor internationaal vervoer
■ Be- en bijsturing is een aandachtspunt i.v.m. vervlechting van treindiensten, maar past goed in de 


voorziene ontwikkelingen


grens


Amsterdam 
Schiphol


Rotterdam
Breda


Eindhoven


Antwerpen


Den Haag


Hanzelijn 


Integratie in het HRN


■ Een separate HSL maakt een betrouwbare, snelle, metroachtige exploitatie mogelijk – echter biedt 
veel minder directe verbindingen dan in de huidige situatie


■ Het fysiek afscheiden van de HSL-corridor kan op twee manier worden gerealiseerd, beide opties 
vergen echter zeer grote investeringen en lange doorlooptijden ondanks nieuwe omgevingswet
• Aanleg van nieuwe sporen inclusief tunnels bij Schiphol, Rotterdam en Breda vergt zeer grote 


investeringen (> EUR 10 mld.) en doorlooptijden van > 20 jaar (MER-procedures) óf
• Dedicated toewijzing van HRN-sporen aan de HSL leidt tot grote capaciteitsproblemen op het HRN, 


waardoor grote additionele investeringen nodig zijn (> EUR 5 mld.). Huidige tunnels zijn echter niet 
geschikt om te worden voorzien van 25kV (te laag en daardoor brandgevaarlijk), waardoor dit 
mogelijk niet maakbaar is


■ Deze visie is (nog) niet landelijk uitgewerkt. Het is daarmee nog onzeker of de baten van deze visie 
opwegen tegen de zeer grote investeringen en de lange doorlooptijden


grens


Eindhoven


Den Haag


Breda II


Amsterdam II


Rotterdam II


Antwerpen


Separate HSL


1) De 'As-is'-visie kan relatief eenvoudig als sub-scenario van de 'Integratie in HRN'-uitwerking worden afgeleid ('voordelig alternatief'). 


Richting van de langetermijnvisieB


Bron: Kostenramingen ProRail Procurement CE; Expertinterviews en -workshops







Geïdentificeerde maatregelen voor realisatie langetermijnvisie
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C







Voor het realiseren van de prestatieverbetering is naast verbetering in alle 
domeinen ook de samenhang in het systeem cruciaal
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In de infrastructuur is een ombouw naar 
1,5/3kV en/of ERTMS BL3 vereist


Gespecialiseerd personeel
moet worden ingezet zolang 
de complexiteit daarom vraagt


De geplande introductie van nieuw 
materieel is een belangrijke pijler


In de logistiek en be- en bijsturing is een aanscherping 
nodig voor een robuuste, hoogfrequente treindienst


De organisatie vereist een 
nauwe samenwerking met 


meerdere partijen en trajecten1)


Geïdentificeerde maatregelen voor realisatie langetermijnvisieC


1 2


3


5 4


6


1) Het rapport gaat niet in op de gevolgen van alle voorgestelde maatregelen voor het contract met Infraspeed







Energievoorziening


Beveiliging


Aanpassing van de beveiliging naar ERTMS BL3 voor


Transities


Verplaatsing/aanpassing van de energietransitie  bij opgang van de HSL voor


Op het gebied van infrastructuur zijn diverse opties mogelijk; keuzes en 
prioritering hangen af van kosten, doorlooptijden en impact


15


Amsterdam 


Schiphol


Breda


Rotterdam


Grens


Den Haag


Brug 
Hollands Diep


a


b


c


d


e


f


g


h


z


Sectie Hoofddorp-Rotterdam (Noord)a


Aanpassing van de energievoorziening naar 1,5kV of 3kV voor


Sectie Hoofddorp-Rotterdam (Noord)a


Sectie Barendrecht-Aansluiting Breda (Zuid)b


Sectie Barendrecht-Belgische grens 
(Zuid)


b


Transitie Barendrechtf


d Transitie Hoofddorp


Transitie Rotterdam-Noorde


Rondom Rotterdamc


Transitie Zevenbergschen Hoekg


Transitie Breda-Zuidh


Schematisch overzicht 
van mogelijke opties


C Infrastructuur1


Antwerpen


Sectie Aansluiting Breda-
Antwerpen (België)1)


z


1) De upgrade naar ERTMS is reeds voorzien in België, het is echter nog onduidelijk op welke termijn dit staat gepland







Energievoorziening


Aanpassing van de energievoorziening naar 1,5kV of 3kV3) voor
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Bron: Simulatiemodel; Kostenramingen ProRail Procurement CE; Expertinterviews en -workshops


1) Niet geschikt voor budgetvastlegging; 2) Na opdrachtverlening; 3) Aanpassing naar 1,5/3kV zal leiden tot langere rijtijden van enkele minuten (onder 1,5/3kV is 250 km/u momenteel de 
maximaal haalbare snelheid);  4) Afhankelijk van fasering; *) Indicatieve relatieve impact voor álle infrastructuurmaatregelen gezamenlijk (energievoorziening, beveiliging en transities)


INDICATIEF


C Infrastructuur1


Aanpassingen in de energievoorziening vergen grote investeringen en lange 
doorlooptijden met zeer lange buitendienststellingen


Kosten (excl. btw)1) Doorlooptijd2) Impact op uitval


Om te bouwen


EUR 375 – 450 mln. 6-9 jaar incl. 1 jaar 
buitendienststelling HSL


EUR 375 – 450 mln. 6-9 jaar incl. 1 jaar 
buitendienststelling HSL


Beide secties EUR 750 – 900 mln. 6-10 jaar incl. 1,5-2 jaar 
buitendienststelling HSL4)


Benodigde aanpassingen
■


■


■ Door de verandering van wisselstroom naar gelijkstroom dient tevens de 
aarding van de baan te worden aangepast


■ Er moeten nieuwe en veel meer onderstations worden geplaatst om 
eenzelfde vermogen te kunnen bieden onder 1,5/3kV als onder 25kV


■ Bij een aanpassing van de Zuid-sectie zonder aanpassing van de 
Belgische sectie moet tevens de grenstransitie worden aangepast


■ Systeem moeten worden aangepast van geschiktheid voor wisselstroom naar gelijkstroom
■ Omdat voor gelijkstroom zwaardere en dubbele rijdraden nodig zijn dient de gehele 


draadbovenleiding inclusief de draagconstructie te worden vervangen 


Frequentie van 10x/uur 
in situatie 2040 


Frequentie van 7-8x/ 
uur in situatie 2040 


Sectie Hoofddorp-Rotterdama


Sectie Barendrecht-Aansluiting Bredab


Impact op...
*)


Uitval Punctualiteit–1-2 ppt
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C Infrastructuur1


Een aanpassing in het beveiligingssysteem vereist een volledige vervanging 
– Voor transitieloze HSL is ombouw Rotterdam tevens noodzakelijk


Kosten (excl. btw)1) Doorlooptijd2) Impact op uitval


Benodigde aanpassingen
■


■ Bij ombouw van ERTMS BL2 naar BL3 is het praktisch niet mogelijk om een 
parallel systeem aan te leggen zoals bij de ombouw van ATB naar ERTMS


■ Bij een aanpassing op de Zuid-sectie zonder aanpassing van de Belgische 
sectie moet tevens de transitie aan de Belgische grens worden aangepast


■ Rondom Rotterdam dient de ATB-beveiliging tevens naar ERTMS 
BL3 te worden gebracht om dubbele transities weg te nemen


Om te bouwen


Beveiliging


Aanpassing van de beveiliging naar ERTMS BL3 voor


EUR 80 – 100 mln. 5-8 jaar incl. 2-6 maanden 
buitendienststelling HSL


5-8 jaar incl. 2-6 maanden 
buitendienststelling HSLEUR 90 – 115 mln.


Beide secties EUR 170 – 215 mln. 5-8 jaar incl. 2-6 maanden 
buitendienststelling HSL3)


■ Huidig ERTMS-systeem lijkt ongeschikt voor uitrol van nieuwe functies conform BL3 en dient daarom volledig vervangen te worden


1) Niet geschikt voor budgetvastlegging; 2) Na opdrachtverlening; 3) Afhankelijk van fasering; *) Indicatieve relatieve impact voor álle infrastructuurmaatregelen gezamenlijk 
(energievoorziening, beveiliging en transities)


INDICATIEF


Bron: Simulatiemodel; Kostenramingen ProRail Procurement CE; Expertinterviews en -workshops


Frequentie van 10x/uur 
in situatie 2040 


Frequentie van 7-8x/ 
uur in situatie 2040 


Sectie Hoofddorp-Rotterdama


Sectie Barendrecht-Belgische grensb


EUR 250 – 400 mln. 5-8 jaar incl. 2-6 maanden 
buitendienststelling HSL


Belangrijk knooppunt 
met dubbele transitiesRondom Rotterdamc


Impact op...
*)


Uitval Punctualiteit–1-2 ppt







Transities


Verplaatsing en aanpassing van de energietransitie  bij opgang van de HSL voor
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C Infrastructuur1


Het verplaatsen en aanpassen naar een ander ontwerp van de 
energietransities kan relatief eenvoudig leiden tot verbetering 


Kosten (excl. btw)1) Doorlooptijd2) Impact op uitval


Om te bouwen


EUR 19 – 26 mln. 4-5 jaar met 1 maand 
buitendienststelling


■ Voor het verbeteren van een transitie is een geografische scheiding van de energievoorziening en het beveiligingssysteem nodig om 
het aantal en effect van verstoringen sterk te verminderen


1) Niet geschikt voor budgetvastlegging; 2) Na opdrachtverlening; 3) Te weinig ervaring met Breda-Zuid om een gefundeerde inschatting te maken. Ontwerp doet vermoeden dat prestaties 
tegen zullen vallen; *) Indicatieve relatieve impact voor álle infrastructuurmaatregelen gezamenlijk (energievoorziening, beveiliging en transities)


INDICATIEF


Bron: Simulatiemodel; Kostenramingen ProRail Procurement CE; Expertinterviews en -workshops


Frequentie van 10x/uur 
met veel verstoringen


EUR 14 – 20 mln. 4-5 jaar met 1 maand 
buitendienststelling


Frequentie van 7-8x/uur 
met minder verstoringen


Transitie Barendrechtf


d Transitie Hoofddorp


EUR 33 – 46 mln. 4-5 jaar met 3 maanden 
buitendienststelling


Frequentie van 10x/uur 
met minder verstoringenTransitie Rotterdam-Noorde


Transitie Breda-Zuid EUR 14 – 20 mln. 4-5 jaar met 1 maand 
buitendienststelling


Frequentie van 1x/uur; 
verstoringen onbekend2)h


Transitie Zevenbergschen Hoek EUR 39 – 56 mln. 4-6 jaar met 3 maanden 
buitendienststelling


Frequentie van 4x/uur 
met veel verstoringeng


Impact op...
*)


Uitval Punctualiteit–1-2 ppt


Benodigde aanpassingen
■


■ Bij verplaatsing wordt een transitie idealiter tevens aangepast naar een 
beter ontwerp (naar voorbeeld van de transitie Zevenaar-Zevenaar Oost)


■ Transitie ATB-ERTMS dient voor spanningssluis te zitten, waardoor spannings-
sluis moet worden verplaatst richting de HSL. Traject tussen beveiligings-
transitie en spanningssluis moet worden omgebouwd naar 1,5/3kV


■ Bij het verplaatsen van de transitie bij Zevenbergschen Hoek moet tevens 
het inrijdspoor worden verlengd







De inzet van ander materieel dan ICNG biedt weinig tot geen 
verbetermogelijkheden


19
Bron: Audit Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) door ADSE, 2014; Marktverkenning vervoer HSL-Zuid door Rebel Group, 2017; Expertinterviews en -workshops


Concessie
■ Reistijden


■ Geluid TSI-3dB


HRN/PHS
■ Halteringstijden


■ Versnelling/tractie


HSL/HRN
■ Capaciteit


■ Life cycle-kosten


■ Energie


Markt
■ Voldoende concurrentie


■ Snelheid >200km/u


■ Toegankelijkheid4)


■ Veiligheid


ICNG 200km/u
Hogesnelheids-
trein 220km/uEisen/wensen


0


Auditrapport ADSE


Audit ICNG


■ In opdracht van ministerie van IenW3) is in 2014 een audit uitgevoerd 
door ADSE op de aanschaf van het nieuwe ICNG-materieel


■ In haar rapport concludeert ADSE: "Bij beschouwing van de aspecten 
die de kosten en baten bepalen [...] blijkt een IC-concept optimaal te 
zijn" t.o.v. een hogesnelheidstreinconcept (zie tabel rechts)


Marktverkenning vervoer HSL-Zuid


■ Naast een audit op de keuze voor het IC-concept voor de ICNG is in 
2017 tevens in opdracht van ministerie van IenW een 
marktverkenning uitgevoerd door Rebel Group 


■ Uit de marktverkenning is gebleken dat geen van de benaderde partijen 
materieel beschikbaar heeft dat ze op korte termijn kunnen inzetten


Bij de aanbesteding en contractering van ICNG is ingezet op maximale 
betrouwbaarheid1). De keuze van enkeldeksmaterieel beperkt de groei 
van vervoerscapaciteit t.o.v. dubbeldeksmaterieel waardoor de groei uit 
een verhoging van frequentie en treinlengte moet komen.2)


