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Abstimmung einer gemeinsamen Stellungnahme zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg.pdf
90_Bundesverkehrswegeplan_Kurzfassung26012023.pdf

Geachte leden van Staten en gemeenteraden, 

Op 16 januari 2022 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de brief over de landelijke spoortafels. Tevens waren er bijlagen bij over de treinen van Amsterdam naar Duitsland. Opvallend is de afwezigheid van
de Wunderline in dit geheel. Aangezien Prorail ook aan deze tafel zit samen met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2023/01/16/uitkomsten-van-de-landelijke-openbaar-vervoer-en-spoortafel-van-14-december-2022
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2023/01/16/bijlage-2-spoorinhoudelijke-uitwerking-aanvullende-vragen-utrecht-arnhem-duitse-grens
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2023/01/16/bijlage-3-notitie-opgave-afbakening-en-omgeving-corridor-amsterdam-twente-duitse-grens

Op 23 januari 2022 was er een presentatie van een groot onderzoek naar het Europese hogesnelheidslijnen netwerk in Brussel. Dat is voor uw eigen kennis ook nuttig om te lezen. Aangezien bij onze Duitse buren gewoon type
projecten als een Lelylijn doorgang vinden en gezien worden als noodzaak van de modernisering van de spoorinfrastructuur. Waarbij de hoofddoelstelling is halvering van de reistijden per trein nationaal. En ook dus voor
afstanden zoals Groningen - Heerenveen - Amsterdam.  De projecten Ulm - Augsburg en Hannover - Bielefeld zijn hier voorbeelden van. Als onderdeel van een groter geheel. Helaas staat de politiek nog steeds toe dat de
inwoners van Noord-Nederland structureel worden buitengesloten van hoogwaardige internationale treinverbindingen met zowel Duitsland als België en Frankrijk. Er is meer op het spoor dan de spreekwoordelijke Arriva stoptrein. 

Dit zijn de linkjes:

https://cer.be/media/press-releases/study-smart-and-affordable-high-speed-services-european-union-shows-way-future en https://www.cer.be/publications/latest-publications/smart-and-affordable-rail-services-eu-socio-economic-
and en https://www.cer.be/sites/default/files/publication/HSR_Executive_Report_Final_220123.pdf en https://www.cer.be/sites/default/files/publication/HSR_Technical_Report_1_Final_220123.pdf en https://www.cer.be/sites/default/files/publication/HSR_Technical_Report_2_Final_220123.pdf en
andere persberichten: https://www.allrail.eu/mediaposts/a-study-on-smart/ , https://www.unife.org/news/press-release-a-study-on-smart-and-affordable-high-speed-services-in-the-european-union-shows-the-way-to-future-sustainable-mobility/
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bahn-bielefeld-bahn-prueft-sechs-korridore-fuer-strecke-hannover-bielefeld-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230124-99-339610 Dossier Lelylijn citaat:  Der frühere Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann (CDU), hatte
2019 gesagt: "Unser Kernziel ist Berlin-Köln in vier Stunden." Die dafür erforderlichen Um- oder Neubauten von Trassen stoßen in verschiedenen Regionen aber auch auf Widerstand - zum Beispiel ebenso bei der Strecke zwischen Hannover und Hamburg.
https://www.agora-verkehrswende.de/presse/pressemitteilungen/bundesverkehrswegeplanung-schleunigst-modernisieren/ en https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/die-bundesverkehrswegeplanung-schleunigst-modernisieren-
langfassung/ en https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/die-bundesverkehrswegeplanung-schleunigst-modernisieren-kurzfassung/
https://www.swp.de/lokales/neu-ulm/bahnprojekt-ulm-_-augsburg-nersinger-gemeinderat-favorisiert-bahntrassen-variante-68713447.html  Dossier mobiliteit Deltaplan / Lelylijn Bron: https://ris.komuna.net/nersingen/Agendaitem.mvc/Details/59455388/2365 ( Abstimmung einer gemeinsamen
Stellungnahme zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg)

Hoop dat u deze informatie nuttig gaat gebruiken en eindelijk in actie gaat komen om de behandeling van de inwoners van Noord-Nederland als inwoners tweede categorie te stoppen door het Rijk. Dat vergt een andere bestuurlijke en politieke stijl. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2023/01/16/uitkomsten-van-de-landelijke-openbaar-vervoer-en-spoortafel-van-14-december-2022
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2023/01/16/bijlage-2-spoorinhoudelijke-uitwerking-aanvullende-vragen-utrecht-arnhem-duitse-grens
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/rapporten/2023/01/16/bijlage-3-notitie-opgave-afbakening-en-omgeving-corridor-amsterdam-twente-duitse-grens
https://cer.be/media/press-releases/study-smart-and-affordable-high-speed-services-european-union-shows-way-future
https://www.cer.be/publications/latest-publications/smart-and-affordable-rail-services-eu-socio-economic-and
https://www.cer.be/publications/latest-publications/smart-and-affordable-rail-services-eu-socio-economic-and
https://www.cer.be/sites/default/files/publication/HSR_Executive_Report_Final_220123.pdf
https://www.cer.be/sites/default/files/publication/HSR_Technical_Report_1_Final_220123.pdf
https://www.cer.be/sites/default/files/publication/HSR_Technical_Report_2_Final_220123.pdf
https://www.allrail.eu/mediaposts/a-study-on-smart/
https://www.unife.org/news/press-release-a-study-on-smart-and-affordable-high-speed-services-in-the-european-union-shows-the-way-to-future-sustainable-mobility/
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bahn-bielefeld-bahn-prueft-sechs-korridore-fuer-strecke-hannover-bielefeld-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230124-99-339610
https://www.agora-verkehrswende.de/presse/pressemitteilungen/bundesverkehrswegeplanung-schleunigst-modernisieren/
https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/die-bundesverkehrswegeplanung-schleunigst-modernisieren-langfassung/
https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/die-bundesverkehrswegeplanung-schleunigst-modernisieren-langfassung/
https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/die-bundesverkehrswegeplanung-schleunigst-modernisieren-kurzfassung/
https://www.swp.de/lokales/neu-ulm/bahnprojekt-ulm-_-augsburg-nersinger-gemeinderat-favorisiert-bahntrassen-variante-68713447.html
https://ris.komuna.net/nersingen/Agendaitem.mvc/Details/59455388/2365
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Datum 16 januari 2023 


Betreft Uitkomsten van de Landelijke Openbaar Vervoer- en 


Spoortafel van 14 december 2022 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Met deze brief informeer ik uw Kamer over de uitkomsten van de Landelijke 


Openbaar Vervoer- en Spoortafel van 14 december 2022. Samen met decentrale 


overheden, reizigersorganisaties, personen- en spoorgoederenvervoerders en 


spoorwegbeheerder ProRail voer ik aan deze tafel het strategische gesprek over 


de toekomst van het openbaar vervoer. Naar aanleiding van de grote 


maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het openbaar vervoer en 


de spoorwegen, zoals ook benoemd in de motie-Van Ginneken/Bouchallikh, is 


tijdens het overleg het gesprek gevoerd over de herijking van het Toekomstbeeld 


Openbaar Vervoer.1 Daarnaast is op basis van de toezegging aan uw Kamer 


gesproken over het uitgangspuntenkader voor het decentraliseren van 


treindiensten en over de mogelijkheden hieromtrent.2 Ten slotte is stilgestaan bij 


de voortgang van diverse lopende studies en trajecten onder de vlag van het 


Toekomstbeeld Openbaar Vervoer. 


 


Stand van het openbaar vervoer en de spoorwegen 


In Nederland staan we de komende decennia voor een aantal grote opgaven. 


Uitdagingen waarin het brede mobiliteitsbeleid een belangrijke rol speelt. Het 


openbaar vervoer levert hierin vanuit haar kracht een belangrijke bijdrage ook of 


juist in verbinding met andere modaliteiten zoals de fiets. Mobiliteit maakt banen 


en activiteiten nationaal en internationaal bereikbaar waardoor mensen kunnen 


meedoen in de maatschappij, verbindt nieuwe en bestaande woongebieden, 


draagt bij aan sociale cohesie en maakt ook woningbouw buiten de Randstad 


bereikbaar. De kracht van het openbaar vervoer en van het spoorgoederenvervoer 


is daarbij gelegen in het op veilige, voorspelbare, gelijkwaardige, duurzame en 


ruimte-effectieve wijze collectief vervoeren van reizigers en goederen. Zo kan het 


OV bijdragen aan het principe van “de juiste mobiliteit op de juiste plek”. 


 


Met de recente bestuurlijke afspraken in het kader van het Meerjarenprogramma 


Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de extra middelen voor openbaar 


vervoer uit het coalitieakkoord zijn – mede dankzij de gezamenlijke koers van de 


partners in het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer en dankzij de bijbehorende 


                                                 
1 Kamerstukken II 2022/23, 23645, nr. 774. 
2 Bijlage bij Kamerstukken II 2022/23, 29984, nr. 1001. 
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ontwikkelagenda met de daarin gesignaleerde vervolgstappen – de afgelopen 


periode essentiële onderdelen van het Nederlandse openbaar vervoer van de 


toekomst concreet gemaakt.3 Gezien de lange doorlooptijd van infrastructurele 


projecten zullen de meeste resultaten hiervan pas op middellange en lange 


termijn zichtbaar worden. Ook op de kortere termijn blijft het kabinet daarom 


alert op potentiële kansen om het openbaar vervoer te verbeteren. Zo heb ik 


onlangs aan Noord-Nederland te kennen gegeven bereid te zijn om € 15 miljoen 


bij te dragen aan de aanschaf van waterstoftreinen. 


 


Herijking van het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 


De huidige ontwikkelingen in en buiten de openbaar vervoersector geven evenwel 


aanleiding om met elkaar na te denken over de toekomst van het Toekomstbeeld 


Openbaar Vervoer, waarbij we de uitgangspunten en de acties in lijn met de 


motie-Van Ginneken/Bouchallikh tegen het licht dienen te houden.4 Het is daarbij 


van belang om rekening te houden met een aantal grote ontwikkelingen die 


impact hebben op het brede mobiliteitssysteem en op het openbaar vervoer, 


waaronder de veranderde reispatronen na de coronapandemie en de hiermee 


samenhangende toekomstige vraagontwikkeling.5 De flinke ambities en de zorgen 


over de korte termijnontwikkelingen van de partijen zelf hopen deze partijen om 


bij het programma Toekomstbeeld Openbaar Vervoer na te gaan of en hoe de 


strategie van dit programma dient te worden geactualiseerd en bijgesteld. 


 


Ten aanzien van de korte termijnproblematiek is in het Nationaal Openbaar 


Vervoer Beraad (NOVB) van 8 december jl. afgesproken om tijdens een 


bestuurlijke conferentie begin 2023 uitgebreider met elkaar in te gaan op actuele 


uitdagingen, met name de stijging van kosten en tarieven, de personeelstekorten 


en het feit dat de reizigersaantallen nog lager liggen dan voor corona. Het is de 


bedoeling om vanuit een brede maatschappelijke insteek op zoek te gaan naar 


oplossingen waarmee het OV een duurzaam gezonde sector wordt en blijft. 


Concreet kan daarbij worden gedacht aan aantrekkelijker OV voor de reiziger, een 


betere spreiding van reizigers over de dag en integratie van OV met 


doelgroepenvervoer. Aan de landelijke tafel is vooral ingegaan op de middellange 


en lange termijneffecten van deze actuele ontwikkelingen.  


 


Alhoewel de impact van deze ontwikkelingen op het openbaar vervoer en de 


spoorwegen groot is, waren de bestuurders eensgezind in de opvatting dat er met 


het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer afgelopen jaren een solide basis is gelegd 


waar vooral aan moet worden verder gebouwd in verbinding met de andere 


modaliteiten. De doelstellingen staan hierbij niet ter discussie. Wel is er behoefte 


aan een analyse op de impact van de ontwikkelingen en een nader gesprek over 


de weg naar de doelen toe. Hierbij zijn er ten aanzien van de herijking van het 


toekomstbeeld door de aanwezigen meerdere lijnen geïdentificeerd waarlangs in 


de komende periode nadere uitwerking kan worden gegeven.  


 


Dit betreft het vernieuwen en versterken van het openbaar vervoer op 


middellange termijn, waarbij het vergroten van de aantrekkelijkheid en het gemak 


voor reizigers en eindgebruikers, het belang van andere keuzes in de organisatie 


van het openbaar vervoer, een goede samenwerking en het delen van kennis 


expliciete aandacht dienen te krijgen.  


