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Geachte Gedeputeerden & Statenleden,

Graag vragen wij uw aandacht voor onze  openbrief m.b.t. Aanpak ‘Flessenhals’  Zwolle - Meppel. 
In deze brief passeren de problemen en de mogelijke oplossingen de revue voor de ‘Aanpak
‘Flessenhals’ Zwolle – Meppel.

Mocht u na het lezen van de brief, nog vragen hebben… Vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet: Menno van der Veen, Voorzitter Werkgroep Spoor in Friesland 
Leeuwarden

(Wij hanteren één centraal E-mailadres voor onze WgSiF leden)

Leden:
Menno vd Veen  (Voorzitter)
Wilko Stornebrink
Michel D. Hofman
Daniël de Ruig (Alleen Lelylijn)
Bauke vd Veen ----
Arthur Kamminga ----

Website: www.wgsi-friesland.nl
Mail: info@wgsi-friesland.nl
Twitter: @WgSiFriesland
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wgsif

Bereikbaarheid: Ma t/m Vrij 08.00 – 18.00hrs

http://www.wgsi-friesland.nl/
mailto:info@wgsi-friesland.nl
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Geachte Gedeputeerden & Statenleden, 


Er is veel ophef ontstaan over het beschikbaar gestelde €7,5 miljard van het Rijk voor de 
infrastructuur in Nederland. Noord-Nederland zou er bekaaid van afkomen. De Noordelijke 
provincies hadden een stevige wensenlijst ingediend voor de infrastructuur. Wij beperken ons tot het 
‘Spoor wensenlijstje.’ Op dit wensenlijstje stond o.a. kleinschalige verbeteringen (€75mln) in het 
vooruit op “de upgrade” van de huidige spoorlijnen: Uitbreiding capaciteit te Meppel & aanpak 
‘flessenhals’ Zwolle – Meppel. U weet wel, dat heikele punt dat bij de minste of geringste storing, het 
gehele Noordelijke deel van Nederland lam legt per spoor. 
 
Momenteel zijn er ambtenaren uit de Noordelijke provincies (m.u.v. Friesland) die stevig pleiten & 
lobbyen voor de aanpak van de bovenstaande punten. Op zich enerzijds wel begrijpelijk, je wilt graag 
af van de stortingen aldaar & Noord Nederland goed bereikbaar houden. Vooral in de provincie 
Drenthe was de vraag: De Lelylijn… Ja, Pfoe, daar hebben we toch niks aan?! Maar is deze vraag wel 
terecht? Wij als Werkgroep Spoor in Friesland, nemen u graag mee… 
 
Lelylijn vs. Upgrade huidige spoorlijnen 
De verbeteringen aan de spoorlijnen naar Zwolle kan, maar dit zal het noorden niét dát opleveren 
wat ze ervan verwachten! Het is een ‘lapmiddel.’ De vraag zou nú moeten zijn: Hoeveel & wat gaat 
deze 'upgrade' aan de huidige spoorlijnen ons nou eigenlijk opleveren (uiteindelijk: Ruim 
€9,5miljard!) en wegen de kosten op tegen de baten? Het antwoord is: Nee! De uiteindelijke 
reistijdreductie, zal niet meer dan 20 minuten zijn! 
 
Wil men écht resultaat boeken met de huidige spoorlijnen, dan zullen ook de halteringen op de 
tussen stations Heerenveen, Steenwijk, Assen en Meppel moeten vervallen. Dit komt niet ten goede 
van de reizigers. Vergeet ook niet: Een upgrade is o.a. meer spoor, is meer drukte, én meer 
veiligheidsmaatregelen. Deze lijn zal met zijn 'flessenhals' dan ook opnieuw meer belast worden, en 
daarmee blijvend voor problemen zorgen!  
 
De komst van de Lelylijn zal de Noordelijke provincies dan ook meer opleveren: De Lelylijn ontsluit 
compleet nieuwe gebieden, met 200Kmh over het spoor (incluis ERTMS) binnen 60 minuten in 
‘Hartje Amsterdam’ of vice versa, minder vrachtwagens & auto’s op de weg, economische & sociaal 
economische vooruitgang etc. etc.  
 
 
 
(tekst gaat hieronder verder) 







Meer ontsluiting per spoor voor Noord-Nederland 


Door de Lelylijn verschuift er namelijk het een en ander: Ontsluiting van nieuwe gebieden, steden, 
dorpen. Minder drukte op de huidige spoorlijnen (een aantal IC’s zullen vanuit 
Groningen/Leeuwarden via de Lelylijn gaan rijden) en daarmee ook minder druk op de “Flessenhals” 
is. Daarnaast ontstaat er meer ruimte in de dienstregeling om de Pendeltrein gegarandeerd te 
kunnen laten rijden. Verder ontstaat er de mogelijkheid om Beilen & Hoogeveen weer een ic-status 
te geven. Of het laten aangaan van een nieuwe ic-verbinding: Zwolle – Emmen, die alleen de grote 
plaatsen als Ommen, Hardenberg & Coevorden aan doet. Een Intercity verbinding Leeuwarden – 
Arnhem/Nijmegen – Eindhoven. Of Zwolle – Assen – Groningen – Leer - Bremen/Hamburg.  
 