1) Programma ICNG; 2) Op basis van toenmalige vervoersgroeiprognoses was de capaciteit van ICNG voldoende en bood deze overal gelijkvloerse instap (eis uit concessie m.b.t. 
toegankelijkheid); 3) Destijds minIenM; 4) Toegankelijkheid voor reizigers met een functiebeperking


C Materieel2







Zolang de complexiteit van het systeem erom vraagt, zal gespecialiseerd 
personeel worden ingezet om de prestaties te verbeteren
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0,32


0,04


0,310,32


0,060,10


IC 1100IC Direct IC 1100 IC Direct


2016 20172)


Uitval in relatie tot personeel [%]


Uitval door oorzaak materieel, 
waarna ineffectieve afhandeling


Uitval door oorzaak machinist
BedieningsissueBedieningsfout


Inzet van gespecialiseerde machinisten


■ Op de HSL worden momenteel alleen gespecialiseerde HSL-
machinisten ingezet die naast de reguliere machinistenopleiding een 
extra opleiding hebben gevolgd voor het rijden op de HSL


■ Machinisten rijden 50% van al hun diensten op de HSL: het verder 
verhogen van dit percentage leidt niet tot een verbetering van de 
prestaties, terwijl afwisseling in de lijnvoering wel tot grotere 
motivatie leidt


■ Machinisten krijgen daarnaast na de opleiding 28 dagen 
gespecialiseerde inzet om routine op te doen


■ Naast de standaardopleiding is extra (maatwerk) praktijkbegeleiding 
beschikbaar door ervaren HSL machinisten 


1) Gedetailleerd onderzoek in 2008 waarin de materieeltypes VIRM, ICM, SGM, DDAR en MAT’64 zijn meegenomen; 2) YTD 09/2017


Additionele maatregelen


■ Inzet van expertmachinisten bij de helpdesk die op afstand 7 dagen 
per week beschikbaar zijn om een machinist bij acute problemen te 
helpen


■ Introductie van de TRAXX-app met >40 afhandelscenario’s bij 
storingen


■ Continue aanbrengen van verbeteringen in de opleiding van 
machinisten, hoofdconducteurs en trainmanagers 


Bron: Verbeterteam HSL-Zuid; Expertinterviews en -workshops


Factsheet dedicated inzet machinisten
■ Uit onderzoek blijkt: wanneer een machinist meer 


dan 8% van de werkweek op een specifieke 
materieelsoort rijdt, blijven de prestaties qua 
bediening op een constant niveau1)


■ Vanwege de complexiteit en als veiligheidsmarge is 
voor de TRAXX echter een waarde van 50%
vastgesteld. Begin 2016 heeft men gedurende twee 
maanden een proef gedaan met 70% inzet, wat geen 
enkele zichtbare verbetering opleverde


■ De uitval als gevolg van fouten van machinisten is 
nihil. De grootste uitval komt voort uit 
materieeloorzaken, die vervolgens ineffectief worden 
afgehandeld. Dit probleem wordt aangepakt o.a. 
door inzet van de helpdesk


C Personeel3







Grens


Amsterdam


Schiphol


Breda


Rotterdam


Den Haag


Om bij een frequentieverhoging de betrouwbaarheid niet te verlagen, zijn 
tevens maatregelen in de logistiek en be- en bijsturing vereist
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Grote knooppunten 
op en rondom de HSL


België


■ Aanpassingen in de be- en bijsturing voor hoogfrequente lijnen dienen op
netwerkniveau te worden uitgewerkt en overstijgen de visie op de HSL 


■ Er moet rekening worden gehouden met additionele infrastructurele investeringen 
zoals opstel- en keersporen rondom grote knopen


■ Be- en bijsturing is een aandachtspunt i.v.m. vervlechting van treindiensten in 
combinatie met hogere frequenties, tegelijkertijd zijn ontwikkelingen voorzien 
op dit gebied


Be- en bijsturing


Brug 
Hollands Diep


■ Nader onderzoek is vereist naar de lijnvoering rondom
• Amsterdam: keuze voor Amsterdam Centraal vs. Amsterdam Zuid en mate 


van doorkoppelen richting Almere en verder
• Rotterdam: keuze voor vanuit Amsterdam doorkoppelen naar Breda en verder 


vs. keren op Rotterdam en koppeling met lijnvoering vanuit Den Haag
■ Dienstregeling dient voldoende dempend vermogen te bevatten om bij hoge 


frequenties kleinere verstoringen te kunnen opvangen


Logistiek


C 4 Logistiek / Be- en bijsturing5


Bron: Expertinterviews en -workshops







Prioritering
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D







De geïdentificeerde mogelijke maatregelen zijn aanvullingen op de reeds 
geplande maatregelen en ontwikkelingen 


PrioriteringD


Mate van focus


Focus van maatregelen per domein


23
1) Maatregelen binnen Logistiek en Be- en bijsturing zijn meer gerelateerd aan frequentieverhoging dan aan een systeemsprong en derhalve niet meegenomen in 
voorgestelde maatregelen t.b.v. een systeemsprong


Infrastructuur


Materieel


Personeel


Logistiek


Be- en bijsturing


Organisatie


Verbeterteam HSL EUR 60 mln. Introductie ICNG Systeemsprong


2018 2018-2022 >20252021-2025


1)


1)


Bron: Verbeterteam HSL; Expertinterviews en -workshops







Op basis van kosten, doorlooptijden en impact lijken aanpassingen aan de 
beveiliging en transities het meest effectief voor een systeemsprong
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PrioriteringD


375 375 150 750-900 mln.80 90 250 195 420-615 mln.
19 33 14 39 14


49 119-168 mln.


5 2 3 6-10 jaar5 1 3 5-8 jaar 4 10 4-5 jaar


Impact
■ Nieuw materieel zal automatisch spannings-


sluizen kunnen nemen, waardoor 
additionele impact van het wegnemen van 
transities bij aanpassing van lastige situaties 
beperkt is


■ Rijtijdverlenging van enkele minuten door 
verlaging van max. snelheid naar 250 km/u


■ Aanzienlijke reductie van de kans op 
langdurige strandingen op lastige plekken


■ In combinatie met de komst van nieuw 
materieel heeft dit een grote impact op de 
prestaties van transities


■ Wegnemen van transities en upgrade naar 
BL3 leidt tot een betrouwbaarder, gebruiks-
vriendelijker en toekomstvaster systeem


■ Zonder aanpassing wordt de betrouwbaar-
heid in de toekomst zelfs lager door het 
ontstaan van complexere transities tussen 
niet twee, maar drie beveiligingssystemen


Doorlooptijd (na opdrachtverlening)


Buitendienststelling van 1,5-2 jaarBuitendienststelling van 1-3 maandenBuitendienststelling van 2-6 maanden


Aanpassing van de energie-
voorziening is door lange volledige 
buitendienststellingen en zeer 
hoge investeringen niet opportuun✗Aanpassing van energietransities is 


kosteneffectief, waarbij Hoofddorp
en Zevenbergschen Hoek de 
grootste impact opleveren✓Aanpassing van de beveiliging vergt 


grote investeringen rondom met 
name Rotterdam, maar realiseert een 
robuust systeem voor in de toekomst✓


Kosten [EUR] (niet geschikt voor budgetvastlegging)


Energievoorziening naar 1,5/3kVTransities aanpassenBeveiliging naar ERTMS BL3


INDICATIEF


Bron: Simulatiemodel; Kostenramingen ProRail Procurement CE; Expertinterviews en -workshops
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Hieruit volgt het voorstel om de beveiliging te upgraden naar ERTMS BL3 en 
de transities bij Hoofddorp en Zevenbergschen Hoek aan te passen


25


PrioriteringD


Bron: Simulatiemodel; Kostenramingen ProRail Procurement CE; Verbeterprogramma IC Direct 2017; Review Triple Bridge en Railistics 2017; Expertinterviews en -workshops


Investeringen van EUR 228-297 mln. voor de HSL 
en EUR 250-400 mln. rondom Rotterdam 
(excl. btw) (niet geschikt voor budgetvastlegging)


Doorlooptijd van 5-8 jaar (na opdrachtverlening) 
incl. buitendienststelling van 2-6 maanden


In combinatie met invoer van ICNG is uitval terug te 
brengen richting HRN-niveau bij gelijke belasting


Om mogelijk effect van uitbreiding van het 
treinaanbod op te vangen is t.z.t. aanvullend 
onderzoek naar aanscherpingen in de be- en 
bijsturing noodzakelijk3)


Beveiliging


Upgrade naar ERTMS BL3 voor beide secties en vervanging 
van ATB door ERTMS rondom Rotterdam
■ EUR 170-215 mln. voor de HSL en EUR 250-400 mln. 


rondom Rotterdam met een doorlooptijd van 5-8 jaar en een 
volledige buitendienststelling van de HSL van 2-6 maanden1,2)


Transities


Verplaatsing en aanpassing van de energietransitie bij 
opgang van de HSL voor transities Hoofddorp en 
Zevenbergschen Hoek
■ EUR 58-82 mln. met een doorlooptijd van 4-6 jaar en een 


volledige buitendienststelling van de HSL van 1-3 maanden1,2)


Optioneel: Aanpassen en verplaatsen overige transities (EUR 
61-86 mln. met eenzelfde doorlooptijd en buitendienststelling)1,2)


INDICATIEF


1) Niet geschikt voor budgetvastlegging; 2) Na opdrachtverlening 3) op basis van de t.z.t. voorziene lijnvoering en dienstregeling


U
itv


al


Huidig
(2018)


MLT
(2018-2022)


Introductie ICNG
(2021-2025)


Landelijke uitrol
ERTMS (> 2025)


ERTMS op HSL en 
rondom Rotterdam 


(> 2025)


Aanpassing 
energietransities


(> 2025)
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350
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Bij de ontwikkeling en uitwerking van de langetermijnvisie op de HSL-Zuid 
zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen


28


UitgangspuntenI


1) Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse Spoor 2030-2040


■ Kostenramingen zijn onder voorbehoud en niet geschikt voor budgetvastlegging


■ De invoering van ERTMS volgt de vigerende uitrolstrategie
• Indiensttreding van ERTMS rondom Breda in 2025
• Indiensttreding van ERTMS rondom Schiphol in 2026
• Uitrol van ERTMS rondom Rotterdam is niet opgenomen in het huidige budget


■ De vervanging van ATB rondom Rotterdam is conform planning in 2023


■ Een eventuele keuze voor 1,5kV vs. 3kV is afhankelijk van HRN-besluitvorming


■ Vervoerprognoses zijn gebaseerd op de NMCA1) en het Toekomstbeeld OV


■ Mogelijke dienstregelingsvarianten zijn onder voorbehoud en niet getoetst op detailniveau


■ Met betrekking tot de uitwerking van maatregelen is de scope beperkt tot het HSL-Zuid-traject binnen Nederland


■ Het rapport gaat niet in op de gevolgen van alle voorgestelde maatregelen voor het contract met Infraspeed







Naast raadpleging van >45 interne experts zijn de volgende bronnen 
gebruikt
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Geraadpleegde bronnen en personenII


Hogesnelheidslijn-Zuid: een rapportage in beeld Algemene Rekenkamer 2014


Audit Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) ADSE 2014


Marktverkenning vervoer HSL-Zuid Rebel Group 2017


NCMA Spoor 2030-2040 | Achtergrondrapportage ProRail 2017


Position paper Performance HSL NS en ProRail 2017


Review prestaties IC direct Triple Bridge en Railistics 2016


Toekomstbeeld OV 'Overstappen naar 2040: flexibel en slim OV' Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, metropool-
regio’s, NS, FMN en ProRail


2016


Bron Auteur Jaar







Simulaties hebben geleid tot inzicht in de impact van ontwikkelingen en 
maatregelen op de prestaties van de HSL (1/2)
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Simulatiemodel


Aanpak


Probleemstelling Conceptueel 
model


Gekwantificeerd 
simulatiemodel


Gevalideerd 
simulatiemodel


Simulatie van 
resultaten Antwoorden


Specificeren en 
modelleren


Realiseren en 
kwantificeren


Verifiëren en 
valideren


Experimenteren Interpreteren


III







Simulaties hebben geleid tot inzicht in de impact van ontwikkelingen en 
maatregelen op de prestaties van de HSL (2/2)
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Simulatiemodel


■ Uitval: (1 – (aantal aankomsten / aantal geplande aankomsten)) * 100%


■ Punctualiteit: (aantal aankomsten op tijd / aantal aankomsten) * 100%


■ Combinatie: (aantal aankomsten op tijd / aantal geplande aankomsten) * 100%


■ Kans van een Categorie-1-materieelverstoring2)


■ Frequentie van materieelverstoringen


■ Duur van Categorie-1-materieelverstoringen3)


■ Duur van Categorie-2-materieelverstoringen3)


■ Benodigde keertijd van het materieel


■ Benodigde halteertijd van het materieel


■ Frequentie infrastructuurverstoringen op de Noord-sectie


■ Frequentie infrastructuurverstoringen op de Zuid-sectie


■ Duur van infrastructuurverstoringen


Outputvariabelen


Inputvariabelen
Introductie 
ICNG


Energie-
voorziening Beveiliging Transities


Wijziging van →
heeft impact op ↓


III







Voor een beter begrip van de voorgestelde maatregelen zijn deze per stap 
gevisualiseerd (1/2)
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ERTMS BL2.3 C
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ERTMS BL3 ATB