                                                 
3 Kamerstukken II 2022/23, 36200 A, nr. 9. 
4 Kamerstukken II 2022/23, 23645, nr. 774. 
5 Zie ook het rapport Kerncijfers Mobiliteit 2022 van het Kennisinstituut voor 


Mobiliteitsbeleid, bijlage bij Kamerstukken II 2022/23, 31305, nr. 370. 
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Dit geldt ook voor het vergroten van de ontplooiingskansen en de sociale cohesie 


in alle delen van het land en voor de kansen die de samenwerking met het 


doelgroepenvervoer en samenhang tussen openbaar vervoer, lopen, fietsen, en 


vormen van deelmobiliteit biedt.  


De deelnemers hechtten bovendien veel waarde aan het verduurzamen van de 


binnenlandse en internationale mobiliteit.  


 


Vanuit deze lijnen heeft de landelijke tafel gevraagd uitwerking te geven aan een 


herijkt Toekomstbeeld Openbaar Vervoer, dat antwoord geeft op de vragen en 


uitdagingen van nu en de toekomst. Tijdens de herijking zullen we de op korte en 


middellange termijn te zetten stappen en keuzes van prioritering en fasering 


benoemen. Ook zullen we het Toekomstbeeld intensief gaan verbinden met het 


traject van de Mobiliteitsvisie. 


 


Binnen de beperkte financiële ruimte en de krappe arbeidsmarkt is daarbij aan de 


landelijke tafel aandacht gevraagd voor de scherpe keuzes die gemaakt moeten 


worden in de komende periode. De toetssteen zal daarbij voortdurend zijn dat de 


keuzes bijdragen aan de verbeteringen voor reizigers en eindgebruikers, 


vernieuwing in het openbaar vervoer, die nieuwe groepen reizigers laten 


kennismaken met de voordelen van het openbaar vervoer en die het openbaar 


vervoer in staat stellen om zichzelf efficiënter te organiseren.  


 


Voortgang programma Toekomstbeeld Openbaar Vervoer  


Voor het openbaar vervoer van de toekomst is in het afgelopen jaar een aantal 


nadere studies uitgevoerd. Aan de landelijke tafel is gesproken over de 


inhoudelijke uitwerking van enkele van deze gezamenlijk binnen het programma 


tot stand gekomen producten. Dit betreft een aantal studies in het kader van de 


landelijke netwerkuitwerking van het spoor voor de middellange en de lange 


termijn, van de actie-agenda OV-Knooppunten en van de werkstroom Bus Rapid 


Transit. 


 


Landelijke netwerkuitwerking spoor  


Zoals besproken tijdens de landelijke tafel van afgelopen juni zijn er na het 


uitkomen van de ontwikkelagenda van het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer in 


2019 in de afgelopen periode meerdere studies uitgevoerd die van belang zijn 


voor de stapsgewijze ontwikkeling van het Nederlandse openbaar vervoer en 


spoorwegennetwerk.6 Specifiek gaat het hierbij om de corridorstudies Amsterdam-


Twente-Duitse grens, Utrecht-Arnhem-Duitse grens en de Goederenroutering 


Noordoost-Europa, de doorgroei van het programma Hoogfrequent Spoorvervoer 


2030/2035 en de studie Toekomstvast Spoor Zuidoost-Nederland. De opgeleverde 


notities brengen voor de genoemde deelgebieden de spoorinhoudelijke belangen 


en mogelijkheden in kaart.  


 


Om de samenhang tussen deze verschillende studies onder de landelijke 


netwerkuitwerking richting de toekomst te bewaken, breng ik het komende 


halfjaar in kaart of en zo ja hoe er aan de diverse onderdelen een vervolg zal 


worden gegeven. Hierbij zal ik ook de mate waarin de recente bestuurlijke MIRT-


afspraken raken aan essentiële onderdelen van het Toekomstbeeld Openbaar 


Vervoer en de beschikbare financiële en personele capaciteit worden betrekken.  


 


                                                 
6 Kamerstukken II 2020/21, 23645, nr. 746. 
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Aan de landelijke tafel werd het belang van goede voortgang van deze trajecten 


onderschreven. Voor de Goederenroutering Noordoost-Europa heeft in november 


een apart bestuurlijk overleg plaatsgevonden met alle betrokken regio’s. Tijdens 


de landelijke tafel werd vanuit alle betrokken partijen het grote belang van een 


spoedige start van een zorgvuldig en voortvarend vervolgproces vanuit alle 


betrokken partijen herbevestigd, om te beginnen met het onderzoeken van de nut 


en de noodzaak van een Goederenroutering Noordoost-Europa.  


 


Ten aanzien van de corridorstudies Amsterdam-Twente-Duitse grens, Utrecht-


Arnhem-Duitse grens en de doorgroei van het programma Hoogfrequent 


Spoorvervoer 2030/2035 bestaat er de behoefte om de bevindingen in het 


komende jaar bestuurlijk goed te doorleven, teneinde op de belangrijkste 


voorliggende bestuurlijke keuzes bij een volgende landelijke tafel tot een 


gezamenlijke koers over het vervolg te kunnen komen. Het gaat daarbij 


bijvoorbeeld over de bediening van bestaande en nieuwe stations en over de 


keuzes in het aantal treinen per traject, bij mogelijke toekomstige aanpassingen in 


de infrastructuur.  


 


De studie Toekomstvast Spoor Zuidoost-Nederland zal met de start van de MIRT-


verkenning van openbaar vervoerknoop in de regio Brainport Eindhoven een 


vervolg krijgen.  


 


Ketens en knooppunten 


Tijdens de landelijke tafel is er een korte procesupdate gegeven over de voortgang 


van de actie-agenda OV-Knooppunten. De deelnemers aan de landelijke tafel 


hebben hun waardering uitgesproken voor de tijdens de afgelopen bestuurlijke 


MIRT-overleggen gemaakte afspraken over investeringen in meer dan twintig 


cruciale openbaar vervoerknooppunten. Zij benadrukten daarbij dat goede 


knooppunten van belang zijn voor het realiseren van zowel onze gezamenlijke 


ambities voor het openbaar vervoer, alsook voor de woningbouwopgave. De 


komende maanden gaan de verschillende partijen per landsdeel aan de slag om de 


zogenoemde focusknooppunten uit de actie-agenda te actualiseren en om een 


nadere fasering aan te brengen in de vervolgstappen.  


 


Bus Rapid Transit 


In het afgelopen jaar heeft een groot aantal van de aanwezigen aan de landelijke 


tafel vanuit het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer stappen gezet in de verdere 


uitwerking van het concept bus rapid transit (BRT), met name in de vorm van het 


ontwikkelen van een manifest, een roadmap en een toolbox. Het manifest wordt 


reeds gebruikt om het gesprek over dit hoogwaardige busconcept zowel op 


bestuurlijk als op ambtelijk niveau te openen en om het concept gezamenlijk in de 


praktijk brengen. Ook tijdens de afgelopen bestuurlijke MIRT-overleggen zijn er 


verschillende afspraken gemaakt over het realiseren van busverbindingen die 


potentieel tot het BRT-concept kunnen worden opgewaardeerd. Voorbeelden 


hiervan zijn de verbindingen Eindhoven Centrum-Veldhoven De Run en 


Zoetermeer-Leiden en voor het ontsluiten van het Suikerunieterrein in Groningen 


en van gebieden rondom Almere. Tijdens het begrotingsdebat van afgelopen 1 


december heeft uw Kamer mij middels een amendement verzocht om € 2 miljoen 


vrij te maken voor proeven met bus rapid transit.7 Het faciliteren van dergelijke 


concrete proeven en projecten zal voornamelijk gericht zijn op het wegnemen van 


barrières, bijvoorbeeld op het gebied van de samenwerking en de organisatorische 


                                                 
7 Kamerstukken II 2022/23, 36200 A, nr. 48. 
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inbedding, van de inhoudelijke onderbouwing in modellen en van de ruimtelijke 


inpassing. 


 


De ontwikkeling van BRT is volgens de landelijke tafel geen doel op zich, maar is 


wel essentieel voor het verbinden van de werelden van openbaar vervoer, 


gebiedsontwikkeling en autobereikbaarheid. Wat dit laatste element betreft zien 


de aanwezigen een belangrijke rol weggelegd voor Rijkswaterstaat bij zowel 


verdere ontwikkeling van BRT als bij OV-knooppunten. Omdat deze BRT-


concepten behalve voor onze openbaar vervoerambities ook relevant zijn voor 


bredere nationale opgaven zoals de woningbouw en het tot stand brengen van 


duurzame en toekomstvaste openbaar vervoer- en wegennetwerken, werk ik 


komend jaar samen met de decentrale overheden en regionale vervoerders ook 


voor BRT toe naar een bestuurlijke actie-agenda, die ik bij de volgende landelijke 


tafel hoop te agenderen. 


 


Internationaal spoor 


Ook voor het internationaal spoor blijf ik, samen met betrokken stakeholders, mij 


voor en achter de schermen in zetten voor verbetering. Zo heb ik op 19 december 


2022 een werkbezoek in Weert gebracht, om samen met mijn Belgische en 


Vlaamse collega’s met lokale belangenbehartigers in gesprek te gaan over de 


verbinding tussen Weert, Hamont en Antwerpen. Hun bijdrage zal een plek vinden 


in een studie die ik momenteel laat uitvoeren naar de maakbaarheidskansen van 


de verbinding per spoor.  
 


Uitgangspuntenkader voor het decentraliseren van treindiensten 


Decentralisatie van treindiensten kan een instrument zijn om de reiziger een beter 


regionaal vervoersproduct te bieden. Om een goede afweging te kunnen maken 


over het al dan niet decentraliseren van treindiensten, is het afgelopen jaar een 


uitgangspuntenkader opgesteld.8 Tijdens de landelijke tafel is gesproken over de 


inhoud van dit kader en over de betekenis hiervan voor eventueel nieuwe 


initiatieven tot decentralisatie op de langere termijn.  


 


De landelijke tafel vond eensgezind dat het belang van de reiziger voorop moet 


staan bij decentralisatie en dat besluitvorming zorgvuldig moet worden 


vormgegeven. Zowel de afstemming en integratie van regionale trein en landelijk 


hoofdrailnet als van regionale trein en regionaal busvervoer is van belang. De 


reiziger wil overal een vloeiende overstap. Dit standpunt deel ik. Op basis van de 


inbreng vanuit de sector wil ik de kansen en randvoorwaarden van decentralisatie 


verder onderzoeken, als onderdeel van de toekomstige indeling van het netwerk.  


 


Ten aanzien van decentralisatie heeft de fractie van de VVD tijdens het 


commissiedebat MIRT ook verzocht om een nadere toelichting op het besluit om 


de sprinterdienst tussen Leeuwarden en Zwolle niet per 2025 te decentraliseren. 


Met de toelichting in de bijlage kom ik tegemoet aan dit verzoek. 
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Tot slot 


Al met al kijk ik terug op een waardevol gesprek. Ik zie ernaar uit om in 2023 


opnieuw met deelnemers van de landelijke tafel te spreken over de voortgang en 


de herijking van het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer en over andere voor onze 


gezamenlijke openbaar vervoerambities relevante thema’s. 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


drs. V.L.W.A. Heijnen 
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Managementsamenvatting 


Na vaststellen van de OAO rapportage Utrecht – Arnhem – Duitse grens op de landelijke OV en spoortafel van 16 


juni ’22 zijn ten aanzien van de zogenoemde structurerende keuzes een aantal aanvullende vragen gesteld. Het plan 


van aanpak voor het beantwoorden van deze vragen is vastgesteld in het kernteam van 31 augustus 2022. 


Het beantwoorden van deze aanvullende vragen is noodzakelijk om in het najaar van 2022 te komen tot 


besluitvorming over een volgende fase van het onderzoek op deze corridor en hierin focus aan te brengen.  


In de tabel hieronder is een samenvatting opgenomen van de analyseresultaten ten aanzien van de aanvullende 


vragen. Vervolgens worden in de volgende hoofdstukken de resultaten van de analyses nader toegelicht. 