Huidige spoorlijnen 
Het is niet zo, dat de huidige spoorlijnen er belabberd bij liggen maar hier en daar een schoonheid 
update is niet verkeerd, om toch aan de tand des tijds te voldoen. Elke provincie weet inmiddels wel 
een beetje, hoe zijn eigen (decentrale) spoorlijn erbij ligt. Zij kunnen zelf inschatten wat daarvoor 
nodig is, om reistijd te kunnen reduceren. 
 
Volstaan de kleinschalige verbeteringen? 
De kleinschalige verbeteringen voor de uitbreiding capaciteit te Meppel & aanpak ‘flessenhals’ 
Zwolle – Meppel, gaat gepaard met een stevig kostenplaatje: €75mln. Wat komt ervoor terug? Een 
extra perron te Meppel, meer infrastructurele capaciteit. meer infrastructurele capaciteit is meer 
spoor, meer spoor is meer veiligheidsmaatregelen & meer spoor is meer treinen. Meer treinen is 
meer drukte op het spoor, meer drukte op het spoor is meer drukte op de ‘flessenhals’ meer drukte 
op de ‘flessenhals’ is het probleem in standhouden! Kortom: Geen logische investering! 
 
Een logische kortetermijnoplossing 
Een logische kortetermijnoplossing voor de huidige spoorlijnen is bijvoorbeeld, het wegsaneren van 
de gelijkvloerse overwegen. Maar ook de aanpak van de dienstregeling (DRGL) van NS, met de 
aankom & vertrek procedure van de treinen op station Zwolle. 
 
Aanpak DRGL Station Zwolle 
Het station van Zwolle kent een ‘open window moment’ (moment van inactiviteit) van 2x 15 minuten 
per uur. Ditzelfde geldt dan ook voor trajectdeel Zwolle – Meppel. Een betere verspreiding van de 
treinen in het uur, zal voor minder drukte op de ‘flessenhals’ gaan zorgen, en daarmee wordt de 
‘flessenhals’ een stuk minder storingsgevoeliger. 
 
Verlegging van de rijtijd paden bij vertrek/aankomst procedure station Zwolle 
De tijdligging voor de vertrekken zouden verplaatst kunnen worden. De Intercity’s blijven in de 
huidige paden van timelock --:15 & --:45. De Sprinters gaan naar het andere kwartier in een uur. Deze 
komen dan in timelock --:00 & --:30.  
 
Onderzoek naar Verlegging van de rijtijd paden station Zwolle 
Strikt theoretisch genomen, zou deze wijziging moeten kunnen. Echter dient het nog wél (grondig) 
onderzocht te worden, door een (bij voorkeur lokale) en specialistisch adviesbureau. 
 
Wij roepen bij deze, de Gedeputeerden & Statenleden van de Noordelijke provincies dan nu ook op, 
om een voortvarend besluit te nemen, en zich nu dan ook écht hard te gaan maken voor het lobbyen 
& realiseren van: De Lelylijn, de Nedersaksenlijn, Aanpak DRGL te Zwolle, en de benodigde upgrades 
aan de regionale zijlijntjes! 
 
                                                                                                                                               Menno van der Veen,  


Voorzitter Werkgroep Spoor in Friesland 
 Leeuwarden, 2-12-2022 







Over ons: 
De Werkgroep Spoor in Fryslân (WgSiF) is in het leven geroepen om lokale overheden in het noorden 
van Nederland te adviseren en te stimuleren om efficiënter en bewuster te investeren in de 
noordelijke spoorlijnen. Hierdoor kan het spoor nóg beter bijdragen aan een verbeterde 
bereikbaarheid en duurzame economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De Werkgroep 
bestaat uit een team van vrijwilligers met elk zo z’n eigen expertise. Zij volgen de ontwikkelingen in 
de spoorwereld met interesse en denken daarbij mee over de mogelijkheden voor toekomstige 
ontwikkelingen of beleid. De spoorvisie ‘Friesland op het juiste spoor’ is het resultaat van een door 
de Werkgroep uitgevoerde analyse van het huidige spoorgebruik in Friesland, de bestaande plannen 
en realistische mogelijkheden om het spoorgebruik in de toekomst verder te stimuleren. Ook de 
recente ontwikkelingen rondom de verbinding tussen de Randstad en het noorden zijn mede door 
ons tot stand gekomen. 
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