ERTMS BL3


1500V 25kV


ICNG


ERTMS BL3


25kV


ICNG


1500V


Landelijke uitrol ERTMS (>2025)


Uitrol ERMTS op HSL en 
Rotterdam (>2025)


Aanpassing ontwerp en locatie 
energietransities (>2025)
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Voor een beter begrip van de voorgestelde maatregelen zijn deze per stap 
gevisualiseerd (2/2)


Visualisatie van maatregelenIV







Samengevat de uitkomsten per uiterste variant
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Verificatie van keuze voor integratie richting HRN


Investeringen van
EUR >5-10 mld.3)


Investeringen van
EUR 1,2-1,5 mld.3)


Doorlooptijd2)


>20 jaar
Doorlooptijd2)


6-10 jaar


1) Visie is (nog) niet landelijk uitgewerkt, het is daarmee onzeker wat de kosten en baten zullen zijn; 2) Na opdrachtverlening (schatting); 3) Niet geschikt voor budgetvastlegging (schatting)
Bron: Kostenramingen ProRail Procurement CE; Expertinterviews en -workshops


Kosteneffectief


✓Conclusie
Volledige integratie voorziet goed in de 
toekomstige reizigersbehoefte, is realistisch, 
decompliceert en is kosteneffectief 


Separate HSL decompliceert sterk, is zeer 
onafhankelijk van exploitant en innovatief, 
maar lijkt niet realistisch en kosteneffectief✗


■ Eén versie van energie- en beveiligings-
systemen verhoogt betrouwbaarheid significant


■ Vervlechting met HRN maakt HSL echter 
gevoeliger voor verstoringen op het HRN


Decomplicerend
■ Eén versie van energie- en beveiligings-


systemen verhoogt betrouwbaarheid significant
■ Volledig afgeschermde spoorlijn schermt HSL af 


van verstoringen op het HRN


Onafhankelijk 
van exploitant


Integratie in HRN maakt intensieve samenwerking 
met exploitant HRN nodig


Volledige afscherming maakt volledig 
onafhankelijke exploitatie van HSL mogelijk


Innovatief Lijnvoering verandert niet sterk t.o.v. huidige 
situatie, echter grote aanpassingen in benutting


Zeer grote aanpassingen in huidige lijnvoering en 
besturing van HSL


■ Snellere en frequentere verbinding van 
Randstadmetropolen en landsdelen


■ Er blijft voldoende ruimte voor internationaal 
vervoer


■ Zeer snelle metro-achtige verbindingen 
tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda


■ Internationaal vervoer afgeschermd van 
binnenlandse verstoringen op het HRN


Voorziet in 
reizigers-
behoefte ?


1)


Volledige integratie in HRN Volledig separate HSL1)


Buitendienststelling onbekendBuitendienststelling van 1,5-2 jaar
Realistisch


V
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Reizigers steeds beter bediend door data
De problemati-
sche ombouw van
de zuidelijke ring-
weg frustreert tot
diep in de jaren
20 de bereikbaar-
heid van de stad.
Voor forenzen uit
Drenthe en Gro-
ningen slecht
nieuws. Tijdens
een tafelgesprek
op de redactie van
deze krant bogen
drie deskundigen
zich over de toe-
komstige bereik-
baarheid van het
Noorden: de Gro-
ningse gedepu-
teerde Fleur Grä-
per (D66), ver-
voersspecialist Ar-
thur Kamminga
en Haskia Kramer
van reisbureau In-
ternoord.


MANNUS VAN DER LAAN


A
an de problemen bij de
ombouw van de zuidelijke
ringweg worden tijdens
het vervoersdebat op de


redactie van Dagblad van het Noor-
den weinig woorden vuil gemaakt.
,,Een drama’’, oordeelt Haskia Kra-
mer van reisbureau Internoord in
Groningen.


Toch blijken de gevolgen volgens
D66-gedeputeerde Fleur Gräper tot
nu toe mee te vallen. Uit onderzoek
van Groningen Bereikbaar komt
naar voren dat mede dankzij de eco-
nomische groei het aantal verkeers-
bewegingen rond de stad vorig jaar
sterk is toegenomen, maar de tijd
die mensen in de file doorbrengen
(het aantal ‘verliesuren’) is gedaald.
,,Er wordt relatief veel gebruik ge-
maakt van P+R, vooral in Haren en
Hoogkerk. Verder groeit het aantal
passagiers dat met de bus naar Gro-
ningen komt met dubbele cijfers.
Ook de treinen zitten bomvol.’’


Bij het openbaar vervoer in Gro-
ningen en Drenthe neemt het aantal
hubs toe tot 55. Dat zijn plekken
waar mensen makkelijk kunnen
overstappen van fiets en auto op bus
en trein. De maximale fietsafstand
tot deze hubs is 15 kilometer. Gräper:
,,Je moet mensen verleiden dat ze
het meest ideale mobiliteitsmiddel
gebruiken.’’


Op het platteland kunnen veel
mensen niet zonder auto, zegt Ar-
thur Kamminga. Het hangt er ook
vanaf hoe lang ze in het dorp op de
bus moeten wachten. ,,Hoe frequen-
ter de bus rijdt, des te sneller men-
sen geneigd zijn de auto te laten
staan. Maar het heeft ook te maken
in welke levensfase iemand zit. Als
mensen kinderen krijgen zijn ze
meer dan stedelingen geneigd een
auto aan te schaffen. In de stad zijn
simpelweg meer vervoersmogelijk-
heden.’’


Je zult dus moeten accepteren dat
sommige groepen mensen op het
platteland met de auto naar hun
werk, school en ziekenhuis in de
stad rijden. Om te voorkomen dat ie-
dereen dat in de spits doet, kunnen
afspraken worden gemaakt met be-
drijven en instellingen. Gräper: ,,Het
ziekenhuis spreekt mij aan op de be-
reikbaarheid van de stad. Dan voel ik


mij niet bezwaard met het zieken-
huis afspraken te maken over het in-
stellen van spreekuren buiten de
spits.’’


Groningen Bereikbaar heeft daar
ook een subsidiepot voor. In het on-
derwijs zijn tot dusverre al negen-
honderd ‘spitsmijdingen’ geregeld.
,,Zo hebben we Noorderpoort zo ver
kunnen krijgen de bakkersopleiding
eerder te laten beginnen. Dat sluit
ook beter aan bij de werktijden van
deze toekomstige bakkers.’’


Kramer ziet graag dat er een niet-
politieke instelling komt die de regie
neemt bij dit soort vervoersaspec-
ten en deze optimaliseert. Kammin-
ga ziet meer heil in initiatieven die
van onderop worden aangedragen
dan die van bovenop worden opge-
legd. In de huidige netwerksamenle-
ving is het volgens Gräper belangrijk
dat betrokkenen zaken agenderen
en met elkaar daarover in overleg
gaan. ,,Zo heeft Groningen Bereik-
baar met gemeenten het gesprek
aangekaart over de invulling van de
hubs. Met het Rijk hebben we het ge-
had over de aansluiting van de re-
gionale hubs op het landelijk net-
werk.’’


Volgens Kamminga komen ver-
nieuwingen vooral uit de markt. Hij
wijst op de opkomst van zijn eigen
werkgever Flixbus, die inmiddels
negen keer per dag een busverbin-
ding onderhoudt tussen Berlijn,
Hamburg, Bremen, Groningen en
Amsterdam. Er rijdt vanaf april zelfs
twee keer per nacht een bus tussen
Groningen en Schiphol.


Andere innovaties zijn deelauto’s
en taxibedrijf Uber. ,,Deelplatfor-
men als Uber staan bloot aan veel
kritiek. Maar met het idee dat je je ei-
gen auto, die gewoonlijk een flink
deel van de tijd stil staat, gebruikt
om anderen in te vervoeren is in
principe niets mis.’’


Deelplatformen hebben hun op-
komst te danken aan digitale media
en betaalmiddelen. Die kunnen ook
beter worden benut in het ‘traditio-
nele’ vervoer. ,,De reiziger moet nog
meer centraal komen te staan’’, zegt
Kamminga. Gräper: ,,Er is maar een
doel: de reiziger moet zo snel en
makkelijk mogelijk van deur tot
deur komen.’’


Groningen en Drenthe zijn de eni-


ge twee provincies die zelf de op-
brengst van het openbaar vervoer
innen en niet de vervoersmaat-
schappijen. De meeropbrengsten
komen meteen ten goede aan het
vervoer. Beide provincies beschik-
ken bovendien over data met reisge-
gevens op de ov-chipkaart van de
passagiers. Gräper: ,,Zo kunnen we
het netwerk beter aanpassen aan de
reisbehoeften van de passagiers.


Daaraan is bijvoorbeeld te danken
dat er een rechtstreekse buslijn
komt van Ter Apel naar Zernike
Campus in Groningen.’’


De kans dat er een nieuwe, snelle
spoorverbinding met de Randstad
komt, acht Gräper klein, gezien het
geringe draagvlak in Den Haag. ,,We
kunnen beter onze energie steken in
het sneller maken van de bestaande
verbinding. Dat kan door treinen


sneller en frequenter te laten rijden,
dankzij nieuwe technologie waar-
mee volgend jaar tussen Zuidhorn
en Groningen een proef start. Ook
zouden we de overstap van de auto
op de trein, bijvoorbeeld bij Lely-
stad, makkelijker moeten maken. De
overstap van individueel op collec-
tief vervoer heeft de toekomst.’’


Kramer: ,,Slim gebruik van data is
daarbij heel belangrijk.’’


‘De overstap van
auto op trein
moeten we
makkelijker
maken’


‘De reiziger
moet zo snel
en makkelijk
mogelijk van deur
tot deur komen’
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The Core Network TEN-T has a gap and services only the southern part of the economic zone 
Paris – Hamburg. The Northern part of the Netherlands has been left out of the framework 
TEN-T and this gapping region does not benefit of the core network and its economic 
benefits.  


 
The gap in the framework does not comply with the White Book Transport of the European 
Union, stating, that all European regions must be connected through a TEN-T core line. And 
stating, that the rural areas in between have a direct connection to the major economic 
centers on both sides. For the North of The Netherlands the major economic centers are 
Amsterdam-Rotterdam and Bremen-Hamburg. 
 


The average transport time between Amsterdam and Hamburg by train is 6 hours. The 
transport time can be reduced with 50%, building a direct Core Network line with Highspeed 
rail via the North of The Netherlands and Northwest Germany. In logistic term the most 
efficient design for the Core Network.  


 


As you can see on the top map on the left, there is an economic zone from Paris to Hamburg 
and Kiel. On the top map on the right with the TEN-T Core network, you can see that this 
does not comply with the whole economic zone Paris – Hamburg. The direct line Amsterdam 
to Hamburg is missing.  


 


Taking a closer look to several TEN rail projects that do comply with the economic zone like : 
https://www.rfc-northsea-med.eu/. 


A direct line Amsterdam – Hamburg fits also within the mapping of the European Regional 
Development Zone Northsea Region: http://www.northsearegion.eu/  (see map below).  



https://www.rfc-northsea-med.eu/

http://www.northsearegion.eu/
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As you can ss on the map of the Rail Freight Corridor Med – North Sea below, the line ends 
in the southern part of the Northsea Region. The same happened with the Highspeed Line   
Paris – Amsterdam. The line stops in Amsterdam and is not extended to Hamburg.  
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On the map below, you can see how the TEN-T Core Network is processed within the German 
Rail Freight Corridors map of Deutsche Bahn’s DB Netze.  


 


This German Corridors map shows that the European Railfreightcorridor Med – North Sea or 
number 2 is missing. Why is that corridor not extended t0 Denmark? The logistic smartest 
corridor is via the North of the Netherlands, connecting in economic zones in the North or 
The Netherlands and Germany,  in a German view:  the East – West axle from Hamburg – 
Bremen/Bremerhaven – Wilhelmshaven to Emden by crossing the Ems and connect with the 
Dutch Rail Freight Network in Delfzijl.  
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On above map, the red line is the existing Rail Freight Corridor from Amsterdam to 
Germany. The green line is the missing Rail Freight Corridor between 
Amsterdam/Rotterdam and Northern Germany, which connects further with Scandinavia.  


An alternative green line will connect Groningen to Hamburg on the line with industrial and 
logistic sites of Delfzijl, Emden, also bi-connecting Aurich, Wilhelmshaven and Bremerhaven.  


The rail tunnel under the Ems between Delfzijl and Emden should not be an issue, looking at 
the rail tunnel which Denmark and Sweden are planning now in between Helsingør (DK) and 
Helsingborg (S). 