 


Logistieke vraag Consequenties Benodigde 
infrastructuur 
(exclusief overige 
maatregelen / 
stations) 
dikgedrukte tekst is 
aanvullend op 
basismodel1 


Kosten logistieke 
vraag in 
kostencategorieën, in 
mio 
pp 2020, excl BTW 


Opmerkingen t.a.v. 
infrastructuur 


Basismodel 
2/4/4/4 of 1/4/4/4 


Losse ICE (1x of 2x 
per uur) 
4x IC+ Nm – Ah – Ut 
4x IC Ah – Ed – Klp 
– Db – Ut 
2x SPR Ah – Ed 
4x SPR Vndc – Ut – 
Bkl 


Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Viersporigheid De 
Haar – Maarn (incl)34 


€ 250 - € 1000 Exclusief aanpassing overweg 
Arnhemse Bovenweg. Mogelijk 
dat aanpassing overweg 
noodzakelijk wordt a.g.v. 
verbreding van de 
sporenbundel 
Uitgangspunt is verplaatst 
station Maarn. 
Excl. kosten overige 
maatregelen op de corridor 


6x per uur IC 
Ede-
Wageningen in 
2/4/4/4 


IC+ stopt 2x per uur 
extra in Ede-
Wageningen in 
5/10/15 interval. 
Bij baanvaksnelheid 
160km/u zullen IC+ 
en ICE ca. 0,5 min 
uitgebogen worden. 


Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Perrons langs 
buitensporen 
Driebergen2 
Viersporigheid De 
Haar – Maarn (incl)3  


€ 250  - € 1000 Zie boven.  


IC Utrecht 
Koningsweg 4x 
per uur, 
Driebergen-Zeist 
0x per uur 


Reizigers van 
Rhenen, Maarn en 
Driebergen naar Ede 
/ Arnhem zijn ca. 15 
minuten langer 
onderweg 


Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Viersporigheid De 
Haar – Maarn (incl)34 
Viersporigheid 
Utrecht – Driebergen 
IC station Utrecht 
Koningsweg 


€ 1.000 - € 2.500 Zie boven. 
Utrecht-Driebergen o.b.v. 
variant 4 uit MIRT-verkenning 
OV en wonen regio Utrecht. 
Passage Bunnik op maaiveld. 
Boortunnel Bunnik ca 3 miljard 
extra  


6x per uur SPR 
tussen Utrecht 
en Driebergen 


6 Sprinters 
Maarssen – 
Driebergen-Zeist in 
6/9/15 interval 


Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Viersporigheid De 
Haar – Maarn (incl)34 
Viersporigheid 
Utrecht – Driebergen 


€ 1.000 - € 2.500 Zie boven 


 
1 ERTMS is zoals eerder geconcludeerd noodzakelijk voor alle modellen op de corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens. Dit wordt 
niet los per model benoemd 
2 Maatregel noodzakelijk voor 2 extra treinen Driebergen – Schiphol, geen onderdeel van de kosten voor deze corridor 
3 Deze maatregel is kansrijk om te worden bespaard door het toepassen van systeeminnovaties 
4 Deze maatregel wordt bespaard als station Maarn 2x per uur bediend wordt 


 
 


 
 
 


 
 
 







   
 


Spoorinhoudelijke uitwerking aanvullende vragen corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens 4 


Keerspoor Maarssen 


Intercity’s 
160km/u en ICE 
180km/u in 
model 2/4/4/4 


Rijtijd ICE is 24 
minuten (26 min bij 
160) 
IC+ en IC worden 
0,5 minuut 
uitgebogen voor ICE 
IC wordt 2x per uur 
ingehaald (2,5 min 
extra rijtijd) 
Pad niet geschikt 
voor dubbele ICE 


Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Viersporigheid De 
Haar – Maarn (incl)34 
Viersporigheid 
Utrecht – Driebergen 
met HS-wissel 
Utrecht Oost 
Treinen rijden met 
>160km/u langs 
perrons5 


€ 1.000 - € 2.500 
 
 
 
PM 
 
Perronvrije 
doorrijdsporen Wf, Otb, 
Klp (kosten per station 
100 – 250) en Ed 
(hoger, nu niet in te 
schatten) 
 


 
 
 
 
Kosten voor geschikt maken 
bovenleiding, baanstabiliteit 
etc voor 180 km/uur en hoger 
zijn niet geraamd en hier als 
PM post opgenomen 


Basismodel 
2/0/8/4 


Losse ICE 
4x IC Nm – Ah – Ed 
– Klp – Ut 
4x IC Ah – Ed – Db 
– Ut 
2x SPR Ah – Ed 
4x SPR Vndc – Ut – 
Bkl 
Sprinters worden 
lokaal ingehaald te 
Db en Wf 


Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Viersporigheid Ede-
Wageningen (incl, 6-
sporig) – Veenendaal-
De Klomp (incl) 
Viersporig station 
Wolfheze 
 


€ 1.000 - € 2.500 
 
 
 


Excl. kosten overige 
maatregelen op de corridor 


Intercity’s 
160km/u en ICE 
180km/u in 
model 2/0/8/4 


Rijtijd ICE is 25 
minuten, verdere 
versnelling past niet. 
(26 min bij 160) 
Benodigde 
viersporigheden 
worden ook gebruikt 
om sprinters te 
versnellen 


Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Viersporigheid 
Wolfheze (incl) – 
Veenendaal-De 
Klomp (incl) 
Viersporigheid De 
Haar – Driebergen 
 
 
Treinen rijden met 
>160km/u langs 
perrons6 
 


€ 5.000 - € 10.000 
 
 
 
 
 
 
PM 


Niet integraal geraamd, maar 
oplossing bevat een aantal 
zeer dure elementen, zoals: 


• Ede-Veenendaal de 
Klomp 4-sporig 


• De Haar-Maarn 4 sporig 


• Boortunnel Maarn 
De verwachting is dat deze 
variant daarmee ergens in de 
kostencategorie € 5.000 - € 
10.000 komt te liggen 
 
Kosten voor geschikt maken 
baan bovenleiding, 
baanstabiliteit etc voor 160 
km/uur en hoger zijn niet 
geraamd en hier als PM post 
opgenomen 


Hogere 
frequentie 
Arnhem 
Presikhaaf 


IC-stop in IC Zwolle 
– Arnhem – 
Nijmegen e.v. maakt 
15’-dienst Arnhem – 
Presikhaaf 
Doorrijden van 
Sprinters niet 
inpasbaar zonder 
grootschalige 
viersporigheden. 
 


Vrije Kruising 
Velperbroek 
aansluiting 
(maatregel bekend 
voor 2e RE Arnhem – 
Winterswijk)  
Perronverlenging 
Arnhem Presikhaaf 
van 220m naar 275m 


€ 50 - € 100 
 
 


 


 


 
2 Maatregel noodzakelijk voor 2 extra treinen Driebergen – Schiphol, geen onderdeel van de kosten voor deze corridor 
3 Deze maatregel is kansrijk om te worden bespaard door het toepassen van systeeminnovaties 
4 Deze maatregel wordt bespaard als station Maarn 2x per uur bediend wordt 
5 Momenteel speelt nog een discussie in hoeverre snelheden boven 140 km/uur langs perrons nog zijn toegestaan. Indien dit niet is 
toegestaan zullen perronvrije doorrijdsporen moeten worden gerealiseerd. Dit zijn lastige maatregelen, omdat die in bebouwde 
gebieden moeten worden gerealiseerd. Dit speelt voor de stations Veenendaal de Klomp, Ede – Wageningen, Wolfheze en 
Oosterbeek. Deze maatregelen zijn niet uitgewerkt of geraamd, met uitzondering van Wolfheze, waar de kosten in kostencategorie 
€ 100 - € 250 mln liggen. Voor Veenendaal de Klomp en Oosterbeek worden vergelijkbare bedragen verwacht, voor Ede-
Wageningen zijn de kosten van maatregelen vermoedelijk nog hoger 


 
6 In deze variant geldt dat alleen nog voor Oosterbeek, zie verder voetnoot 5. 
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Inleiding 


Op de landelijke OV en spoortafel van 16 juni ’22 is de OAO rapportage Utrecht – Arnhem – Duitse grens 
vastgesteld1. Deze OAO rapportage is gebaseerd op de door de spoorsector opgestelde rapportage 
“spoorinhoudelijke uitwerking Utrecht – Arnhem – Duitse grens, versie 1.0 dd 29 oktober 2021. Om dit 
najaar tot besluitvorming te komen over een aantal structurerende keuzen zijn door de opdrachtgevende 
partijen Rijk en Regio, in samenwerking met de spoorsector, een aantal aanvullende vragen gesteld2. De 
aanvullende vragen zijn per structurerende keuze geformuleerd:  
 


1. IC bediening station Ede-Wageningen 
2. Bediening station Koningsweg  
3. Snelheid op de corridor 
4. Arnhem -  Duitse grens 


 


Rekening gehouden moet worden met de geformuleerde opgaven langs de corridor (OAO rapport) 
waaronder de opgaven voor verstedelijking (woningbouw, arbeidsplaatsen)  
 
Gezien de korte doorlooptijd tot de Landelijke OV- en Spoortafel in december 2022, zal vooral worden 
geput uit de beschikbare analyses uit de vorige TBOV fase en de uitgevoerde optimalisaties in het kader 
van de corridorstudie UAD. Aanvullend daarop zijn beperkt aanvullende logistieke- 3 en vervoeranalyses 
uitgevoerd. Tevens is voor de benodigde inframaatregelen een kostenindicatie opgesteld. 
 


 


  


 
1 OAO rapportage Utrecht – Arnhem – Duitse, eindversie dd 21 juni ’22 
2 Plan van aanpak 2e fase corridoronderzoek Utrecht – Arnhem – Duitse grens, aanvullende vragen t.b.v. structurerende keuzen (v 


1.0, dd 25 augustus 2022) 


3 Aanvullende Logistieke analyses corridorstudie Utrecht – Arnhem – Duitse grens dd. 22 augustus 2022 


versie 1.0 definitief 
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Uitgangspunten 


De volgende aanvullende vragen zijn logistiek allemaal gebaseerd op het 2/4/4/4 model (140 km/u)  


• 6x per uur Intercitybediening station Ede-Wageningen in 2/4/4/4 model  


• Koningsweg 4x per uur IC-bediening, Driebergen-Zeist alleen Sprinter in 2/4/4/4 model 


• 6x per uur Sprinters Breukelen/Maarssen – Driebergen-Zeist in 2/4/4/4 model 


• 160km/u Intercity en 180km/u ICE in 2/4/4/4 model 


Daarom wordt hieronder het basismodel 2/4/4/4 toegelicht. 


 


Ut


Utvr Utk
Optioneel 


SPR


Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend


4-sporen De Haar – 
Maarn (incl)
optioneel


Verlengen
keerspoor


Model: 2/4/4/4 , snelheid: 140/160, Koningsweg: SPR, Eindigende IC: Driebergen


Bij 160km/u, 2x pu


 


Figuur 1: Model 2/4/4/4 
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De kenmerken van dit model zijn: 


- Tot 2x per uur een Internationale trein (ICE etc) Köln/Frankfurt - Oberhausen – Arnhem – Utrecht 


C e.v. 


- 4x per uur IC+ Nijmegen – Arnhem – Utrecht C e.v. 


- 4x per uur IC Arnhem – Ede-Wageningen – Veenendaal-De Klomp – Driebergen-Zeist – Utrecht 


C e.v. 


- 2x per uur Sprinter Arnhem C – Ede-Wageningen 


- 4x per uur Sprinter Rhenen / Veenendaal C – Utrecht C – Breukelen 


- 2x per uur IC Schiphol/ Amsterdam  Zuid  - Utrecht – Driebergen-Zeist  


 


De baanvaksnelheid bedraagt 140km/uur. De benodigde infrastructuur voor dit model is: 


- Verlengen keerspoor Driebergen-Zeist (t.b.v. extra Intercity’s Driebergen – Utrecht C – Schiphol 


Airport) Deze maatregel is niet opgenomen in de kostenopgave, maar vraagt wel aandacht bij het 


ontwerp van deze corridor. 


- Viersporigheid De Haar – Maarn (inclusief) om vier stops per uur op Maarn mogelijk te houden. 


Bij 2x per uur bediening is dit stuk viersporigheid niet noodzakelijk.  


Daarnaast is zoals eerder geconcludeerd ERTMS uitrol op de hele corridor noodzakelijk voor alle 


dienstregelingsmodellen in deze corridorstudie. Dit zal niet steeds opnieuw worden benoemd. 