 


 


The realisation of the green line via the North of the Netherlands has extra benefits for 
Europe. Because of re-routing between Scandinavia through The Netherlands, freight 
capacity will fall free to arrange more freight on rail to the south and southeast of Europe 
from Duisburg.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Groningen, September 2018, Frank Menger, Onno van der Kuip 


 


 







TEN-T Core Network missing link:  The gap Amsterdam – Groningen – Hamburg  
 


5 
 


 


 


 


 







Duitsland in samenwerking met de gemeente Amsterdam zouden voor
een vergelijkbaar instituut moeten pleiten. De kennis is er wel. Maar
niet binnen Nederland helaas. In het kader van het wakker worden op
het dossier 'Internationaal spoor' van Den Haag wat feitelijk neerkomt
op de Nederlandse verbindingsstukken in een veel langere TEN-T as van
tussen de 500 en 700 kilometer die diep buurland Duitsland in gaan.
Daarbij mag ook de opmerking geplaatst worden dat Amsterdam -
Parijs 500 kilometer ie en de reistijd 3 uur 17 minuten. Waarom moet
Amsterdam -Groningen - Hamburg gemiddeld 6 uur duren, want de
afstand is ook 500 kilometer. Waarbij de 'Brief afronding programma
HSL-zuid diensten' een prima overzicht biedt dat een ander type MKBA
voor HSL lijnen beter zijn voor Nederland als geheel. Deze brief toont
ook de variaties in dienstregelingen die over hetzelfde spoor gaan. Dus
Amsterdam - Groningen - Hamburg - Berlijn kan ook via de noordelijke
as en rond of minder dan 4 uur reistijd. 

Met vriendelijke groet,

Frank Menger 
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Datum 27 september 2018 

Betreft Aanbieding 41e Voortgangsrapportage HSL-Zuid en 

Langetermijnvisie HSL van NS en ProRail  

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Met deze brief bied ik uw Kamer de 41e Voortgangsrapportage (VGR) HSL-Zuid en 

de langetermijnvisie HSL-Zuid van NS en ProRail aan. Hieronder schets ik de 

belangrijkste ontwikkelingen rondom de HSL-Zuid en licht ik de VGR en 

langetermijnvisie nader toe. 

 

Ontwikkelingen vervoer 

Er is de afgelopen jaren door NS en ProRail hard gewerkt om de prestaties op de 

HSL-Zuid te verbeteren en dat leidt tot resultaat. In het kader van het 

gezamenlijke Verbeterprogramma HSL-Zuid is een reeks aan maatregelen 

uitgevoerd. De gemiddelde prestaties van dit jaar op de HSL-Zuid liggen tot nu toe 

op alle prestatiegebieden boven de in de concessie afgesproken bodemwaarden.1 

Bovendien blijkt dat er een toenemende vraag is naar de diensten die worden 

aangeboden op de HSL-Zuid, zowel voor binnenlands als internationaal vervoer. 

De afgelopen jaren is de Intercity Den Haag-Eindhoven (2017) over de HSL-Zuid 

gaan rijden en per april 2018 zijn zowel de Intercity Brussel als Eurostar over de 

HSL-Zuid geïntroduceerd. Het aanbod van Thalys wordt geoptimaliseerd door 

vanaf april 2019 Marne la Vallée (Disneyland) en de Luchthaven Charles de Gaulle 

aan te doen. NS heeft inmiddels de capaciteit van de Intercity Brussel uitgebreid 

en gaat vanaf 2019 met langere Intercity direct treinen rijden.2  

 

De HSL-Zuid is een complexe lijn, deels bestaand uit HSL-spoor en deels uit 

conventioneel spoor, met daartussen een aantal spannings- en 

veiligheidsovergangen.3 Om voor de korte en middellange termijn complexiteit te 

verminderen en de prestaties te verbeteren is bij de begroting 2018 reeds € 60 

mln. vrijgemaakt voor een maatregelenpakket. NS en ProRail verwachten verdere 

prestatieverbetering van deze infrastructurele maatregelen en van de in 

dienstregeling 2021 geplande introductie van de Intercity Nieuwe Generatie 

                                                
1 Zie ook de brief over de halfjaarrapportages van NS en ProRail die parallel aan deze brief 
wordt verstuurd. 
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 22 026, nr. 489, Tweede Kamer, vergaderjaar 
2017–2018, 22 026, nr. 504, Tweede Kamer, Vergaderjaar 2017-2018, 29 984, nr. 762, 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 29 984, nr. 769. 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, kamerstuk 22026, nr. 495 
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(ICNG); een treintype dat naar verwachting beter om kan gaan met de complexe 

infrastructuur dan het huidige TRAXX-materieel. 

 

Langetermijnvisie HSL-Zuid 

Naar aanleiding van de prestaties op de HSL-Zuid en de reizigersgroei, hebben NS 

en ProRail een langetermijnvisie op de HSL-Zuidcorridor opgesteld. Deze bevat 

een uitwerking van maatregelen waarmee op de lange termijn een vergelijkbaar 

prestatieniveau als op het Hoofdrailnet (HRN) mogelijk wordt. IenW heeft dit 

voorstel onlangs ontvangen en u treft het als bijlage bij deze brief aan.  

 

NS en ProRail hebben een analyse gemaakt van de investeringsopties om de 

complexiteit van de HSL-corridor terug te dringen. Ze stellen op hoofdlijnen drie 

maatregelen4 voor: 

 Het upgraden van het bestaande ERTMS op de HSL-Zuid naar de nieuwe 

versie van ERTMS, die ook op het conventionele HRN wordt uitgerold. 

 De implementatie van ERTMS op het emplacement Rotterdam (conventioneel 

spoor). 

 Het verplaatsen en vernieuwen van twee van de tien energietransities op de 

HSL-Zuid, de zogenoemde spanningssluizen. 

 

De langetermijnvisie gaat ervan uit dat zowel het binnenlands vervoer (met het 

grootste reizigersvolume) als het internationale vervoer profiteert van het 

verminderen van de complexiteit op de HSL-Zuidcorridor. Immers, zowel 

binnenlandse als internationale vervoerders hebben op hun route over de HSL-

Zuidcorridor te maken met de beveiligings- en energietransities.  

 

Nadere besluitvorming langetermijnvisie 

Ik vind het goed dat NS en ProRail met de langetermijnvisie een duidelijke ambitie 

voor de toekomst neerzetten. Centraal in deze ambitie staat de wens om de HSL 

Zuid steeds beter te laten renderen en richting 2040 toe te groeien naar een 

vergelijkbaar prestatieniveau als op het Hoofdrailnet. Dit is in lijn met de 

aanbevelingen uit de Fyra-enquête. Echter, aan de voorgestelde infrastructurele 

maatregelen hangt wel een fors prijskaartje. De kosten en baten zullen dus goed 

moeten worden afgewogen. 

 

Het is daarbij van belang rekening te houden met het effect van het hiervoor 

genoemde pakket aan maatregelen van € 60 mln. De invulling van dit pakket, 

waarbij de maatregelen op haalbaarheid, effectiviteit en kosten worden 

onderzocht, zal in de loop van volgend jaar worden afgerond. Ook het effect van 

de introductie van de ICNG is van belang. De ICNG is, anders dan de huidige 

TRAXX-locomotieven, gespecificeerd voor de HSL-Zuid. Hoeveel beter de 

prestaties hierdoor worden en dus hoeveel winst er daarbovenop nog te behalen 

valt door bijvoorbeeld het verplaatsen van de spanningssluizen, zal pas echt 

duidelijk worden als de ICNG rijdt.  

 

 

 

 

 

                                                
4 De voorlopig geraamde kosten bedragen € 230-300 mln. (excl. BTW) voor de HSL-Zuid en 
€ 250-400 mln. (excl. BTW) voor conventioneel spoor. De totaal voorlopig geraamde kosten 
betreffen dus 480-700 mln. exc. BTW. 
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De nadere analyses van deze effecten zijn noodzakelijk om de genoemde kosten-

batenafweging te kunnen maken in de context van de dan geldende budgettaire 

kaders. Op dit moment is de budgettaire ruimte voor het uitvoeren van de 

voorgestelde maatregelen ontoereikend. 

  

Tot slot hebben de voorgestelde uitrol van ERTMS op emplacement Rotterdam 

Centraal en de mogelijke upgrade van het huidige ERTMS op de HSL-Zuid 

uiteraard een sterke samenhang met het programma ERTMS. Volgens de huidige 

inzichten zal voor 2030 geen ERTMS worden uitgerold op grote emplacementen, 

zoals Rotterdam Centraal. In de voortgangsrapportage die ik u in oktober stuur 

wordt uw Kamer hierover nader geïnformeerd. De mogelijke upgrade van het 

huidige ERTMS op de HSL-Zuid zal worden bezien in samenhang met de uitrol van 

ERTMS op HRN-baanvakken die aansluiten op de HSL. 

 

Risico-analyse zettingen en betonproblematiek 

Recent onderzoek door ProRail en externe deskundigen laat zien dat het aantal 

zettingslocaties rond Schuilingervliet in het verslagjaar van de VGR 41 is 

toegenomen. Verwacht wordt dat de kosten van voorziene herstelmaatregelen 

(2018-2021) € 27,4 miljoen bedragen in plaats van de eerder (bij VGR 40) 

geraamde € 16 miljoen.  

 

Ik heb u de afgelopen jaren geïnformeerd over de betonkwaliteit van de objecten 

op de HSL-Zuid. Uit onlangs afgeronde studies blijkt dat de betonkwaliteit van de 

HSL-Zuid-objecten op orde is.5 De prognose is dat de komende decennia geen en 

daarna zeer beperkte schade zal ontstaan. Op basis van de uitgevoerde 

kwantitatieve risico-analyse en de beoordeling daarvan door ProRail is de 

verwachting dat de kosten voor de noodzakelijke nog uit te voeren 

herstelmaatregelen voor de hele HSL-Zuid tijdens de resterende levensduur (tot 

2110) ca. € 14 miljoen zal bedragen. Voor de lopende IF-periode (t/m 2031) gaat 

het om € 3,9 miljoen. ProRail zal bij de 8-jaarlijkse reguliere hoofdinspectie de 

betonkwaliteit van een beperkt aantal HSL- objecten opnieuw onderzoeken. Tot 

die tijd acht ProRail extra onderzoek, intensivering van het inspectieregime en/of 

preventieve maatregelen niet noodzakelijk in relatie tot de gewenste levensduur 

van 100 jaar en de veiligheid van de constructies, mens of trein. 

 

De verwachte uitgaven voor de maatregelen voor zettingen en beton kunnen 

worden gedekt binnen de beschikbare middelen voor de HSL-Zuid op het 

Infrastructuurfonds (omdat de werkelijke uitgaven in 2018 incidenteel lager 

uitvallen).  

 

Spoorstaafschades 

Bij brief van 15 maart 2018 is uw Kamer geïnformeerd over spoorstaafschade op 

de HSL-Zuid. Infraspeed, de beheerder van de HSL-infra, is van mening dat de 

schade wordt veroorzaakt door het gebruikte materieel (TRAXX-locomotieven) en 

heeft de Staat verzocht de herstelkosten te compenseren. Een in opdracht van de 

Staat door TNO uitgevoerde beoordeling van het door Infraspeed aangedragen 

bewijsmateriaal is in dit voorjaar afgerond. De gesprekken over de uitkomsten van  

het TNO-onderzoek zijn gaande waarbij partijen gezamenlijk op zoek zijn naar een  

  

                                                
5 De Tunnel Rotterdam Noordrand (TRN) blijkt dus een uitzondering binnen alle objecten van 
de HSL-Zuid. De aannemer is bereid de maatregelen voor de aanpak van de schade van TRN 
voor eigen rekening uit te voeren. Zie Kamerbrief 15 maart 2018 (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2017–2018, 22 026, nr. 504). 
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oplossing. Zolang deze gesprekken niet zijn afgerond kan gezien de 

onderhandelingspositie van de Staat nog geen nadere informatie met de Kamer 

worden gedeeld. 

 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 



Langetermijnvisie HSL-Zuid-corridor

mei 2018



Dit document geeft een gezamenlijke visie van ProRail en NS op een beter 
HSL-aanbod aan de reiziger

■ In de in opdracht van het Ministerie van IenW door Railistics en Triple Bridge uitgevoerde review op de prestaties 
van de IC direct wordt aangegeven dat – als significant betere prestaties geambieerd worden – een systeemsprong 
nodig is

■ In overleg tussen het Ministerie van IenW, ProRail en NS is besloten dat ProRail en NS een mogelijke invulling van 
een dergelijke systeemsprong nader uitwerken

■ In opdracht van de Raden van Bestuur van ProRail en NS heeft een projectteam, bijgestaan door een groot aantal 
experts binnen ProRail en NS, een gezamenlijke visie op een beter HSL-aanbod aan de reiziger opgesteld en 
uitgewerkt

■ Bij de ontwikkeling en uitwerking van deze langetermijnvisie op de HSL-Zuid gelden de volgende uitgangspunten:
• Kostenramingen zijn onder voorbehoud en niet geschikt voor budgetvastlegging
• De invoering van ERTMS verloopt conform de vigerende uitrolstrategie
• Een eventuele keuze voor 1,5kV vs. 3kV is afhankelijk van HRN-besluitvorming
• Vervoerprognoses zijn gebaseerd op de NMCA1) en het Toekomstbeeld OV
• Mogelijke dienstregelingsvarianten zijn onder voorbehoud en niet getoetst op detailniveau
• Met betrekking tot de uitwerking van maatregelen is de scope beperkt tot het HSL-Zuid-traject binnen Nederland
• Het rapport gaat niet in op de gevolgen van alle voorgestelde maatregelen voor het contract met Infraspeed
• Deze langetermijnvisie is vanuit de behoefte van de reiziger opgesteld, onafhankelijk van toekomstige vormen 

van marktordening.

21) Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse Spoor 2030-2040
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In de afgelopen periode hebben experts van ProRail en NS gezamenlijk een 
langetermijnvisie opgesteld en uitgewerkt

4

Beantwoording van de 
vraag 'Hoe wil men de 
HSL-Zuid-corridor op de 
lange termijn gebruiken?'
als basis voor het 
ontwerpen  van mogelijke 
langetermijnvisies en het 
maken van de voorlopige 
keuze voor een richting
■ Integratie in HRN
■ As-is-situatie
■ Separate HSL-lijn

Startdocument

Uitwerking van gekozen 
richting en mogelijke 
maatregelen in 
themasessies
■ Infrastructuur 

(energievoorziening, 
beveiliging, transities) 

■ Materieel
■ Personeel
■ Logistiek
■ Be- en bijsturing
■ Organisatie 

Themasessies

Bepaling van de impact 
van maatregelen per 
domein aan de hand van 
een simulatiemodel1)

■ Lijnvoering en 
dienstregeling

■ Frequentie en duur 
infraverstoringen 

■ Frequentie en duur 
materieelverstoringen 

■ Benodigde keer- en 
halteertijden materieel

Impactbepaling

Opstellen van
kostenramingen van 
additioneel 
geïdentificeerde 
maatregelen
■ Aanpassingen in 

energievoorziening
■ Aanpassingen in 

beveiligingssystemen
■ Aanpassingen in 

transities

Kostenraming

Prioriteren van 
maatregelen o.b.v. 
impact, kosten en 
doorlooptijden

Prioritering

1) Zie appendix voor detaillering



Inleiding en context
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De achterblijvende prestaties1 van de HSL-Zuid komen voornamelijk voort uit 
de grote complexiteit van het systeem

6

Inleiding en contextA

Bron: Verbeterteam HSL; ISVL; Expertinterviews en -workshops

1) Ten opzichte van het Hoofdrailnet 2) Bovendien spanningsloze faseovergangen op ongunstige plekken en een grensovergang naar België; 3) Percentage van alle verstoringen per sectie 
over de periode januari 2016 t/m 24 juni 2017 (excl. het HRN-traject Schiphol-Den Haag HS en overige secties)

■ Complexiteit systeem zorgt voor noodzaak verhoogde aandacht operatie
■ Specifieke contractuele afspraken over beheer, onderhoud en wijzigingen 

met Infraspeed

Organisatie

■ Beperkt in geval van calamiteiten door ligging tussen drukke 
knooppunten en beperkte aantallen reservepersoneel en -materieel

Be- en bijsturing

■ Combinatie van regulier spoor en HSL; diverse spanningsovergangen en 
beveiligingstransities (waarbij het materieel tijdelijk geen bovenleiding-
spanning heeft, vaak op ongunstige locaties zoals hellingen, tunnels)2)

■ Verschillende tunnels/bruggen met complexe veiligheidssystemen,
veiligheidsprocedures en windgevoeligheid (o.a. brug over Hollands Diep)

Infrastructuur

■ Complexe bediening materieel en veel foutgevoelige handelingen (bijv. bij 
spanningssluizen) maken inzet van gespecialiseerd personeel noodzakelijk

Personeel

■ TRAXX-locs zijn tijdelijke oplossing n.a.v. Fyra en niet specifiek ontworpen 
voor HSL en inzet t.b.v. reizigersbedrijf (bijv. niet voorzien van deurbediening)

Materieel

1,5kV en ATB

25kV en ERTMS BL2

Transitie

25kV en ERTMS België

Situatie 2018

Grens

Amsterdam 

Schiphol

Breda

1,5kV en ATB naar 
25kV en ERTMS BL2

25kV en ERTMS BL2 naar 
25kV en ERTMS België

Rotterdam

Den Haag

Brug 
Hollands Diep■ Ontwerp logistiek plan moet rekening houden met specifieke kenmerken

van infra, materieel en personeel, die anders zijn dan op het HRN

Logistiek

24%

12%

20%

44%

% verstoringen 
per sectie3)

100%

Antwerpen



Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de geplande maatregelen de uitval niet 
tot HRN-niveau kunnen brengen; een langetermijnvisie is daarom cruciaal

7
Bronnen: Verbeterprogramma IC Direct 2017; Review Triple Bridge en Railistics 2017; Position paper Performance HSL 14 april 2017

Prestatieniveau HRN

1,5-2% 

~ 5 jaar

4-6%2)

2018

5-7%1)

■ Korte termijn (t/m 2018): NS en ProRail hebben een verbeter-
programma op het gebied van organisatie, processen, systemen en 
mensen om uitval te reduceren naar 5-7%1) in een stabiele situatie, 
bijvoorbeeld: 
• Snelle en goede hulplijn voor machinisten t.b.v. afhandeling 

storing 
• Voorkomen van verstoringen en verbeteren incidentenherstel

■ Middellange termijn (~5 jr.): Gereserveerd budget van 
EUR 60 mln. om uitval te reduceren tot c. 4-6%2), bijvoorbeeld:
• Maatregelen tegen windhinder
• Aanpassingen om impact van strandingen in spannings-

sluizen te reduceren

Geplande maatregelen brengen uitval niet 
tot niveau van het HRN

■ Langetermijnvisie (2040): 
Het vormen van een visie voor de HSL op de 
lange termijn is cruciaal voor de keuze van 
verdere investeringen, rekening houdend met 
reeds geplande en verwachte veranderingen:
• Introductie Intercity Nieuwe Generatie (nieuw 

materieel)
• Uitrol ERTMS op HRN
• Vervoersgroei

Systeemsprong(en) vereist om de 
complexiteit van het systeem te 
verminderen en prestaties 
duurzaam te verbeteren

U
itv

al
 %

Inleiding en contextA

1) Gebaseerd op onafhankelijke review Triple Bridge en Railistics – Aanname: in geval van een stabiele situatie bijv. na uitdemping van de verwachte tijdelijke terugval in prestaties als gevolg 
van introductie van nieuwe diensten; 2) Gebaseerd op position paper Performance HSL 14 april 2017



ICNG leidt op termijn tot prestatieverbeteringen, terwijl uitrol van ERTMS op 
het HRN en forse reizigersgroei de prestaties juist verder onder druk zetten

8
Bron: Programma ICNG; ADSE Audit ICNG; Programma ERTMS; NMCA; Toekomstbeeld OV; Analyse NS Internationaal, Expertinterviews en –workshops

1,5/3kV en ATB

1,5/3kV en ERTMS BL3

25kV en ERTMS BL2

Transitie

25kV en ERTMS België4)

Situatie 2040

1,5/3kV en ERTMS BL3
naar 1,5/3kV en ATB naar 

25kV en ERTMS BL25)

25kV en ERTMS BL2 naar 
25kV en ERTMS België4)

Amsterdam 

Schiphol

Breda

Rotterdam

Grens

1,5/3kV en ATB naar 
25kV en ERTMS BL25)

Den Haag

Brug 
Hollands Diep

1) Niet alle 79 treinen zijn bestemd voor de HSL; 2) Zowel materieel als infrastructuur; 3) Uitrol van ERTMS Rotterdam is voorzien na 2030, maar niet opgenomen in het huidige budget 
i.v.m. benodigde vernieuwing van ATB in 2023; 4) ERTMS BL2.3.0; 5) Gedurende de transitie heeft het materieel geen bovenleidingspanning

■ Over de periode 2025-2030 zal ERTMS BL3 op delen van het HRN 
worden uitgerold (budget van EUR 2,3 mld.)2), o.a. rondom de HSL maar 
met uitzondering van Rotterdam3)

■ Momenteel biedt een dubbele transitie via ATB de enige mogelijkheid om 
van ERTMS BL2.3.0 Corridor, zoals die nu ligt op de HSL, naar ERTMS 
BL3 te kunnen omschakelen, wat de complexiteit zal vergroten en daarmee 
zal resulteren in slechtere prestaties

Geplande uitrol van ERTMS op het HRN

■ Het nieuwe ICNG-materieel (79 treinen met een aanschafwaarde van 
EUR 800 mln.)1) zal na een mogelijke dip bij de voorziene introductie in 
2021 op termijn leiden tot een verbetering van de materieelprestaties en 
storingsafhandelingen dankzij snellere keer- en halteertijden, het 
volautomatisch kunnen nemen van spanningssluizen en het integrale 
ontwerp van het treinstel met betere bedieningsinterfaces

Geplande introductie van ICNG

Antwerpen

Verwachte groei vervoervraag 
■ De NMCA Spoor 2030-2040 prognosticeert een verdubbeling van het 

aantal reizigers op de HSL in 2040 t.o.v. 2016. Volgens de laatste inzichten 
zal de toename vermoedelijk nog groter zijn.

■ Om deze groei te faciliteren zal een ruimer aanbod nodig zijn, bijvoorbeeld 
bestaande uit frequentieverhoging. Deze frequentieverhoging zal het 
systeem verder belasten, wat zonder aanvullende maatregelen zal leiden tot 
een verslechtering van prestaties



Richting van de langetermijnvisie
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B



De langetermijnvisie dient te voldoen aan een aantal randvoorwaarden

10
Bron: Position paper Performance HSL 14 april 2017

Richting van de langetermijnvisieB

Realistisch
De visie is haalbaar en binnen afzienbare tijd te realiseren

Voorziet in de reizigersbehoefte
De visie dient het meest betrouwbare aanbod voor de sterk groeiende toekomstige 
reizigersbehoefte te creëren

Kosteneffectief
De visie dient een zo betrouwbaar mogelijke treindienst te realiseren tegen 
zo laag mogelijke kosten

Onafhankelijk van de exploitant
De visie dient toekomstbestendig te zijn, onafhankelijk van de marktordening op het spoor

Innovatief
De visie moet het aandurven het integrale operationele, technische en contractuele systeem 
daadwerkelijk ter discussie te stellen

Decomplicerend
De visie dient het huidige systeem structureel te decompliceren om prestaties te verbeteren



Er zijn twee uiterste richtingen mogelijk voor een systeemsprong op de HSL: 
een volledige integratie in het HRN of een volledig separate HSL

11
Bron: Expertinterviews en -workshops

Mate van integratie met HRN

1) Rekening houdend met voldoende ruimte voor internationale treinen over de HSL; 2) Idealiter is hier ook een separate HSL-lijn tussen Antwerpen en Brussel nodig; 3) HSL is hiermee een 
geheel afgeschermde corridor en daarmee bij uitstek geschikt als basis voor autonoom rijden

Transitie

Richting van de langetermijnvisieB

1 Volledige integratie in HRN As-is2 Volledig separate HSL3

■ Optimalisatie binnenlands gebruik
door het benutten van de beschikbare 
capaciteit op de HSL1)

■ HSL wordt nog meer onderdeel van 
HRN en een belangrijke schakel om 
snellere binnenlandse verbindingen te 
realiseren

■ Wegnemen van alle transities door 
HSL gelijk te maken aan HRN
• Hele HSL-Zuid-corridor op dezelfde 

energievoorziening (1,5/3kV)
• Hele HSL-Zuid-corridor op hetzelfde 

beveiligingssysteem (ERTMS BL3)

■ Optimalisatie langeafstandsvervoer
voor een snelle verbinding tussen 
Randstad en EU2) en een binnenlandse 
hogesnelheidstrein (Amsterdam-Breda)

■ HSL wordt fysiek losgekoppeld van 
HRN: geen integratie in HRN. 
Eventueel autonoom rijden mogelijk3)

■ Wegnemen alle transities door hele 
HSL-corridor los te leggen van HRN:
• Hele HSL-Zuid-corridor op 25kV en 

op dezelfde ERTMS-versie
• Dedicated spoor rondom A'dam/ 

Schiphol en rondom Rotterdam

■ Beperkte integratie in HRN
■ Onveranderde positionering HSL 

binnen netwerk
■ Verbeteren van in transities door 

kleine aanpassingen, bijvoorbeeld:
• Extra schakeling en/of balise ter 

voorkoming strandingen
• Plaatsen van camera's voor de 

detectie van schade aan de 
bovenleiding

• Verbeteren van de transitie 
Zevenbergschen Hoek

Visie

Regulier spoor (1,5/3kV) HSL (25kV) HRN (losgekoppeld van HSL)Zelfde stroomvoorziening en/of beveiligingssysteem

grens

Eindhoven

Den Haag

Breda II

Amsterdam II

Rotterdam II

Antwerpen
grens

Amsterdam 
Schiphol

Rotterdam
Breda

Eindhoven

Antwerpen

Den Haag

Hanzelijn 

Illustratief
grens

Amsterdam 

Schiphol

Rotterdam
Breda

Eindhoven

Antwerpen

Den Haag



Van de twee uitersten lijkt integratie in het HRN de meest gunstige richting; 
separeren van de HSL vergt zeer grote investeringen en lange doorlooptijden

12

Keuze om op basis van reizigersbehoefte en kostenefficiency de systeemsprong in 
de richting van “Integratie in het HRN” nader uit te werken1

■ Een integratie in het HRN past binnen de sectorbreed opgestelde huidige OV-visies voor 2040
• In het Toekomstbeeld OV is het sneller en frequenter verbinden van de Randstad-metropolen en 

de verbindingen met de landsdelen een belangrijke pijler – het aandeel binnenlandse 
reizigerskilometers op de HSL is zeer groot 

• De inzet van de HSL draagt bij aan deze doelstellingen door een betere benutting van de capaciteit 
en reistijdwinst tussen steden+

• Er blijft voldoende ruimte voor internationaal vervoer
■ Be- en bijsturing is een aandachtspunt i.v.m. vervlechting van treindiensten, maar past goed in de 

voorziene ontwikkelingen

grens

Amsterdam 
Schiphol

Rotterdam
Breda

Eindhoven

Antwerpen

Den Haag

Hanzelijn 

Integratie in het HRN

■ Een separate HSL maakt een betrouwbare, snelle, metroachtige exploitatie mogelijk – echter biedt 
veel minder directe verbindingen dan in de huidige situatie

■ Het fysiek afscheiden van de HSL-corridor kan op twee manier worden gerealiseerd, beide opties 
vergen echter zeer grote investeringen en lange doorlooptijden ondanks nieuwe omgevingswet
• Aanleg van nieuwe sporen inclusief tunnels bij Schiphol, Rotterdam en Breda vergt zeer grote 

investeringen (> EUR 10 mld.) en doorlooptijden van > 20 jaar (MER-procedures) óf
• Dedicated toewijzing van HRN-sporen aan de HSL leidt tot grote capaciteitsproblemen op het HRN, 

waardoor grote additionele investeringen nodig zijn (> EUR 5 mld.). Huidige tunnels zijn echter niet 
geschikt om te worden voorzien van 25kV (te laag en daardoor brandgevaarlijk), waardoor dit 
mogelijk niet maakbaar is

■ Deze visie is (nog) niet landelijk uitgewerkt. Het is daarmee nog onzeker of de baten van deze visie 
opwegen tegen de zeer grote investeringen en de lange doorlooptijden

grens

Eindhoven

Den Haag

Breda II

Amsterdam II

Rotterdam II

Antwerpen

Separate HSL

1) De 'As-is'-visie kan relatief eenvoudig als sub-scenario van de 'Integratie in HRN'-uitwerking worden afgeleid ('voordelig alternatief'). 