Ook is voor dit model, conform inzichten uit TBOV2040, aanvullende capaciteit tussen Hoofddorp en 


Amsterdam noodzakelijk zodat er 12 treinpaden per uur per richting tussen Schiphol en Utrecht C 


mogelijk zijn: 10x IC en 2x ICE. Dit raakvlakproject is niet opgenomen in de kosten van dit model. Zonder 


deze infrastructuur is het mogelijk om de ICE als losse trein naar Amsterdam C te rijden (1x per uur). De 


2x per uur IC Schiphol/Amsterdam Zuid – Utrecht – Driebergen-Zeist vervalt dan. Dit wordt basismodel 


1/4/4/4 genoemd. 


De viersporigheid De Haar – Maarn is noodzakelijk omdat het rijtijdverschil tussen Sprinters en Intercity’s 


tussen Utrecht en De Haar te groot is. De tijd die tekort gekomen wordt is beperkt. Ca. 1,5 minuut moet 


gewonnen worden op een traject van 18 minuten. Naast spoorverdubbeling kan dit mogelijk ook opgelost 


worden door systeeminnovaties. Dit kan in de vorm van kortere opvolgtijden (ten opzichte van reguliere 


norm van 2,5 minuut voor ERTMS-opvolgtijden) of kortere rijtijden en halteertijden voor de Sprinter. 


Systeeminnovaties die hierin bij kunnen dragen zijn: optimalisatie van ERTMS-projectering, versneld 


vertrekproces (TGV) en ATO (door sneller te remmen). Dit geldt voor alle varianten op het 2/4/4/4 model 


waar deze specifieke maatregel is benoemd. Daarnaast kan worden bekeken of met een beperkt stuk 4-


sporigheid nabij ‘De Haar’ en snellere in/uitvoegwissels bij De Haar en/of Driebergen de 


snelheidsverschillen tussen de in/ uitvoegende Sprinters naar Veenendaal en de doorgaande IC treinen 


kunnen worden verminderd, waardoor opvolgtijd verder kan worden verkort. 


Kosten  


€ 250 - € 1000 mio (140 km/u). (excl. kosten voor overige maatregelen) 
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IC bediening station Ede-Wageningen 


 
Voor de keuze mbt de IC bediening van Ede-Wageningen (8x/u in een homogeen model van 8 IC’s), of 
6x/u of 4x/u in een model met 4 IC+ en 4 IC treinen per uur) is inzicht gevraagd in de effecten van deze 3 
bedieningsvarianten. 
 
In de volgende paragrafen is een overzicht geven van de volgende effecten  
• Logistieke inpasbaarheid;  
• Connectiviteit (rechtstreekse verbindingen); 
• Reistijden; 
• Reizigersaantallen (vervoereffecten). Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt in: 


• Bezetting per trein in de ochtendspits (ook in de toekomst); 
• In- en uitstappers op station Ede-Wageningen, Arnhem Centraal, Nijmegen, Utrecht Centraal 


(voor relevante reizigers); 
• Effecten van de verstedelijking worden globaal meegenomen, Wageningen wordt hierin 


meegenomen; 
• Benodigde infrastructuur en een indicatie van de investeringskosten;  
• Exploitatie. 


Logistieke inpasbaarheid  


Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruik gemaakt van de uitwerking van de optimalisatiestudie 
TBOV2030.2 van de snelle IC’s maken een extra IC-stop in Ede-Wageningen. Hiermee blijft de IC 
frequentie in Ede-Wageningen gelijk aan 2022 (6x per uur). In de 2030 studie wordt dit gedaan door de 
snelle IC 2x per uur in Arnhem te keren in plaats van door te rijden naar Nijmegen. Deze aanpassing van 
de lijnvoering is echter niet realistisch te combineren met een losse ICE zoals is opgenomen voor de 
termijn 2040 vanwege een conflict op de spooropstelling Arnhem.  
Met de uitgangspunten van de studie UAD is daarom verder een andere variant bepaald. Het is mogelijk 
om in het andere kwartier van de gebundelde IC+ uit Nijmegen en ICE een IC+ te rijden met extra stop in 
Ede-Wageningen.   
Daarmee is een maakbare logistieke uitwerking gevonden. 
 


 
Deze variant heeft de volgende consequenties: 


- IC+ Nijmegen – Arnhem – Utrecht e.v. stopt 2x per uur in Ede-Wageningen en behoudt in Ah 
aansluiting op de Regio-expres (mits XP op de sporen 9 en 10) 


- Deze analyse is uitgevoerd voor 140km/u tussen Utrecht en Arnhem. Bij 160km/u is het in deze 
structuur noodzakelijk de IC+ en ICE ca. 0,5 minuten uit te buigen. De rijtijdwinst van 140 naar 
160km/u wordt dus ca. 0,5 minuut minder. Dit heeft de volgende oorzaken: 


o Een IC+ stop (in Ede-Wageningen) bij 160km/u meer dan 2,5 minuut kost 
o De snelheidsverschillen tussen IC en sneltrein groter worden waardoor deze treinen 


elkaar gaan hinderen 


Connectiviteit 


De lijnvoeringen wijzigen niet. Alle bestaande connecties blijven in stand. Wel ontstaat er een nieuwe  
rechtstreekse verbindingen tussen Ede-Wageningen en Nijmegen.  
 







   
 


Spoorinhoudelijke uitwerking aanvullende vragen corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens 11 


Reistijden 


In de basisvariant ontstaan door de non-stop IC+ trein kortere reistijden tussen de economische centra 
Arnhem en Nijmegen met de centra in de Randstad. In de variant met 2 extra stops in Ede-Wageningen is 
2x/u de het reistijdvoordeel voor Arnhem – Nijmegen weer 2,5 minder.  


Vervoereffecten 


Voor de vervoerwaarde van 6x per uur bediening Ede-Wageningen wordt gebruik gemaakt van de 


vervoersanalyse die is uitgevoerd in het kader van de Optimalisatiestudie TBOV2030-35. Deze is middels 


expertinschatting vertaald voor deze corridorstudie.  


Uitgangspunten achter de modelberekeningen is de ruimtelijke vulling van het zogenaamde WLO II Hoog 


scenario, prognosejaar 2040. Dit scenario komt qua ruimtelijke ordening belangrijk overeen met de 


plannen4 voor de Foodvalley regio (ruwe schatting: 95%). Omdat het hoge en lage scenario qua 


modelresultaten voor de trein elkaar niet veel ontlopen, is slechts dit scenario voor de berekeningen 


gebruikt. Het absolute reizigersaantal kent dus enige marge, het effect als gevolg van de verschillende 


dienstregelingsconcepten zal zich wel op deze wijze voordoen. 


 


Het resultaat van al deze mogelijke dienstregelingsvarianten op de vervoerwaarde is vervolgens als volgt: 


 2018 Variant 6-4 Variant 6 Basis (PHS) Variant 6 Plus Variant 8/4 Variant A (8/4 met 6 stop Ede-W) 


  2040 Hoog 2040 Hoog 2040 Hoog 2040  Hoog 2040 Hoog 


  (1e stap  PHS) (PHS) (aangevulde 6 Basis) (8/4) (studievariant) 


Arnhem 43,400 48,800 49,500 49,800 50,000 49,800 


Nijmegen 45,100 51,200 50,200 50,100 51,800 49,800 


Driebergen Zeist 8,800 11,400 13,600 13,600 13,900 13,800 


Veenendaal De Klomp 4,500 5,200 5,400 5,400 9,600 9,500 


Ede-Wageningen 18,700 24,800 25,100 25,100 21,400 22,800 


Som 120,500 141,400 143,800 144,000 146,700 145,700 


 


 


In alle gevallen wordt een behoorlijke groei van de vervoervraag in de trein verwacht. Tussen 2018 en 


2040 kan de vervoervraag toe nemen met zo’n 20%. Duidelijk is ook dat de 8/4 varianten net iets hoger 


scoren in vervoervraag vergeleken met de PHS varianten. De verdeling over de stations verschilt wel per 


dienstregelingsvariant. Veenendaal-De Klomp zal fors hoger scoren bij een bediening met 4 intercity’s.  


De toename van aantallen reizigers op Ede-Wageningen door de extra stops (+ 1.400) wordt in aantal 


meer dan verloren op Nijmegen (-2.000).  


In de logistieke uitwerking van de UAD variant met 6x per uur Ede-Wageningen is extra reistijd Utrecht – 
Nijmegen minder groot; de extra rijtijd is nu voor 2 treinen per uur 2,5 minuut (in TBOV 2030-2035 was dit 
12 min). Dat is dus aanzienlijk minder. 
Op basis van deze verschillen hebben we een inschatting gemaakt van het vervoerwaarde-effect. 
Uitgangspunt zijn de prognose cijfers voor WLO Hoog in 2040. 


- De variant met 6x Ede-Wageningen in UAD heeft een vergelijkbaar positief effect als in de TBOV 
2030-2035 analyse; De groei van het aantal in/uitstappers in Ede-Wageningen is ca. 1.400 
reizen. 


 
4 de uiteindelijke invulling hiervan kan de resultaten nog beperkt doen wijzigen 
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- De daling in Nijmegen zal in UAD veel minder zijn dan in de TBOV 2030-2035 analyse (Nijmegen 
-2000 reizen/dag), doordat de extra reistijd veel minder is; 80% minder wordt ca. -400 reizen 
minder  


Ook op andere stations zal er nog enig vervoerverlies optreden (Arnhem, Veenendaal-de K, Driebergen-
Z, Utrecht e.a.) 
 
Het totale vervoereffect voor de UAD variant met 6x Ede-Wageningen schatten wij op ongeveer neutraal. 


Infrastructuur 


De benodigde infrastructuur voor deze variant is: 
- Perrons langs buitensporen station Driebergen-Zeist (extra bovenop basis 2/4/4/4), nodig voor 


keren van treinen Driebergen – Schiphol vv., kosten niet toe te rekenen aan deze corridor 


- Verlengen keerspoor Driebergen-Zeist ten behoeve van extra Intercity’s Driebergen – Utrecht – 
Schiphol (gelijk aan basis 2/4/4/4) 


- Viersporigheid De Haar – Maarn (inclusief). De terugvaloptie om station Maarn 2x per uur te 
bedienen is in tegenstelling tot het basismodel 2/4/4/4 niet meer beschikbaar vanwege de 
logistieke wijzigingen in dit model. De optie om met systeeminnovaties deze viersporigheid te 
voorkomen blijft wel bestaan. De benodigde tijdwinst is identiek aan basismodel 2/4/4/4.  


 


Ut


Utvr Utk
Optioneel 


SPR


Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend


4-sporen De Haar – 
Maarn (incl)


Verlengen keerspoor
Perrons buitensporen


Model: 2/4/4/4 , 6x Ed, snelheid: 140, Koningsweg: SPR, Eindigende IC: Driebergen


 
Figuur 2: Baanvak Utrecht – Arnhem en bijbehorende infrastructuur voor 2/4/4/4 model met 6x IC stop Ede-


Wageningen 


 


 


 


Kosten  


€ 250 - € 1000 mio 
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Station Koningsweg 


Voor de structurerende keuze mbt station Koningsweg zijn door de provincie Utrecht de volgende 
aanvullende vragen gesteld 


1. Dienstregeling: 
wat zijn de gevolgen van een Intercity stop Koningsweg op de andere tussengelegen Intercity 
stations (Driebergen-Zeist, Veenendaal De Klomp en Ede- Wageningen)?  
 


2. Dienstregeling: 
wat zijn de effecten en mogelijkheden van het inruilen van Koningsweg tegen het opgeven van de 
IC-status van station Driebergen-Zeist?  
 


3. Station Koningsweg: 
Indien geen station Koningsweg zou worden aangelegd: wat zijn dan de mogelijkheden om de 
treindienst tussen (Breukelen –) Utrecht Centraal – Driebergen-Zeist (naar Veenendaal) uit te 
breiden naar 6 of 8 sprinters per uur (ook in relatie tot aantal stops op Maarn)?  
Hier wordt gekeken naar dezelfde thema’s als genoemd onder structurerende keuze 2:  


▪ Logistieke (en indien van toepassing ook: fysieke) inpasbaarheid,  
▪ Connectiviteit (rechtstreekse verbindingen); 
▪ Eventueel effect van woningbouwopgaven, 
▪ Benodigde infrastructuur; 
▪ Indicatie van de investeringskosten, exploitatie. 