Richting van de langetermijnvisieB

Bron: Kostenramingen ProRail Procurement CE; Expertinterviews en -workshops



Geïdentificeerde maatregelen voor realisatie langetermijnvisie

13

C



Voor het realiseren van de prestatieverbetering is naast verbetering in alle 
domeinen ook de samenhang in het systeem cruciaal

14

In de infrastructuur is een ombouw naar 
1,5/3kV en/of ERTMS BL3 vereist

Gespecialiseerd personeel
moet worden ingezet zolang 
de complexiteit daarom vraagt

De geplande introductie van nieuw 
materieel is een belangrijke pijler

In de logistiek en be- en bijsturing is een aanscherping 
nodig voor een robuuste, hoogfrequente treindienst

De organisatie vereist een 
nauwe samenwerking met 

meerdere partijen en trajecten1)

Geïdentificeerde maatregelen voor realisatie langetermijnvisieC

1 2

3

5 4

6

1) Het rapport gaat niet in op de gevolgen van alle voorgestelde maatregelen voor het contract met Infraspeed



Energievoorziening

Beveiliging

Aanpassing van de beveiliging naar ERTMS BL3 voor

Transities

Verplaatsing/aanpassing van de energietransitie  bij opgang van de HSL voor

Op het gebied van infrastructuur zijn diverse opties mogelijk; keuzes en 
prioritering hangen af van kosten, doorlooptijden en impact

15

Amsterdam 

Schiphol

Breda

Rotterdam

Grens

Den Haag

Brug 
Hollands Diep

a

b

c

d

e

f

g

h

z

Sectie Hoofddorp-Rotterdam (Noord)a

Aanpassing van de energievoorziening naar 1,5kV of 3kV voor

Sectie Hoofddorp-Rotterdam (Noord)a

Sectie Barendrecht-Aansluiting Breda (Zuid)b

Sectie Barendrecht-Belgische grens 
(Zuid)

b

Transitie Barendrechtf

d Transitie Hoofddorp

Transitie Rotterdam-Noorde

Rondom Rotterdamc

Transitie Zevenbergschen Hoekg

Transitie Breda-Zuidh

Schematisch overzicht 
van mogelijke opties

C Infrastructuur1

Antwerpen

Sectie Aansluiting Breda-
Antwerpen (België)1)

z

1) De upgrade naar ERTMS is reeds voorzien in België, het is echter nog onduidelijk op welke termijn dit staat gepland



Energievoorziening

Aanpassing van de energievoorziening naar 1,5kV of 3kV3) voor

16
Bron: Simulatiemodel; Kostenramingen ProRail Procurement CE; Expertinterviews en -workshops

1) Niet geschikt voor budgetvastlegging; 2) Na opdrachtverlening; 3) Aanpassing naar 1,5/3kV zal leiden tot langere rijtijden van enkele minuten (onder 1,5/3kV is 250 km/u momenteel de 
maximaal haalbare snelheid);  4) Afhankelijk van fasering; *) Indicatieve relatieve impact voor álle infrastructuurmaatregelen gezamenlijk (energievoorziening, beveiliging en transities)

INDICATIEF

C Infrastructuur1

Aanpassingen in de energievoorziening vergen grote investeringen en lange 
doorlooptijden met zeer lange buitendienststellingen

Kosten (excl. btw)1) Doorlooptijd2) Impact op uitval

Om te bouwen

EUR 375 – 450 mln. 6-9 jaar incl. 1 jaar 
buitendienststelling HSL

EUR 375 – 450 mln. 6-9 jaar incl. 1 jaar 
buitendienststelling HSL

Beide secties EUR 750 – 900 mln. 6-10 jaar incl. 1,5-2 jaar 
buitendienststelling HSL4)

Benodigde aanpassingen
■

■

■ Door de verandering van wisselstroom naar gelijkstroom dient tevens de 
aarding van de baan te worden aangepast

■ Er moeten nieuwe en veel meer onderstations worden geplaatst om 
eenzelfde vermogen te kunnen bieden onder 1,5/3kV als onder 25kV

■ Bij een aanpassing van de Zuid-sectie zonder aanpassing van de 
Belgische sectie moet tevens de grenstransitie worden aangepast

■ Systeem moeten worden aangepast van geschiktheid voor wisselstroom naar gelijkstroom
■ Omdat voor gelijkstroom zwaardere en dubbele rijdraden nodig zijn dient de gehele 

draadbovenleiding inclusief de draagconstructie te worden vervangen 

Frequentie van 10x/uur 
in situatie 2040 

Frequentie van 7-8x/ 
uur in situatie 2040 

Sectie Hoofddorp-Rotterdama

Sectie Barendrecht-Aansluiting Bredab

Impact op...
*)

Uitval Punctualiteit–1-2 ppt



17

C Infrastructuur1

Een aanpassing in het beveiligingssysteem vereist een volledige vervanging 
– Voor transitieloze HSL is ombouw Rotterdam tevens noodzakelijk

Kosten (excl. btw)1) Doorlooptijd2) Impact op uitval

Benodigde aanpassingen
■

■ Bij ombouw van ERTMS BL2 naar BL3 is het praktisch niet mogelijk om een 
parallel systeem aan te leggen zoals bij de ombouw van ATB naar ERTMS

■ Bij een aanpassing op de Zuid-sectie zonder aanpassing van de Belgische 
sectie moet tevens de transitie aan de Belgische grens worden aangepast

■ Rondom Rotterdam dient de ATB-beveiliging tevens naar ERTMS 
BL3 te worden gebracht om dubbele transities weg te nemen

Om te bouwen

Beveiliging

Aanpassing van de beveiliging naar ERTMS BL3 voor

EUR 80 – 100 mln. 5-8 jaar incl. 2-6 maanden 
buitendienststelling HSL

5-8 jaar incl. 2-6 maanden 
buitendienststelling HSLEUR 90 – 115 mln.

Beide secties EUR 170 – 215 mln. 5-8 jaar incl. 2-6 maanden 
buitendienststelling HSL3)

■ Huidig ERTMS-systeem lijkt ongeschikt voor uitrol van nieuwe functies conform BL3 en dient daarom volledig vervangen te worden

1) Niet geschikt voor budgetvastlegging; 2) Na opdrachtverlening; 3) Afhankelijk van fasering; *) Indicatieve relatieve impact voor álle infrastructuurmaatregelen gezamenlijk 
(energievoorziening, beveiliging en transities)

INDICATIEF

Bron: Simulatiemodel; Kostenramingen ProRail Procurement CE; Expertinterviews en -workshops

Frequentie van 10x/uur 
in situatie 2040 

Frequentie van 7-8x/ 
uur in situatie 2040 

Sectie Hoofddorp-Rotterdama

Sectie Barendrecht-Belgische grensb

EUR 250 – 400 mln. 5-8 jaar incl. 2-6 maanden 
buitendienststelling HSL

Belangrijk knooppunt 
met dubbele transitiesRondom Rotterdamc

Impact op...
*)

Uitval Punctualiteit–1-2 ppt



Transities

Verplaatsing en aanpassing van de energietransitie  bij opgang van de HSL voor
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C Infrastructuur1

Het verplaatsen en aanpassen naar een ander ontwerp van de 
energietransities kan relatief eenvoudig leiden tot verbetering 

Kosten (excl. btw)1) Doorlooptijd2) Impact op uitval

Om te bouwen

EUR 19 – 26 mln. 4-5 jaar met 1 maand 
buitendienststelling

■ Voor het verbeteren van een transitie is een geografische scheiding van de energievoorziening en het beveiligingssysteem nodig om 
het aantal en effect van verstoringen sterk te verminderen

1) Niet geschikt voor budgetvastlegging; 2) Na opdrachtverlening; 3) Te weinig ervaring met Breda-Zuid om een gefundeerde inschatting te maken. Ontwerp doet vermoeden dat prestaties 
tegen zullen vallen; *) Indicatieve relatieve impact voor álle infrastructuurmaatregelen gezamenlijk (energievoorziening, beveiliging en transities)

INDICATIEF

Bron: Simulatiemodel; Kostenramingen ProRail Procurement CE; Expertinterviews en -workshops

Frequentie van 10x/uur 
met veel verstoringen

EUR 14 – 20 mln. 4-5 jaar met 1 maand 
buitendienststelling

Frequentie van 7-8x/uur 
met minder verstoringen

Transitie Barendrechtf

d Transitie Hoofddorp

EUR 33 – 46 mln. 4-5 jaar met 3 maanden 
buitendienststelling

Frequentie van 10x/uur 
met minder verstoringenTransitie Rotterdam-Noorde

Transitie Breda-Zuid EUR 14 – 20 mln. 4-5 jaar met 1 maand 
buitendienststelling

Frequentie van 1x/uur; 
verstoringen onbekend2)h

Transitie Zevenbergschen Hoek EUR 39 – 56 mln. 4-6 jaar met 3 maanden 
buitendienststelling

Frequentie van 4x/uur 
met veel verstoringeng

Impact op...
*)

Uitval Punctualiteit–1-2 ppt

Benodigde aanpassingen
■

■ Bij verplaatsing wordt een transitie idealiter tevens aangepast naar een 
beter ontwerp (naar voorbeeld van de transitie Zevenaar-Zevenaar Oost)

■ Transitie ATB-ERTMS dient voor spanningssluis te zitten, waardoor spannings-
sluis moet worden verplaatst richting de HSL. Traject tussen beveiligings-
transitie en spanningssluis moet worden omgebouwd naar 1,5/3kV

■ Bij het verplaatsen van de transitie bij Zevenbergschen Hoek moet tevens 
het inrijdspoor worden verlengd



De inzet van ander materieel dan ICNG biedt weinig tot geen 
verbetermogelijkheden

19
Bron: Audit Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) door ADSE, 2014; Marktverkenning vervoer HSL-Zuid door Rebel Group, 2017; Expertinterviews en -workshops

Concessie
■ Reistijden

■ Geluid TSI-3dB

HRN/PHS
■ Halteringstijden

■ Versnelling/tractie

HSL/HRN
■ Capaciteit

■ Life cycle-kosten

■ Energie

Markt
■ Voldoende concurrentie

■ Snelheid >200km/u

■ Toegankelijkheid4)

■ Veiligheid

ICNG 200km/u
Hogesnelheids-
trein 220km/uEisen/wensen

0

Auditrapport ADSE

Audit ICNG

■ In opdracht van ministerie van IenW3) is in 2014 een audit uitgevoerd 
door ADSE op de aanschaf van het nieuwe ICNG-materieel

■ In haar rapport concludeert ADSE: "Bij beschouwing van de aspecten 
die de kosten en baten bepalen [...] blijkt een IC-concept optimaal te 
zijn" t.o.v. een hogesnelheidstreinconcept (zie tabel rechts)

Marktverkenning vervoer HSL-Zuid

■ Naast een audit op de keuze voor het IC-concept voor de ICNG is in 
2017 tevens in opdracht van ministerie van IenW een 
marktverkenning uitgevoerd door Rebel Group 

■ Uit de marktverkenning is gebleken dat geen van de benaderde partijen 
materieel beschikbaar heeft dat ze op korte termijn kunnen inzetten

Bij de aanbesteding en contractering van ICNG is ingezet op maximale 
betrouwbaarheid1). De keuze van enkeldeksmaterieel beperkt de groei 
van vervoerscapaciteit t.o.v. dubbeldeksmaterieel waardoor de groei uit 
een verhoging van frequentie en treinlengte moet komen.2)

1) Programma ICNG; 2) Op basis van toenmalige vervoersgroeiprognoses was de capaciteit van ICNG voldoende en bood deze overal gelijkvloerse instap (eis uit concessie m.b.t. 
toegankelijkheid); 3) Destijds minIenM; 4) Toegankelijkheid voor reizigers met een functiebeperking

C Materieel2



Zolang de complexiteit van het systeem erom vraagt, zal gespecialiseerd 
personeel worden ingezet om de prestaties te verbeteren

20

0,32

0,04

0,310,32

0,060,10

IC 1100IC Direct IC 1100 IC Direct

2016 20172)

Uitval in relatie tot personeel [%]

Uitval door oorzaak materieel, 
waarna ineffectieve afhandeling

Uitval door oorzaak machinist
BedieningsissueBedieningsfout

Inzet van gespecialiseerde machinisten

■ Op de HSL worden momenteel alleen gespecialiseerde HSL-
machinisten ingezet die naast de reguliere machinistenopleiding een 
extra opleiding hebben gevolgd voor het rijden op de HSL

■ Machinisten rijden 50% van al hun diensten op de HSL: het verder 
verhogen van dit percentage leidt niet tot een verbetering van de 
prestaties, terwijl afwisseling in de lijnvoering wel tot grotere 
motivatie leidt

■ Machinisten krijgen daarnaast na de opleiding 28 dagen 
gespecialiseerde inzet om routine op te doen

■ Naast de standaardopleiding is extra (maatwerk) praktijkbegeleiding 
beschikbaar door ervaren HSL machinisten 

1) Gedetailleerd onderzoek in 2008 waarin de materieeltypes VIRM, ICM, SGM, DDAR en MAT’64 zijn meegenomen; 2) YTD 09/2017

Additionele maatregelen

■ Inzet van expertmachinisten bij de helpdesk die op afstand 7 dagen 
per week beschikbaar zijn om een machinist bij acute problemen te 
helpen

■ Introductie van de TRAXX-app met >40 afhandelscenario’s bij 
storingen

■ Continue aanbrengen van verbeteringen in de opleiding van 
machinisten, hoofdconducteurs en trainmanagers 

Bron: Verbeterteam HSL-Zuid; Expertinterviews en -workshops

Factsheet dedicated inzet machinisten
■ Uit onderzoek blijkt: wanneer een machinist meer 

dan 8% van de werkweek op een specifieke 
materieelsoort rijdt, blijven de prestaties qua 
bediening op een constant niveau1)

■ Vanwege de complexiteit en als veiligheidsmarge is 
voor de TRAXX echter een waarde van 50%
vastgesteld. Begin 2016 heeft men gedurende twee 
maanden een proef gedaan met 70% inzet, wat geen 
enkele zichtbare verbetering opleverde

■ De uitval als gevolg van fouten van machinisten is 
nihil. De grootste uitval komt voort uit 
materieeloorzaken, die vervolgens ineffectief worden 
afgehandeld. Dit probleem wordt aangepakt o.a. 
door inzet van de helpdesk

C Personeel3



Grens

Amsterdam

Schiphol

Breda

Rotterdam

Den Haag

Om bij een frequentieverhoging de betrouwbaarheid niet te verlagen, zijn 
tevens maatregelen in de logistiek en be- en bijsturing vereist

21

Grote knooppunten 
op en rondom de HSL

België

■ Aanpassingen in de be- en bijsturing voor hoogfrequente lijnen dienen op
netwerkniveau te worden uitgewerkt en overstijgen de visie op de HSL 

■ Er moet rekening worden gehouden met additionele infrastructurele investeringen 
zoals opstel- en keersporen rondom grote knopen

■ Be- en bijsturing is een aandachtspunt i.v.m. vervlechting van treindiensten in 
combinatie met hogere frequenties, tegelijkertijd zijn ontwikkelingen voorzien 
op dit gebied

Be- en bijsturing

Brug 
Hollands Diep

■ Nader onderzoek is vereist naar de lijnvoering rondom
• Amsterdam: keuze voor Amsterdam Centraal vs. Amsterdam Zuid en mate 

van doorkoppelen richting Almere en verder
• Rotterdam: keuze voor vanuit Amsterdam doorkoppelen naar Breda en verder 

vs. keren op Rotterdam en koppeling met lijnvoering vanuit Den Haag
■ Dienstregeling dient voldoende dempend vermogen te bevatten om bij hoge 

frequenties kleinere verstoringen te kunnen opvangen

Logistiek

C 4 Logistiek / Be- en bijsturing5

Bron: Expertinterviews en -workshops



Prioritering

22

D



De geïdentificeerde mogelijke maatregelen zijn aanvullingen op de reeds 
geplande maatregelen en ontwikkelingen 

PrioriteringD

Mate van focus

Focus van maatregelen per domein

23
1) Maatregelen binnen Logistiek en Be- en bijsturing zijn meer gerelateerd aan frequentieverhoging dan aan een systeemsprong en derhalve niet meegenomen in 
voorgestelde maatregelen t.b.v. een systeemsprong

Infrastructuur

Materieel

Personeel

Logistiek

Be- en bijsturing

Organisatie

Verbeterteam HSL EUR 60 mln. Introductie ICNG Systeemsprong

2018 2018-2022 >20252021-2025

1)

1)

Bron: Verbeterteam HSL; Expertinterviews en -workshops



Op basis van kosten, doorlooptijden en impact lijken aanpassingen aan de 
beveiliging en transities het meest effectief voor een systeemsprong

24

PrioriteringD

375 375 150 750-900 mln.80 90 250 195 420-615 mln.
19 33 14 39 14

49 119-168 mln.

5 2 3 6-10 jaar5 1 3 5-8 jaar 4 10 4-5 jaar

Impact
■ Nieuw materieel zal automatisch spannings-

sluizen kunnen nemen, waardoor 
additionele impact van het wegnemen van 
transities bij aanpassing van lastige situaties 
beperkt is

■ Rijtijdverlenging van enkele minuten door 
verlaging van max. snelheid naar 250 km/u

■ Aanzienlijke reductie van de kans op 
langdurige strandingen op lastige plekken

■ In combinatie met de komst van nieuw 
materieel heeft dit een grote impact op de 
prestaties van transities

■ Wegnemen van transities en upgrade naar 
BL3 leidt tot een betrouwbaarder, gebruiks-
vriendelijker en toekomstvaster systeem

■ Zonder aanpassing wordt de betrouwbaar-
heid in de toekomst zelfs lager door het 
ontstaan van complexere transities tussen 
niet twee, maar drie beveiligingssystemen

Doorlooptijd (na opdrachtverlening)

Buitendienststelling van 1,5-2 jaarBuitendienststelling van 1-3 maandenBuitendienststelling van 2-6 maanden

Aanpassing van de energie-
voorziening is door lange volledige 
buitendienststellingen en zeer 
hoge investeringen niet opportuun✗Aanpassing van energietransities is 

kosteneffectief, waarbij Hoofddorp
en Zevenbergschen Hoek de 
grootste impact opleveren✓Aanpassing van de beveiliging vergt 

grote investeringen rondom met 
name Rotterdam, maar realiseert een 
robuust systeem voor in de toekomst✓

Kosten [EUR] (niet geschikt voor budgetvastlegging)

Energievoorziening naar 1,5/3kVTransities aanpassenBeveiliging naar ERTMS BL3

INDICATIEF

Bron: Simulatiemodel; Kostenramingen ProRail Procurement CE; Expertinterviews en -workshops



350

Hieruit volgt het voorstel om de beveiliging te upgraden naar ERTMS BL3 en 
de transities bij Hoofddorp en Zevenbergschen Hoek aan te passen

25

PrioriteringD

Bron: Simulatiemodel; Kostenramingen ProRail Procurement CE; Verbeterprogramma IC Direct 2017; Review Triple Bridge en Railistics 2017; Expertinterviews en -workshops

Investeringen van EUR 228-297 mln. voor de HSL 
en EUR 250-400 mln. rondom Rotterdam 
(excl. btw) (niet geschikt voor budgetvastlegging)

Doorlooptijd van 5-8 jaar (na opdrachtverlening) 
incl. buitendienststelling van 2-6 maanden

In combinatie met invoer van ICNG is uitval terug te 
brengen richting HRN-niveau bij gelijke belasting

Om mogelijk effect van uitbreiding van het 
treinaanbod op te vangen is t.z.t. aanvullend 
onderzoek naar aanscherpingen in de be- en 
bijsturing noodzakelijk3)

Beveiliging

Upgrade naar ERTMS BL3 voor beide secties en vervanging 
van ATB door ERTMS rondom Rotterdam
■ EUR 170-215 mln. voor de HSL en EUR 250-400 mln. 

rondom Rotterdam met een doorlooptijd van 5-8 jaar en een 
volledige buitendienststelling van de HSL van 2-6 maanden1,2)

Transities

Verplaatsing en aanpassing van de energietransitie bij 
opgang van de HSL voor transities Hoofddorp en 
Zevenbergschen Hoek
■ EUR 58-82 mln. met een doorlooptijd van 4-6 jaar en een 

volledige buitendienststelling van de HSL van 1-3 maanden1,2)

Optioneel: Aanpassen en verplaatsen overige transities (EUR 
61-86 mln. met eenzelfde doorlooptijd en buitendienststelling)1,2)

INDICATIEF

1) Niet geschikt voor budgetvastlegging; 2) Na opdrachtverlening 3) op basis van de t.z.t. voorziene lijnvoering en dienstregeling

U
itv

al

Huidig
(2018)

MLT
(2018-2022)

Introductie ICNG
(2021-2025)

Landelijke uitrol
ERTMS (> 2025)

ERTMS op HSL en 
rondom Rotterdam 

(> 2025)

Aanpassing 
energietransities

(> 2025)

400

HRN = 100

350

200
100

300
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Bij de ontwikkeling en uitwerking van de langetermijnvisie op de HSL-Zuid 
zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen

28

UitgangspuntenI

1) Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse Spoor 2030-2040

■ Kostenramingen zijn onder voorbehoud en niet geschikt voor budgetvastlegging

■ De invoering van ERTMS volgt de vigerende uitrolstrategie
• Indiensttreding van ERTMS rondom Breda in 2025
• Indiensttreding van ERTMS rondom Schiphol in 2026
• Uitrol van ERTMS rondom Rotterdam is niet opgenomen in het huidige budget

■ De vervanging van ATB rondom Rotterdam is conform planning in 2023

■ Een eventuele keuze voor 1,5kV vs. 3kV is afhankelijk van HRN-besluitvorming

■ Vervoerprognoses zijn gebaseerd op de NMCA1) en het Toekomstbeeld OV

■ Mogelijke dienstregelingsvarianten zijn onder voorbehoud en niet getoetst op detailniveau

■ Met betrekking tot de uitwerking van maatregelen is de scope beperkt tot het HSL-Zuid-traject binnen Nederland

■ Het rapport gaat niet in op de gevolgen van alle voorgestelde maatregelen voor het contract met Infraspeed



Naast raadpleging van >45 interne experts zijn de volgende bronnen 
gebruikt

29

Geraadpleegde bronnen en personenII

Hogesnelheidslijn-Zuid: een rapportage in beeld Algemene Rekenkamer 2014

Audit Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) ADSE 2014

Marktverkenning vervoer HSL-Zuid Rebel Group 2017

NCMA Spoor 2030-2040 | Achtergrondrapportage ProRail 2017

Position paper Performance HSL NS en ProRail 2017

Review prestaties IC direct Triple Bridge en Railistics 2016

Toekomstbeeld OV 'Overstappen naar 2040: flexibel en slim OV' Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, metropool-
regio’s, NS, FMN en ProRail

2016

Bron Auteur Jaar



Simulaties hebben geleid tot inzicht in de impact van ontwikkelingen en 
maatregelen op de prestaties van de HSL (1/2)

30

Simulatiemodel

Aanpak

Probleemstelling Conceptueel 
model

Gekwantificeerd 
simulatiemodel

Gevalideerd 
simulatiemodel

Simulatie van 
resultaten Antwoorden

Specificeren en 
modelleren

Realiseren en 
kwantificeren

Verifiëren en 
valideren

Experimenteren Interpreteren

III



Simulaties hebben geleid tot inzicht in de impact van ontwikkelingen en 
maatregelen op de prestaties van de HSL (2/2)

31

Simulatiemodel

■ Uitval: (1 – (aantal aankomsten / aantal geplande aankomsten)) * 100%

■ Punctualiteit: (aantal aankomsten op tijd / aantal aankomsten) * 100%

■ Combinatie: (aantal aankomsten op tijd / aantal geplande aankomsten) * 100%

■ Kans van een Categorie-1-materieelverstoring2)

■ Frequentie van materieelverstoringen

■ Duur van Categorie-1-materieelverstoringen3)

■ Duur van Categorie-2-materieelverstoringen3)

■ Benodigde keertijd van het materieel

■ Benodigde halteertijd van het materieel

■ Frequentie infrastructuurverstoringen op de Noord-sectie

■ Frequentie infrastructuurverstoringen op de Zuid-sectie

■ Duur van infrastructuurverstoringen

Outputvariabelen

Inputvariabelen
Introductie 
ICNG

Energie-
voorziening Beveiliging Transities

Wijziging van →
heeft impact op ↓

III



Voor een beter begrip van de voorgestelde maatregelen zijn deze per stap 
gevisualiseerd (1/2)
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ATB