▪ Vervoerwaarde  
 


Omdat er al discussie is over de resultaten van de al gemaakte vervoerwaarde berekeningen voor 
Koningsweg en gezien de korte beschikbare doorlooptijden voeren we nu geen aanvullende  
vervoerwaarde berekeningen uit.  


 
Vraag 1: wat zijn de gevolgen van een Intercity stop Koningsweg op de andere tussengelegen 
Intercity stations (Driebergen-Zeist, Veenendaal De Klomp en Ede- Wageningen)?  
is beantwoord is de rapportage “spoorinhoudelijke uitwerking Utrecht – Arnhem, versie 1.0, dd 29 oktober 
2021 
 


 


Vraag 2: wat zijn de effecten en mogelijkheden van het inruilen van Koningsweg tegen het opgeven 
van de IC-status van station Driebergen-Zeist?  
 
Deze vraag is beantwoord op basis van de beschikbare informatie uit de vorige fasen. Er is een logistieke 
analyse uitgevoerd voor de variant met 4x/u IC stop in station Koningsweg en geen IC stops in 
Driebergen. Vervoerwaarde-effecten zijn niet berekend, onder meer omdat het LMS model hier minder 
geschikt voor is. 


Logistieke inpasbaarheid 


Consequenties van deze variant: 
Bij 160km/u blijft het aantal IC-stops op Utrecht Koningsweg 4x per uur, Veenendaal-De Klomp 
daalt naar 2x per uur. 
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Reistijden 


Reizigers van Driebergen/Maarn/Rhenen naar Ede-Wageningen/Arnhem hebben minimaal 15 minuten 
extra reistijd, omdat via Utrecht Koningsweg i.p.v. Driebergen-Zeist moet worden omgereisd. 


Infrastructuur 


Benodigde infrastructuur voor deze variant: 


- Intercitystation Utrecht Koningsweg met wissels en keerspoor (bovenop basismodel 2/4/4/4) 
- Viersporigheid Utrecht – Driebergen (bovenop basismodel 2/4/4/4) 
- Viersporigheid De Haar – Maarn (inclusief) om vier stops per uur op Maarn mogelijk te houden 


(gelijk aan basis 2/4/4/4). Het is mogelijk om deze infrastructuur uit te sparen door station Maarn 
maximaal 2x per uur te bedienen. De optie om met systeeminnovaties deze viersporigheid te 
voorkomen blijft bestaan. De benodigde tijdwinst is identiek aan basismodel 2/4/4/4. 


 
Het is in deze variant niet mogelijk om de viersporigheid Utrecht – Driebergen te gebruiken om de 
viersporigheid bij Maarn te voorkomen. Dit komt doordat de Sprinter naar Veenendaal ‘zo kort mogelijk’ 
achter het goederenpad naar Geldermalsen zit in Utrecht (zie analyses inpassing Sprinterstation 
Koningsweg, uitgevoerd in het kader van de MIRT Verkenning OV en Wonen). Systeeminnovaties zijn wel 
kansrijk om dit deel te besparen, zoals beschreven in Hoofdstuk 2. 
 
 


Ut


Utvr Utk
4-sporig station 


plus TT


Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend


4-sporen De Haar – 
Maarn (incl)
optioneel


4 sporen Utrecht - 
Driebergen


Model: 2/4/4/4 , snelheid: 140, Koningsweg: IC, Eindigende IC: Koningsweg


 
Figuur 3: Baanvak Utrecht – Arnhem en bijbehorende infrastructuur voor 2/4/4/4 model 4/u bediening IC station 


Koningsweg (ipv Driebergen Zeist) 


Kosten  


€ 1.000 - € 2.500 mio 
 
 
Vraag 3:  
Indien geen station Koningsweg zou worden aangelegd: wat zijn dan de mogelijkheden om de 
treindienst tussen (Breukelen –) Utrecht Centraal – Driebergen-Zeist (naar Veenendaal) uit te 
breiden naar 6 of 8 sprinters per uur (ook in relatie tot aantal stops op Maarn)?  
In deze variant is een situatie zonder station Koningsweg het uitgangspunt. Er is een logistieke analyse 
uitgevoerd voor een variant met 6 Sprinters tussen Driebergen en Maarssen. De 2 extra Sprinters keren 
in Driebergen. In Driebergen is ook gerekend met 2 extra kerende IC treinen Schiphol – Utrecht (-
Driebergen), die op termijn vanuit voorziene capaciteitsknelpunten tussen Utrecht en Amsterdam nodig 
zijn.  


Logistieke inpasbaarheid 


Uitgangspunt is het 2/4/4/4-(basis)model. Om in dit model 6  Sprinters tussen Utrecht en Driebergen-
Zeist, zonder Sprinterstation Utrecht Koningsweg te rijden ontstaat het volgende logistiek model:  . 


- De 6 Sprinters tussen Maarssen en Driebergen-Zeist rijden in ca. 9-6-15 interval doordat: 
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o De doorgaande Sprinters in 15-15 interval rijden vanwege Breukelen en Driebergen 
o In Driebergen 12 treinen per uur per richting halteren langs het eilandperron. De 


tijdligging van de Sprinters wordt daarom gedicteerd door de halterende Intercity’s 
Om deze dienstregeling mogelijk te maken is onderstaande infra nodig, dit is meer dan in het basis 
model.  


Infrastructuur 


Benodigde infrastructuur voor deze variant: 
- Viersporigheid Utrecht – Driebergen (bovenop basismodel 2/4/4/4) 
- Verlengen keerspoor Driebergen-Zeist (voor extra IC’s Driebergen – Utrecht – Schiphol) (gelijk 


aan basis 2/4/4/4 
- Viersporigheid De Haar – Maarn (inclusief) om vier stops per uur op Maarn mogelijk te houden 


(gelijk aan basis 2/4/4/4). Het is mogelijk om deze infrastructuur uit te sparen door station Maarn 
maximaal 2x per uur te bedienen. De optie om met systeeminnovaties deze viersporigheid te 
voorkomen blijft bestaan. 


- Keerspoor Maarssen omdat er onvoldoende capaciteit is op station Breukelen (bovenop 
basismodel 2/4/4/4) keren de extra Sprinters in Maarssen. Hiervoor is in Maarssen een 
keerspoor nodig 
 


Verdere frequentieverhoging naar 8x per uur past niet op deze infrastructuur.    
Het is in deze variant niet mogelijk om de viersporigheid Utrecht – Driebergen te gebruiken om de 
viersporigheid bij Maarn te voorkomen. Dit komt omdat de Intercity en Sprinter in Driebergen-Zeist 
hetzelfde perronspoor gebruiken. Om dit alsnog mogelijk te maken zijn perrons langs de buitensporen in 
Driebergen-Zeist noodzakelijk. Ook systeeminnovaties zijn kansrijk om deze viersporigheid te kunnen 
besparen zoals besproken in de toelichting op basismodel 2/4/4/4. 
 
 


Ut


Utvr Utk


optioneel


Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend


4-sporen De Haar – 
Maarn (incl)
optioneel


Verlengen Keerspoor4 sporen Utrecht - 
Driebergen


Model: 2/4/4/4 , snelheid: 140, Koningsweg: IC, Eindigende IC: Driebergen


 
 
Figuur 4: Baanvak Utrecht – Arnhem en bijbehorende infrastructuur voor 2/4/4/4 model met 6x Sprinterbediening 


Driebergen - Zeist 


 
 
 


Mas
 


Functionele specificatie keerspoor Maarssen 


Kosten 


€ 1.000 - € 2.500 mio 
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Snelheid corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens  
In de memo UAD verdere uitdieping structurerende keuzen zijn verdiepende vragen gesteld mbt de te 
kiezen snelheid op de corridor, met name voor de internationale verbinding. Deel vragen gaan over de 
effecten (reistijden, vervoercapaciteit, exploitatie, inframaatregelen en investeringskosten) van 
productformules  


- 200km/uur;  


- 160km/uur + ICE 180km/uur; 


- 160km/uur; 


- 140km/uur + ICE 160km/uur; 


- 140km/uur. 


- Mogelijkheid om product te verbeteren met geïntegreerde IC 


Een groot deel van deze verdiepende vragen passen minder bij deze definitiefase en is meer geschikt 
voor de volgende onderzoeksfase. Daarom beperken we ons in deze fase tot het abstractie-niveau van 
de OAO rapportage en de onderliggende analyses en verkenningen. 
Voor een completer beeld over de hierboven gevraagde productformules zullen we het overzicht van 
varianten aanvullen met: 
 


- Variant 160 km/h en ICE 180 km/h. We voeren een logistieke analyse uit om te bepalen of deze 
snelheden van ICE ingepast kan worden i.c.m. IC’s en Sprinters en welke maatregelen daarvoor 
nodig zijn We gaan hierbij uit van het 2/4/4/4 basismodel (heterogeen model met 4 stops in Ede) 
en het 2/0/8/4 model (homogeen model). Uitgangspunt daarbij is handhaving van het bestaande 
Tractie en Energievoorzieningssysteem van 1500V. Voorwaarde is ERTMS beveiliging (deze is 
voorzien in het ERMTS programma 2e fase). Overwegen dienen bij een snelheid van160 km/h al 
opgeheven te worden. Reistijdvoordelen zullen worden ingeschat.  


- Inframaatregelen betreffen aanvullende uitbreiding naar 4 sporen op een deel van de corridor en 
maatregelen voor het passeren met hogere snelheden op stations (perron vrije passeersporen). 
De noodzakelijke extra inframaatregelen voor sporen en stations zullen globaal worden verkend 
incl een kostenindicatie 


 
Voor de productformules 200, 160 en 140 km/h is voldoende informatie beschikbaar. Voor de variant 140 
+ ICE 160 km/h is informatie beschikbaar. De maatregelen zijn gelijk aan de 160 km/h variant en 
daarmee bekend. Aangezien de baten lager zullen zijn ivm de 160 km/h variant scoort deze variant 
aanzienlijk slechter op kosten/baten. 
 
Ook voor de productformule met geïntegreerde ICE is voldoende informatie uit de vorige fase 
beschikbaar. Alleen mbt de optie om in aanvulling op de ICE voor de bestemmingen in Midden/Zuid 
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, een doorgetrokken binnenlandse IC door te rijden naar Duisburg 
zullen we de mogelijkheden aangeven, inclusief effecten voor logistiek, reistijden, vervoercapaciteit en 
exploitatie . 
  


Intercity’s 160km/u en ICE 180km/u in model 2/4/4/4 


Er is onderzocht of snelheidsdifferentiatie tussen ICE (180km/u) en Intercity (160 km/u) inpasbaar is in de 


dienstregeling 2/4/4/4.  
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Logistieke inpasbaarheid 


Het snelheidsverschil tussen ICE en IC’s met tussenstops wordt bij snelheden van meer dan 160 km/u te 


groot om zonder IC/ICE inhaling de dienstregeling passend te maken. Daarom moet de ICE ergens op 


het traject (rijdend) een Intercity inhalen. 


Consequenties van deze variant: 


- Rijtijd ICE (max 180 km/h) is 24 minuten 


- Doordat de ICE 2,0 minuten sneller is dan de IC+, er een trein tussen de ICE en IC+ moet 


invoegen, maar de minimale opvolgtijd tussen 2 treinen 2,5 minuut is worden alle binnenlandse 


IC+ en IC-treinen ca. 0,5 minuut uitgebogen.  


- De IC wordt tussen Utrecht en Driebergen ingehaald door de ICE en is daardoor ca. 2,5 minuut 


langzamer (ICE neemt zijn pad over en de sneltrein krijgt het volgende pad) 


- Dit pad is niet geschikt voor dubbele ICE-stellen (1 minuut langzamer dan enkele ICE) of 


nachttreinen (maximumsnelheid veelal 160km/u). 


Reistijden 


Een enkele ICE die 180 km/u rijdt is tussen Arnhem en Utrecht ca. 2,0 minuten sneller dan een Intercity 


die 160km/u rijdt. Een dubbele ICE die 180km/u rijdt tussen Utrecht en Arnhem (onder 1500V 


gelijkspanning) is ca. 1,0 minuut sneller dan een Intercity die 160km/u rijdt.  