1500V 25kV

TRAXX

ERTMS BL2.3 C

ATB

1500V 25kV

TRAXX
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1500V 25kV

ICNG

Huidige situatie (2018)

MLT-maatregelen (2018-2022)

ICNG (2021-2025)

400

HRN = 100

350

HRN = 100
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Visualisatie van maatregelen
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ERTMS BL2.3 C

1500V 25kV

ICNG

ERTMS BL3 ATB

ERTMS BL3

1500V 25kV

ICNG

ERTMS BL3

25kV

ICNG

1500V

Landelijke uitrol ERTMS (>2025)

Uitrol ERMTS op HSL en 
Rotterdam (>2025)

Aanpassing ontwerp en locatie 
energietransities (>2025)

350

HRN = 100

200

HRN = 100

100
HRN = 100

ERTMS BL3

ERTMS BL3

Voor een beter begrip van de voorgestelde maatregelen zijn deze per stap 
gevisualiseerd (2/2)

Visualisatie van maatregelenIV



Samengevat de uitkomsten per uiterste variant
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Verificatie van keuze voor integratie richting HRN

Investeringen van
EUR >5-10 mld.3)

Investeringen van
EUR 1,2-1,5 mld.3)

Doorlooptijd2)

>20 jaar
Doorlooptijd2)

6-10 jaar

1) Visie is (nog) niet landelijk uitgewerkt, het is daarmee onzeker wat de kosten en baten zullen zijn; 2) Na opdrachtverlening (schatting); 3) Niet geschikt voor budgetvastlegging (schatting)
Bron: Kostenramingen ProRail Procurement CE; Expertinterviews en -workshops

Kosteneffectief

✓Conclusie
Volledige integratie voorziet goed in de 
toekomstige reizigersbehoefte, is realistisch, 
decompliceert en is kosteneffectief 

Separate HSL decompliceert sterk, is zeer 
onafhankelijk van exploitant en innovatief, 
maar lijkt niet realistisch en kosteneffectief✗

■ Eén versie van energie- en beveiligings-
systemen verhoogt betrouwbaarheid significant

■ Vervlechting met HRN maakt HSL echter 
gevoeliger voor verstoringen op het HRN

Decomplicerend
■ Eén versie van energie- en beveiligings-

systemen verhoogt betrouwbaarheid significant
■ Volledig afgeschermde spoorlijn schermt HSL af 

van verstoringen op het HRN

Onafhankelijk 
van exploitant

Integratie in HRN maakt intensieve samenwerking 
met exploitant HRN nodig

Volledige afscherming maakt volledig 
onafhankelijke exploitatie van HSL mogelijk

Innovatief Lijnvoering verandert niet sterk t.o.v. huidige 
situatie, echter grote aanpassingen in benutting

Zeer grote aanpassingen in huidige lijnvoering en 
besturing van HSL

■ Snellere en frequentere verbinding van 
Randstadmetropolen en landsdelen

■ Er blijft voldoende ruimte voor internationaal 
vervoer

■ Zeer snelle metro-achtige verbindingen 
tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda

■ Internationaal vervoer afgeschermd van 
binnenlandse verstoringen op het HRN

Voorziet in 
reizigers-
behoefte ?

1)

Volledige integratie in HRN Volledig separate HSL1)

Buitendienststelling onbekendBuitendienststelling van 1,5-2 jaar
Realistisch
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The Core Network TEN-T has a gap and services only the southern part of the economic zone 
Paris – Hamburg. The Northern part of the Netherlands has been left out of the framework 
TEN-T and this gapping region does not benefit of the core network and its economic 
benefits.  

 
The gap in the framework does not comply with the White Book Transport of the European 
Union, stating, that all European regions must be connected through a TEN-T core line. And 
stating, that the rural areas in between have a direct connection to the major economic 
centers on both sides. For the North of The Netherlands the major economic centers are 
Amsterdam-Rotterdam and Bremen-Hamburg. 
 

The average transport time between Amsterdam and Hamburg by train is 6 hours. The 
transport time can be reduced with 50%, building a direct Core Network line with Highspeed 
rail via the North of The Netherlands and Northwest Germany. In logistic term the most 
efficient design for the Core Network.  

 

As you can see on the top map on the left, there is an economic zone from Paris to Hamburg 
and Kiel. On the top map on the right with the TEN-T Core network, you can see that this 
does not comply with the whole economic zone Paris – Hamburg. The direct line Amsterdam 
to Hamburg is missing.  

 

Taking a closer look to several TEN rail projects that do comply with the economic zone like : 
https://www.rfc-northsea-med.eu/. 

A direct line Amsterdam – Hamburg fits also within the mapping of the European Regional 
Development Zone Northsea Region: http://www.northsearegion.eu/  (see map below).  

https://www.rfc-northsea-med.eu/
http://www.northsearegion.eu/
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As you can ss on the map of the Rail Freight Corridor Med – North Sea below, the line ends 
in the southern part of the Northsea Region. The same happened with the Highspeed Line   
Paris – Amsterdam. The line stops in Amsterdam and is not extended to Hamburg.  
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On the map below, you can see how the TEN-T Core Network is processed within the German 
Rail Freight Corridors map of Deutsche Bahn’s DB Netze.  

 

This German Corridors map shows that the European Railfreightcorridor Med – North Sea or 
number 2 is missing. Why is that corridor not extended t0 Denmark? The logistic smartest 
corridor is via the North of the Netherlands, connecting in economic zones in the North or 
The Netherlands and Germany,  in a German view:  the East – West axle from Hamburg – 
Bremen/Bremerhaven – Wilhelmshaven to Emden by crossing the Ems and connect with the 
Dutch Rail Freight Network in Delfzijl.  
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On above map, the red line is the existing Rail Freight Corridor from Amsterdam to 
Germany. The green line is the missing Rail Freight Corridor between 
Amsterdam/Rotterdam and Northern Germany, which connects further with Scandinavia.  

An alternative green line will connect Groningen to Hamburg on the line with industrial and 
logistic sites of Delfzijl, Emden, also bi-connecting Aurich, Wilhelmshaven and Bremerhaven.  

The rail tunnel under the Ems between Delfzijl and Emden should not be an issue, looking at 
the rail tunnel which Denmark and Sweden are planning now in between Helsingør (DK) and 
Helsingborg (S). 

 

 

The realisation of the green line via the North of the Netherlands has extra benefits for 
Europe. Because of re-routing between Scandinavia through The Netherlands, freight 
capacity will fall free to arrange more freight on rail to the south and southeast of Europe 
from Duisburg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen, September 2018, Frank Menger, Onno van der Kuip 
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Reizigers steeds beter bediend door data
De problemati-
sche ombouw van
de zuidelijke ring-
weg frustreert tot
diep in de jaren
20 de bereikbaar-
heid van de stad.
Voor forenzen uit
Drenthe en Gro-
ningen slecht
nieuws. Tijdens
een tafelgesprek
op de redactie van
deze krant bogen
drie deskundigen
zich over de toe-
komstige bereik-
baarheid van het
Noorden: de Gro-
ningse gedepu-
teerde Fleur Grä-
per (D66), ver-
voersspecialist Ar-
thur Kamminga
en Haskia Kramer
van reisbureau In-
ternoord.

MANNUS VAN DER LAAN

A
an de problemen bij de
ombouw van de zuidelijke
ringweg worden tijdens
het vervoersdebat op de

redactie van Dagblad van het Noor-
den weinig woorden vuil gemaakt.
,,Een drama’’, oordeelt Haskia Kra-
mer van reisbureau Internoord in
Groningen.

Toch blijken de gevolgen volgens
D66-gedeputeerde Fleur Gräper tot
nu toe mee te vallen. Uit onderzoek
van Groningen Bereikbaar komt
naar voren dat mede dankzij de eco-
nomische groei het aantal verkeers-
bewegingen rond de stad vorig jaar
sterk is toegenomen, maar de tijd
die mensen in de file doorbrengen
(het aantal ‘verliesuren’) is gedaald.
,,Er wordt relatief veel gebruik ge-
maakt van P+R, vooral in Haren en
Hoogkerk. Verder groeit het aantal
passagiers dat met de bus naar Gro-
ningen komt met dubbele cijfers.
Ook de treinen zitten bomvol.’’

Bij het openbaar vervoer in Gro-
ningen en Drenthe neemt het aantal
hubs toe tot 55. Dat zijn plekken
waar mensen makkelijk kunnen
overstappen van fiets en auto op bus
en trein. De maximale fietsafstand
tot deze hubs is 15 kilometer. Gräper:
,,Je moet mensen verleiden dat ze
het meest ideale mobiliteitsmiddel
gebruiken.’’

Op het platteland kunnen veel
mensen niet zonder auto, zegt Ar-
thur Kamminga. Het hangt er ook
vanaf hoe lang ze in het dorp op de
bus moeten wachten. ,,Hoe frequen-
ter de bus rijdt, des te sneller men-
sen geneigd zijn de auto te laten
staan. Maar het heeft ook te maken
in welke levensfase iemand zit. Als
mensen kinderen krijgen zijn ze
meer dan stedelingen geneigd een
auto aan te schaffen. In de stad zijn
simpelweg meer vervoersmogelijk-
heden.’’

Je zult dus moeten accepteren dat
sommige groepen mensen op het
platteland met de auto naar hun
werk, school en ziekenhuis in de
stad rijden. Om te voorkomen dat ie-
dereen dat in de spits doet, kunnen
afspraken worden gemaakt met be-
drijven en instellingen. Gräper: ,,Het
ziekenhuis spreekt mij aan op de be-
reikbaarheid van de stad. Dan voel ik

mij niet bezwaard met het zieken-
huis afspraken te maken over het in-
stellen van spreekuren buiten de
spits.’’

Groningen Bereikbaar heeft daar
ook een subsidiepot voor. In het on-
derwijs zijn tot dusverre al negen-
honderd ‘spitsmijdingen’ geregeld.
,,Zo hebben we Noorderpoort zo ver
kunnen krijgen de bakkersopleiding
eerder te laten beginnen. Dat sluit
ook beter aan bij de werktijden van
deze toekomstige bakkers.’’

Kramer ziet graag dat er een niet-
politieke instelling komt die de regie
neemt bij dit soort vervoersaspec-
ten en deze optimaliseert. Kammin-
ga ziet meer heil in initiatieven die
van onderop worden aangedragen
dan die van bovenop worden opge-
legd. In de huidige netwerksamenle-
ving is het volgens Gräper belangrijk
dat betrokkenen zaken agenderen
en met elkaar daarover in overleg
gaan. ,,Zo heeft Groningen Bereik-
baar met gemeenten het gesprek
aangekaart over de invulling van de
hubs. Met het Rijk hebben we het ge-
had over de aansluiting van de re-
gionale hubs op het landelijk net-
werk.’’

Volgens Kamminga komen ver-
nieuwingen vooral uit de markt. Hij
wijst op de opkomst van zijn eigen
werkgever Flixbus, die inmiddels
negen keer per dag een busverbin-
ding onderhoudt tussen Berlijn,
Hamburg, Bremen, Groningen en
Amsterdam. Er rijdt vanaf april zelfs
twee keer per nacht een bus tussen
Groningen en Schiphol.

Andere innovaties zijn deelauto’s
en taxibedrijf Uber. ,,Deelplatfor-
men als Uber staan bloot aan veel
kritiek. Maar met het idee dat je je ei-
gen auto, die gewoonlijk een flink
deel van de tijd stil staat, gebruikt
om anderen in te vervoeren is in
principe niets mis.’’

Deelplatformen hebben hun op-
komst te danken aan digitale media
en betaalmiddelen. Die kunnen ook
beter worden benut in het ‘traditio-
nele’ vervoer. ,,De reiziger moet nog
meer centraal komen te staan’’, zegt
Kamminga. Gräper: ,,Er is maar een
doel: de reiziger moet zo snel en
makkelijk mogelijk van deur tot
deur komen.’’

Groningen en Drenthe zijn de eni-

ge twee provincies die zelf de op-
brengst van het openbaar vervoer
innen en niet de vervoersmaat-
schappijen. De meeropbrengsten
komen meteen ten goede aan het
vervoer. Beide provincies beschik-
ken bovendien over data met reisge-
gevens op de ov-chipkaart van de
passagiers. Gräper: ,,Zo kunnen we
het netwerk beter aanpassen aan de
reisbehoeften van de passagiers.

Daaraan is bijvoorbeeld te danken
dat er een rechtstreekse buslijn
komt van Ter Apel naar Zernike
Campus in Groningen.’’

De kans dat er een nieuwe, snelle
spoorverbinding met de Randstad
komt, acht Gräper klein, gezien het
geringe draagvlak in Den Haag. ,,We
kunnen beter onze energie steken in
het sneller maken van de bestaande
verbinding. Dat kan door treinen

sneller en frequenter te laten rijden,
dankzij nieuwe technologie waar-
mee volgend jaar tussen Zuidhorn
en Groningen een proef start. Ook
zouden we de overstap van de auto
op de trein, bijvoorbeeld bij Lely-
stad, makkelijker moeten maken. De
overstap van individueel op collec-
tief vervoer heeft de toekomst.’’

Kramer: ,,Slim gebruik van data is
daarbij heel belangrijk.’’

‘De overstap van
auto op trein
moeten we
makkelijker
maken’

‘De reiziger
moet zo snel
en makkelijk
mogelijk van deur
tot deur komen’
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