 


Reistijden ICE 


Gedifferentieerd model 2/4/4/4 


- 140 km/h:    29 min 
- 160 km/h                          26 min (3 min sneller dan basis) 
- 180 km/h                          24 min (enkel stel), 25 min (dubbel stel) (1-2 min sneller dan 160, 


4-5 min sneller dan basis) 


Infrastructuur 


Benodigde infrastructuur voor deze variant: 


- Viersporigheid Utrecht – Driebergen met hogesnelheidswissels dichtbij Utrecht (om tussen binnen 


en buitensporen te kunnen wisselen) (extra bovenop basis 2/4/4/4) 


- Verlengen keerspoor Driebergen-Zeist ten behoeve van extra Intercity’s Driebergen – Utrecht – 


Schiphol (gelijk aan basis 2/4/4/4) 


- Viersporigheid De Haar – Maarn (inclusief) om vier stops per uur op Maarn mogelijk te houden 


(gelijk aan basis 2/4/4/4) 


- Op de stations Wolfheze, Ede-Wageningen, Veenendaal-De Klomp (optioneel Maarn) wordt met 


snelheden van meer dan 160km/u langs perrons gereden. Station Oosterbeek ligt dusdanig dicht 


bij Arnhem en bij een boog, zodat snelheden van meer dan 160km/u hier niet te verwachten zijn. 


Volgens de Ontwerpvoorschriften is dit alleen mogelijk als lokale viersporigheid wordt aangelegd, 


dit is niet ingetekend (extra bovenop basis 2/4/4/4) 


 


Noot: Momenteel wordt door ProRail praktijkonderzoek gedaan naar de effecten van een snelheid van 


160 km/uur langs perrons op de Hanzelijn. Het onderzoek wordt naar verwachting in 2023 afgerond. 


Indien de resultaten positief zijn is waarschijnlijk een vervolgonderzoek nodig op ca 6 andere stations om 


tot een algemene richtlijn te komen onder welke voorwaarden hogere snelheden langs perrons kunnen 
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worden toegepast. De onderzoeken geven nog geen antwoord op de vraag of ook hogere snelheden dan 


160 km/uur langs perrons mogelijk zijn. Dit zou als onderzoeksvraag kunnen worden meegegeven in de 


volgende fase van onderzoek op deze corridor. 


 


 


Ut


Utvr Utk


optioneel


Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend


4-sporen De Haar – 
Maarn (incl)
optioneel


Verlengen Keerspoor4 sporen Utrecht - 
Driebergen


Model: 2/4/4/4 , snelheid: 180/160, Eindigende IC: Driebergen


Perrons waar treinen met >160 km/u langsrijden


 


Figuur 5: Model 2/4/4/4 met Intercity’s 160km/u en ICE 180 km/u 


Kosten 


€ 1.000 - € 2.500 mio 
 
Exclusief Kosten baanstabiliteit, aanpassingen bovenleiding etc voor 180 km/u PM  
 
Exclusief kosten Perronvrije doorrijdsporen Wf, Otb, Klp (kosten per station 100 – 250 mio) en Ed (hoger, 
nu niet in te schatten) 
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Intercity’s 160km/u en ICE 180km/u in model 2/0/8/4 


Er is onderzocht of snelheidsdifferentiatie tussen ICE (180km/u) en Intercity (160 km/u) inpasbaar is in de 


dienstregeling 2/0/8/4. 


Hieronder volgt een beschrijving op hoofdlijnen van het basismodel 2/0/8/4. Dit is meer gedetailleerd 


beschreven in de rapportage “spoorinhoudelijke uitwerking Utrecht – Arnhem – Duitse grens, versie 1.0 


dd 29 oktober 2021. 


Basismodel 2/0/8/4 (140 km/u) 
Concept (basis):  


- ICE 1-2x per uur 
- 8 Intercity’s met stop Ede-Wageningen; 4 stoppen in Driebergen-Zeist, de andere 4 in 


Veendendaal-De Klomp.  


- 4 Sprinters naar Veenendaal Centrum en Rhenen 


 
 


Ut


Utvr Utk
Optioneel 


SPR


Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend


4 sporen De Klomp t/m Ede Inhaling WolfhezePerrons langs buitensporen


Model: 2/0/8/4 , snelheid: 140/160, Koningsweg: SPR, Eindigende IC: Driebergen


 
Figuur 6: Basismodel 2/0/8/4 met 140 km/u 


Consequenties van deze variant: 
- Losse ICE tot 2x per uur. 


- 8x per uur Intercity: 
o 4x Nijmegen – Arnhem C – Ede-Wageningen – Veenendaal-De Klomp – Utrecht C 
o 4x Arnhem – Ede-Wageningen – Driebergen-Zeist – Utrecht C 


- Sprinters naar Veenendaal Centrum worden door 1 of 2 treinen ingehaald in Driebergen-Zeist 
- Inhaling van de Sprinter Arnhem – Ede in Wolfheze 


Benodigde infrastructuur voor deze variant: 


- Ede-Wageningen t/m Veenendaal-De Klomp 4-sporig (inclusief stations, Ede-Wageningen 6-
sporig) noodzakelijk. 


- 4-sporig station Wolfheze noodzakelijk vanwege inhaling 


- Perrons langs buitensporen Driebergen noodzakelijk ten behoeve van eindigende Intercity’s uit 
Amsterdam.  


- Verlengen keerspoor Driebergen-Zeist 


- Optioneel: Spoorverdubbeling Utrecht – Driebergen of Driebergen – De Haar om lange inhaling 
Sprinter te voorkomen. 


 


De Sprinter Ede-Wageningen – Arnhem zorgt in deze variant voor relatief veel infrastructuurbehoefte.  


Kosten 


€ 1.000 - € 2.500 mio (excl. kosten voor overige maatregelen) 


 


Intercity’s 160km/u en ICE 180km/u in model 2/0/8/4 


In het geval van snelheidsdifferentiatie tussen de ICE en de Intercity zal de ICE de Intercity al rijdend 


vanuit Arnhem beginnen in te halen. Ter hoogte van Veenendaal-De Klomp is de ICE ver genoeg, zodat 


de Intercity er weer achter kan invoegen. 
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De ICE zal richting Utrecht tegen de Sprinters en de vorige Intercity oplopen en zal hier 2,5 minuut achter 


blijven.  


De Sprinter kan worden ingehaald door aanvullende viersporigheid. Voor de Intercity is dit niet mogelijk 


omdat ze dezelfde sporen in Utrecht moeten gebruiken. 


Dat betekent dat de ICE maximaal 7,5 minuut sneller mag zijn dan de reguliere Intercity’s: de ICE vertrekt 


vlak achter een Intercity uit Arnhem en komt vlak achter de vorige Intercity aan in Utrecht. 


Bij een snelheid van 160 km/u voor Intercity’s en 180km/u voor de ICE is een enkel ICE-stel ca. 8,5 


minuten sneller dan de Intercity met 2 tussenstops. Bij een dubbel stel is dit ca. 7,5 minuut. In de 


dienstregeling zal een enkele ICE daarom minder snel zijn dan theoretisch mogelijk. 


Logistieke inpasbaarheid 


Consequenties van deze variant: 


- Rijdtijd ICE Utrecht – Arnhem is 25 minuten (in plaats van 26 minuten bij 160km/u), verdere 


versnelling past niet in dienstregeling 


- Benodigde viersporigheden voor ICE worden ook gebruikt om de sprinters te versnellen, doordat 


lokale inhalingen worden voorkomen. 


Reistijden 


Reistijden ICE 
 
 


- 140 km/h:   29 min 
- 160 km/h                       26 min 
- 180 km/h                        25 min (korter is niet inpasbaar!) 


 


Infrastructuur 


Benodigde infrastructuur voor deze variant: 


- Verlengen keerspoor Driebergen-Zeist 


- Viersporigheid Wolfheze tot en met Veenendaal-De Klomp (deels bovenop basis 2/0/8/4) 


- Viersporigheid de Haar – Driebergen-Zeist (inclusief aanpassen aansluiting) (bovenop basis 


2/0/8/4) 


- NB in deze variant rijden in Bunnik en Driebergen-Zeist treinen met meer dan 160km/u langs 


perrons. Dit is niet toegestaan in de ontwerpvoorschriften. Om aan de OVS te voldoen zijn 


perronvrije doorrijdsporen noodzakelijk. Deze zijn niet ingetekend (bovenop basismodel 2/0/8/4) 
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Model: 2/0/8/4 , snelheid: 160/180, Koningsweg: SPR, Eindigende IC: Driebergen


 


Figuur 7: model 2/0/8/4 met Intercity’s 160km/u en ICE 180km/u 


Kosten 


€ 5.000 - € 10.000 mio 


Mogelijkheid om product te verbeteren met geïntegreerde IC 


In alle onderzochte varianten is het (op het Nederlandse traject) mogelijk de frequentie van de 
internationale treinen uit te breiden van 1x/2 uur tot 2x/uur. Of op het Duitse traject ruimte is voor 2 IC 
treinen per uur is niet onderzocht. 


Bijvoorbeeld in de basisvariant 2/4/4/4 rijden dan (1 of) 2 IC’s Schiphol – Utrecht – Arnhem als 
internationale trein door naar Oberhausen , Duisburg e.v. Gevolg is dat deze treinen met multicourant 
materieel moeten rijden (Nederlandse en Duitse spanning). 
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Arnhem – Duitse grens 


Op dit traject spelen met name vragen mbt de ruimtelijke opgaven voor verstedelijking in relatie tot de 
spoorinfrastructuur. 


- Ruimtelijke inpassing vrije kruising Velperbroek-aansluiting. ProRail kan inzicht geven in de 
ruimtelijke gevolgen van deze vrije spoorkruising. Daarbij wordt gebruik gemaakt van infra-
verkenningen die in het kader van de GON studie zijn gemaakt (2013). Impact op ruimtebeslag 
en gevolgen voor wegkruisingen in dit gebied kan worden gegeven. 


- Extra bediening station Presikhaaf. In Arnhem Oost is in het kader van de verstedelijking een 
groot aantal woningen gepland. Voor een betere OV bereikbaarheid zijn zoekrichtingen: 


o Extra stop van de IC.  


o 2 extra Sprinters per uur van Arnhem Centraal naar Presikhaaf.  


Deze zoekrichtingen zullen we logistiek verkennen, i.c.m. wel / geen goederenverkeer door 
Arnhem. Indien een logistieke oplossing wordt gevonden zullen we de infrastructuurmaatregelen 
in beeld brengen.  


Ruimtelijke inpassing vrije kruising Velperbroek 


In 2013 zijn het kader van PHS GON ontwerptekeningen gemaakt voor 3 varianten voor de Vrije Kruising 


Velperbroek aansluiting: 


• Variant 1 met een dive under voor het spoor richting Zutphen 


• Variant 2 waarbij de 2 sporen van/naar Zutphen over het spoor uit Zevenaar heen gaan 


• Variant 3, waar een beetje een half-half oplossing is gekozen, waarbij het spoor uit Zevenaar met een fly -
over over de enigszins verlaagde sporen van/naar Zutphen gaan. 


 


De drie varianten leggen op een verschillende manier een claim op het ruimtebeslag. 


Functioneel lijken ze erg op elkaar. Het grote verschil zit in inpasbaarheid in de omgeving. Door de dive under 


scoorde variant 1 in 2013 het beste op het aspect inpasbaarheid. Deze variant is ook de duurste. 


 


Hogere frequentie Arnhem Presikhaaf 


De wens is om een hogere frequentie mogelijk te maken richting station Arnhem Presikhaaf. De eerste 
oplossingsrichting is om de Sprinter die vanuit Den Bosch via Nijmegen naar Arnhem Centraal rijdt door 
te rijden naar Arnhem Presikhaaf en aldaar te eindigen. 
 
De dienstregeling tussen Nijmegen – Arnhem en Zutphen/Zevenaar kent veel dwangpunten en is 
geoptimaliseerd op belangrijke aansluitingen: 


- Stoptreinen (en RegioExpres) naar Doetinchem en Winterswijk worden gedicteerd door 
enkelspoor, de aansluiting in Winterwijk en de aansluitingen richting Randstad in Arnhem 
Centraal. 


- Velperbroek Aansluiting dicteert de dienstregeling rondom Arnhem sterk door het gelijkvloers 
kruisen.  


- De dienstregeling tussen Arnhem en Nijmegen wordt bepaald door keermogelijkheden op 
Nijmegen, aansluitingen in Elst, in- en uitvoegende treinen (Betuweroute en -lijn) bij Elst en de 
kopmakende treinen in Arnhem Centraal van/naar de Randstad.  


 
Zoekrichting: Doorrijden van Sprinter Den Bosch – Arnhem Centraal naar Arnhem Presikhaaf 
Het doorrijden van de Sprinter Den Bosch – Arnhem Centraal naar Arnhem leidt tot complicaties. De 
gewenste vertrek- en aankomstmomenten (aankomst ca. .24/.54, vertrek ca. 06/.36) valt samen met de 
stoptrein van/naar Doetinchem.  
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Aanpassen van de dienstregeling van omliggende treinen is niet voldoende om dit conflict op te lossen. 
Ook als rekening gehouden wordt met kortere opvolgtijden met de komst van ERTMS en blokverdichting. 
Zijn er onvoldoende perronsporen op Arnhem Centraal beschikbaar voor de combinatie van kerende en 
doorrijdende treinen.  
Om deze conflicten op te lossen zijn de volgende infrastructuurmaatregelen noodzakelijk: 


- Viersporigheid van Arnhem Centraal tot en met Velperbroek Aansluiting 


- Vrije Kruising Velperbroek aansluiting 
- Extra perronspoor (bijvoorbeeld spoor 2) en aanpassingen aan de oostelijke wisselstraat van 


Arnhem Centraal  
 
 
Naast deze infrastructuuraanpassingen zijn er ook aanpassingen aan station Arnhem Presikhaaf 
noodzakelijk. De specificaties hiervoor (3-sporig station of keerspoor tussen Presikhaaf en Velp) is 
afhankelijk van de gekozen oplossing rond Arnhem. 
 
 
Zoekrichting: ‘andere eindigende Sprinter’ doorrijden naar Arnhem Presikhaaf 
Omdat de meegegeven oplossingsrichting tot een grote infrastructuurspecificatie leidt is onderzocht of er 
andere in Arnhem eindigende treinen door kunnen rijden naar Arnhem Presikhaaf.  
De volgende stoptreinen eindigen vanuit het Westen in Arnhem Centraal en zouden daarom door kunnen 
rijden naar Arnhem Presikhaaf: 


- Stoptrein Tiel – Arnhem Centraal 
- Sprinter Ede – Arnhem Centraal 


De stoptrein Tiel – Arnhem Centraal komt in Arnhem aan rond dezelfde tijd als de stoptrein Wijchen – 
Zutphen. Doorrijden naar Arnhem Presikhaaf zou daardoor leiden tot een zeer slecht interval (27/3) 
tussen Arnhem en Arnhem Presikhaaf. Dit is daarom niet verder onderzocht. 
De stoptrein Ede – Arnhem Centraal doorrijden naar Arnhem Presikhaaf leidt tot vergelijkbare 
moeilijkheden tussen Arnhem en Velperbroek Aansluiting als het doorrijden van de Sprinter uit Den 
Bosch.  


- De gewenste tijdligging valt samen met de IC naar Zwolle. Na de IC Zwolle volgen het 
goederenpad naar Deventer / de RE naar Düsseldorf en de RE naar Winterswijk.  


Tussen Arnhem Centraal en Arnhem Presikhaaf is dus ook voor deze Sprinter spoorverdubbeling 
noodzakelijk tot en met Velperbroek Aansluiting. De infrastructuurbehoefte is dus minimaal zo groot als 
de voorgedragen optie. Deze optie is daarom niet verder onderzocht op noodzakelijk 
infrastructuuraanpassingen op Arnhem Centraal en op Arnhem Presikhaaf. 
 
 


Optie: ‘Intercitystop Arnhem Presikhaaf in Intercity Zwolle’ 
De derde mogelijkheid die is onderzocht is een Intercitystop Arnhem Presikhaaf van de Intercity Zwolle – 
Arnhem – Den Bosch (e.v.). Deze Intercity ligt ongeveer in 15-15 interval met de Sprinter Zutphen – 
Wijchen. 
Deze Intercitystop kost ca. 2,0-2,5 minuut en is inpasbaar in de dienstregeling: 


- Van Zwolle naar Den Bosch wordt gebruik gemaakt van de 2 minuten uitbuiging die noodzakelijk 
is voor het inpassen van de Regio Express Arnhem – Winterswijk v.v. 


- Van Den Bosch naar Zwolle wordt de stationnementstijd in Arnhem verkort tot 2,0 minuut.  
De perrons van Arnhem Presikhaaf zijn te kort (huidig ca. 220m) voor Intercity’s op deze lijn (maximaal 10 
bakken = 275m). De perrons van station Arnhem Presikhaaf zullen daarom moeten worden verlengd voor 
deze optie. 
Op Velperbroek aansluiting past deze constructie alleen onder voorwaarde dat de gelijkvloerse 
aansluiting vervangen is door een vrije kruising.  
 
De Intercitystop in Arnhem Presikhaaf leidt voor doorgaande reizigers Nijmegen (e.v.) – Dieren (e.v.) niet 
tot extra reistijd omdat de tijden in Nijmegen en Zutphen gelijk blijven. Voor reizigers tussen Zwolle tot en 
met Dieren en Arnhem Centraal leidt dit tot 2 minuten extra reistijd. Hiervan is één richting ook toe te 
schrijven aan de crossplatformoverstap tussen Regio Express Arnhem – Winterswijk en de snelle IC naar 
de Randstad en niet alleen aan de Intercitystop. Deze extra reistijd leidt niet tot verbroken aansluitingen 
tussen treinen. 
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Tussen Arnhem Centraal en Arnhem Presikhaaf vormen de Intercity en Sprinter een 15-minutendienst. 
Op Arnhem Centraal geeft de Intercity een 5 minuten aansluiting van/naar de Sprinter richting Nijmegen 
en Den Bosch, waardoor per saldo voor Sprinterreizigers tussen Wijchen en Arnhem Presikhaaf elk 
kwartier een reismogelijkheid is. 
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Bevindingen bediening station Arnhem Presikhaaf 
 
Er zijn 3 zoekrichtingen verkend om de bedieningsfrequentie van station Arnhem Presikhaaf te verhogen: 


Onderzochte zoekrichting Benodigde infrastructuur 


Doorrijden Sprinter Den Bosch – Arnhem 
Centraal naar Arnhem Presikhaaf 


Viersporigheid Arnhem Centraal – Velperbroek 
Aansluiting 
Aanpassingen oostelijke wisselsstraat Arnhem 
Centraal 
Vrije kruising Velperbroek Aansluiting* 
Aanpassingen station Presikhaaf n.t.b. 


Doorrijden Sprinter Ede-Wageningen – 
Arnhem Centraal of Tiel – Arnhem naar 
Arnhem Presikhaaf 


Minimaal gelijk aan bovenstaande, niet verder 
onderzocht. 


Intercitystop Arnhem Presikhaaf in Intercity 
Zwolle – Arnhem – Den Bosch e.v. 


Perronverlenging Arnhem Presikhaaf naar 
minimaal 275m (treinlengte) 
Vrije kruising Velperbroek Aansluiting* 


*Maatregel bekend in TBOV ten behoeve van 2e Regio Express Arnhem – Winterswijk en/of 
goederenrouting Noord Oost Europa 
 


Kosten 


€ 50 - € 100 mio (kosten voor de vrije kruising bij Verperbroek-aansluiting op basis van infra-verkenningen 
die in het kader van PHS GON zijn gemaakt in 2013).  
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Managementsamenvatting 
 


Het doel van deze OAO-notitie is het objectief en overzichtelijk beschrijven van de 


huidige situatie, de beleidsopgaven en ambities, de in de toekomst te verwachten 


situatie en de mogelijke verbeteringen richting 2030 en 2040 op de spoorcorridor 


Amsterdam – Twente – Duitse grens (ATD). Hierbij wordt breder gekeken dan alleen 


naar het spoorvervoer. Een groot aantal nationale en regionale opgaven raakt aan deze 


spoorcorridor. Deze notitie houdt ook rekening met de verschillende 


woningbouwplannen, de regionale en nationale economische ontwikkeling en de 


knelpunten op de weg. Deze notitie is de basis voor een corridorstudie en zorgt in de 


volgende fase daarvan voor een door alle betrokken partijen gedragen beeld van de 


opgaven, afbakening en omgeving en mogelijke keuzerichtingen van de te 


onderzoeken gewenste ontwikkelingen op de ATD-corridor.  


 


Aanleiding en ambities 


Sinds 2016 onderzoekt het Toekomstbeeld OV (TBOV) de ontwikkelstrategie voor 


openbaar vervoer en spoor. De stuurgroep TBOV heeft in april 2021 ingestemd met 


het onder landelijke regie uitvoeren van een aantal urgente spoorcorridorstudies. De 


routering van de nationale en internationale treinen op de spoorcorridor ATD is een 


van deze corridorstudies. Hierbij gaat het om de toekomstige capaciteit voor regionale, 


nationale en internationale treinen tussen Amsterdam, Twente (en alle tussengelegen 


regio’s) en de grens met Duitsland bij Oldenzaal en Bad Bentheim.  


We staan aan de vooravond van een forse verstedelijkingsopgave in Nederland, ook 


rondom deze spoorcorridor. Het ontsluiten van nieuwe woon- en werkgebieden met 


openbaar vervoer is hierbij een belangrijke ambitie. Urgentie zit ook in de 


aangescherpte klimaatdoelen van het kabinet. De trein kan een belangrijke bijdrage 


leveren aan de modal shift en daarmee de klimaatdoelstellingen. Ook kan het spoor 


bijdragen aan de ambities ten aanzien van de nabijheid van wonen, werken en 


voorzieningen en ten aanzien van het versterken van de economie. In de 


Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV zijn daarvoor meerdere ontwikkelrichtingen en 


hoofdkeuzen voor de nationale en internationale treinen en korte 


grensoverschrijdende verbindingen opgenomen. 


 


 
1 Deutschland-Takt gaat uit van een verdere versnelling met ca. 15-20 min en een uursfrequentie 


op de grens. 


Huidige situatie spoorcorridor Amsterdam – Twente – Duitse grens 


Internationaal 


De IC Berlijn maakt in Nederland integraal onderdeel uit van de hoofdrailnetconcessie 


en wordt momenteel door NS als concessiehouder gereden op het Nederlandse deel 


van de verbinding. De huidige IC Amsterdam – Berlijn rijdt een keer per twee uur tussen 


Amsterdam Centraal en Berlijn en stopt in Nederland op zes tussengelegen stations. 


In de periode 2024 – 2026 wordt de IC Berlijn structureel met circa 30 dertig minuten 


versneld, waarvan circa acht à negen minuten op het Nederlandse traject. Voor 2040 


voorspelt de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 een groei van het aantal reizigers van 


80 procent voor de IC Berlijn op de huidige verbinding via de grensovergang bij Bad 


Bentheim, waarbij ook tussengelegen grote stations in Duitsland belangrijke 


bestemmingen zijn, bijvoorbeeld om op treinen richting Hamburg of Scandinavië over 


te stappen1.  


Daarnaast biedt een aantal nieuwe partijen in open toegang (nacht-)producten aan: 


Green City Trips biedt delen van het jaar verschillende nachtdiensten naar 


Kopenhagen, Stockholm, Berlijn, Dresden en Praag aan. European Sleeper bereidt een 


dagelijkse nachttrein naar Praag voor. 


 


Op deze corridor rijden er vanuit Rotterdam en Roosendaal via respectievelijk 


Amsterdam en Utrecht en Amersfoort tevens goederentreinen naar Bad Bentheim. 


Tussen Weesp en de Duitse grens bij Bad Bentheim zijn momenteel twee 


goederenpaden per uur gereserveerd. Mogelijkheden voor productverbetering op 


deze corridors hangen samen met keuzen voor de goederenverbinding met 


Noordoost Europa (corridorstudie GNOE). 


 


Gegeven de beschikbare spoorcapaciteit en gevraagde binnenlandse treindienst, 


kunnen deze internationale treinen tot nog toe alleen rijden in plaats van een 


goederentrein, dan wel in plaats van of gecombineerd met een binnenlandse IC 


(geïntegreerd in het IC-netwerk). 


 


Nationaal en regionaal 


Nationaal rijden er minimaal eens per half uur intercity’s tussen de landsdelen West-, 


Midden- en Oost-Nederland (met tussenstops in de tussengelegen gebieden). Op 
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delen van het tracé rijden deze intercity’s op bepaalde delen van de dag ieder kwartier. 


Daarnaast rijden er stoptreinen en Sprinters, meestal ieder half uur. 


 


Gevolgde werkwijze 


De notitie is tot stand gekomen met betrokkenheid van een groot aantal 


belanghebbenden, op basis van individuele gesprekken, twee brede werksessies begin 


juli en begin september en een sessie met (inter)nationale treinvervoerders begin 


september 2022. De opbrengst van deze gesprekken en werksessies en van de 


schriftelijke reactierondes op verschillende conceptversies is in de voorliggende notitie 


verwerkt. Een kernteam met vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur 


en Waterstaat, ProRail, de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht en de 


Metropoolregio Amsterdam heeft, met ondersteuning van adviesbureau APPM, het 


opstellen van deze notitie begeleid. Daarnaast heeft ProRail in deze definitiefase de 


notitie “Spoorinhoudelijke uitwerking corridor Amsterdam-Twente-Duitse grens” 


opgesteld. Deze rapportage is integraal onderdeel van deze notitie en als bijlage aan 


dit document toegevoegd.  


 


De OAO-notitie wordt op verschillende bestuurlijke tafels besproken, waarbij partijen 


ook hun bestuurlijke duiding aan het product kunnen geven. 


 


Beleidsmatig vertrekpunt  


Richting 2040 worden volgens de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 vervoerknelpunten 


verwacht op verschillende trajecten aan en op deze corridor. Deze vervoerknelpunten 


en de huidige (uitgangs-)situatie voor het spoor zijn beschreven in bijlage 2.  


 


Eerder genomen besluiten en raakvlakprojecten 


Een aantal eerder genomen besluiten en lopende projecten is van belang voor deze 


corridorstudie.  


 


Eerder genomen besluiten 


▪ Model II van OV SAAL, waarbij alle intercity’s vanaf december 2029 vanuit 


Flevoland en vanuit Amersfoort en Hilversum naar Amsterdam Zuid en Schiphol 


rijden en alle sprinters naar Amsterdam Centraal. In aanloop naar 2029 wordt 


door de NS nog gekeken of model II kan worden geoptimaliseerd, met name 


voor de reizigers die er in dat model op achteruit gaan. De uitkomsten hiervan 


zijn ook relevant voor de corridorstudie Amsterdam – Twente – Duitse grens. 


▪ Versnelling van de IC Berlijn vanaf 2024, waarbij de reistijd van Amsterdam naar 


Berlijn met de trein structureel met circa 30 minuten vermindert tot onder de zes 


uur. Van de versnelling is ca. acht tot negen minuten op het Nederlandse traject. 


Station Almelo wordt per ditzelfde jaar niet meer door de IC Berlijn bediend.  


 


Raakvlakprojecten 


Deze corridorstudie heeft raakvlakken met andere studies en projecten. De 


ontwikkelingen op deze corridor moet hiermee dan ook in samenhang worden bezien. 


De raakvlakken met andere netwerk- en corridorstudies staan hieronder. Daarnaast 


zijn er raakvlakken met infraprojecten en stations. Alle raakvlakken zijn nader 


beschreven in de spoorinhoudelijke rapportage van ProRail (bijlage 2): 


▪ TBOV 2030 – 2035; 


▪ Goederenroutering Noordoost-Europa (GNOE); 


▪ Corridorstudie Utrecht – Arnhem – Duitse grens (UAD); 


▪ Lelylijn; 


▪ Nedersaksenlijn 


▪ Studie Zwolle – Münster; 


▪ Amsterdam Zuid (station en 3e perron); 


 


Daarnaast zijn er raakvlakken met andere, veelal Europese beleidsinitiatieven: 


▪ De strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van de Europese Commissie; 


▪ De intentieverklaring TransEuropExpress 2.0 (TEE 2.0); 


▪ Het Platform on International Rail Passenger Transport ; 


▪ Het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). 


 


Doel en opgave corridorstudie: drie eindbeelden 


Doel van de op te starten corridorstudie is om verbeterde verbindingen van 


Amsterdam naar Twente tot en over de grens naar Duitsland via de huidige route 


over Amersfoort, Apeldoorn en Deventer en via de route over Zwolle te 


vergelijken in termen van de reizigerspotentie, de reistijd, de investerings- en 


exploitatiekosten, de inpasbaarheid aan de Duitse en Nederlandse zijde en de 


bijdrage aan de brede doelen van woningbouw, leefbaarheid en gezondheid, het 


versterken van de economie en duurzaamheid. 


 


Op deze corridor wordt gericht gewerkt aan het met collectief vervoer opvangen van 


de verwachte reizigersgroei en verbetering van spoorverbindingen voor regionale, 


nationale en internationale treinen. Voor de middellange termijn (van 2030 of 2035 tot 
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2040) wordt daarbij vooral gekeken naar de huidige route via Deventer en Bad 


Bentheim. Op lange termijn (2040 en verder) wordt ook de route via Zwolle als 


rechtstreekse verbinding met Twente en Berlijn in beschouwing genomen als 


mogelijke nationale aanvulling of als internationaal alternatief voor de route via 


Amersfoort.  


Mogelijkheden voor productverbetering op deze corridors hangen samen met keuzen 


voor de goederenverbinding met Noordoost Europa (GNOE). Andere 


goederenrouteringen bieden ruimte op de corridor Amersfoort – Almelo – Hengelo 


voor verbetering van het regionaal, nationaal of internationaal reizigersvervoer op 


deze corridor. 


 


Figuur 1 geeft de afbakening van de corridorstudie weer, met de twee mogelijke routes 


in Nederland (via Amersfoort en via Zwolle). Dit is de afbakening waarin uiteindelijk 


infrastructurele en andere maatregelen op de routes via Amersfoort en via Zwolle 


worden beoordeeld en tegenover elkaar afgewogen. De route via Arnhem valt buiten 


de afbakening van de corridorstudie en is onderdeel van de corridor Utrecht – Arnhem 


– Duitse grens. Dit is een afbakening inclusief de Gooilijn, Flevolijn en Hanzelijn. Voor 


de infrastructurele ontwikkelingen in Duitsland wordt uitgegaan van de richting die 


Duitsland met het Deutschlandtakt 2030+ is ingeslagen.  


 


 


 


 


 


Eindbeelden en ontwikkelpaden 


De corridorstudie onderzoekt drie mogelijke eindbeelden voor de route tussen 


Amsterdam en Berlijn. Hierbij gaat het om infrastructurele en andere maatregelen in 


de spoorcorridor binnen Nederland.  


 


Het gaat bij de eindbeelden om een situatie die na 2040 is gerealiseerd:  


1. Vaker en sneller via Amersfoort; 


2. Vaker en sneller via Zwolle; 


3. Combinatievariant met maatregelen in beide corridors. 


 


Deze eindbeelden worden niet als één project gerealiseerd, maar komen stap voor 


stap tot stand op basis van vervoersontwikkelingen en (technische) volgordelijkheid. 


Met verschillende nationale en regionale bouwstenen (infrastructurele maatregelen) 


en productstappen (productverbeteringen zoals sneller of frequenter rijden) wordt 


stap voor stap invulling gegeven aan de drie eindbeelden. Een eindbeeld bestaat dus 


uit bouwstenen of productstappen voor de korte (tot 2030/2035), middellange 


(2030/2035 – 2040) en lange termijn (na 2040) die in de tijd gezet een ontwikkelpad 


naar een van de drie eindbeelden vormen.  


 


In alle eindbeelden is sprake van een groot (logistiek en infrastructureel) raakvlak met 


de Goederenroutering Noordoost-Europa. 


 


Voor een brede afweging tussen de ontwikkelpaden naar de eindbeelden is een 


beoordelingskader opgesteld. Daarin zijn de doelen en de opgaven vertaald naar 


criteria voor het beoordelen van de ontwikkelpaden naar de eindbeelden. 


 


Doelen en opgaven corridorstudie Amsterdam – Twente – Duitse grens 


1. Accommoderen verstedelijking: bijdragen aan het ontsluiten van 


woningbouwlocaties, arbeidsplaatsen en voorzieningen langs de 


spoorcorridor Amsterdam – Twente – Duitse grens.  


2. Economie en nabijheid: het versterken van agglomeratiekracht en het 


vergroten van de nabijheid van arbeidsplaatsen en voorzieningen door het 


beter en sneller verbinden van landsdelen en economische (kern)gebieden. 


3. Gezondheid en leefomgeving: het bevorderen van reizen met de trein als een 


schoon en ruimte-efficiënt alternatief, waarbij overlast en aantasting van de 


leefomgeving door frequenter en harder rijden wordt voorkomen. 


Figuur 1 Nationale afbakening corridorstudie 
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4. Duurzaamheid: het verminderen van de uitstoot van CO2, 


stikstofverbindingen en fijnstof door een modal shift van het vliegtuig en de 


auto naar de trein. 


5. Betaalbaarheid: het doelmatig en vanuit de overige vier doelen gericht 


inzetten van financiële middelen voor investeringen in het spoor. 


 


Aanpak toetsing ontwikkelpaden  


Het voorstel is om 2023 en 2024) te gebruiken voor de uitwerking van de verschillende 


corridorstudies, waaronder de voorliggende. 


 


Een drie stappenaanpak staat hieronder schematisch weergegeven: 


 


 


1. Het uitwerken van de eindbeelden tot ontwikkelpaden en de 


basisinformatie op orde brengen; 


2. Het toetsen van de ontwikkelpaden aan de criteria bij de vijf doelen; 


3. Het toepassen van een zeef om tot een preferentieel ontwikkelpad en 


eindbeeld te komen, met de bijbehorende infrastructurele en andere 


maatregelen. 


 


 


 


Eén integrale aanpak met andere corridorstudies 


In deze OAO-notitie staan onderzoeksvragen die behalve voor deze corridor ook voor 


andere corridorstudies relevant zijn. Geadviseerd wordt om de corridorstudie ATD 


integraal op te pakken met de andere corridorstudies. Zo kan de stuurgroep 


Toekomstbeeld OV de vervolgonderzoeken tot één coherent onderzoeksprogramma 


smeden. 


 


De drie stappen uitgewerkt 


1. Het uitwerken van de eindbeelden tot ontwikkelpaden en het op orde brengen van 


de basisinformatie 


Uit de gesprekken met belanghebbenden komt naar voren dat het bij het uitwerken 


van de drie gelijkwaardige eindbeelden in ontwikkelpaden primair gaat om: 


▪ nationaal: investeringen in vakere en snellere verbindingen tussen de Randstad 


en Twente (en tussengelegen gebieden), waarvan  


▪ internationaal: de internationale treinen profiteren en waarbij 


▪ regionaal: bezien wordt in hoeverre regionale ambities daarin ook passen. Als 


dit over het spoor niet mogelijk is, kunnen ook andere oplossingen met andere 


snelle en hoogwaardige openbaar vervoertoepassingen worden overwogen. 


 


Daarnaast moeten algemene vragen en de basisinformatie worden uitgewerkt en op 


orde worden gebracht. Het gaat daarbij om: 


▪ Het in beeld brengen van ruimtelijke en economische ontwikkelingen en het 


opstellen van beleidsrijke verkeers- en vervoersprognose, waarin ook de 


grensregio’s adequaat zijn meegenomen; 


▪ Het onderzoeken van de aansluiting van de Nederlandse ambities en 


verbeteringen op de ambities, plannen en infrastructuur van Duitsland; 


▪ Het operationaliseren van open toegang door te inventariseren welke producten 


er zijn voorzien, welke ruimte nieuwe toetreders wensen en welke ruimte er aan 


hen geboden kan worden;  


▪ Marktanalyse en/of vervoerwaardestudie, waarmee ontstaat zicht op aantallen 


(toekomstige) reizigers en de marktsegmenten die bediend worden; 


▪ Maatregelen om nationale en internationale treinen op het huidige 


spoornetwerk sneller en vaker te laten rijden. Denk hierbij aan o.a. versnelling op 


de bestaande corridor via Amersfoort door snelheidsverhoging of overslaan van 


stations, voorwaarden waaronder de IC Berlijn ook na invoering van OV-SAAL 


naar Amsterdam Centraal kan blijven rijden, en de gevolgen van het 


Figuur 2. Schematische weergave aanpak corridorstudie ATD 
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(gedeeltelijk) herrouteren van goederentreinen (keuzes in de corridorstudie 


GNOE) voor de nationale en internationale treinen op de korte en (middel)lange 


termijn. 


 


2. Het toetsen van de ontwikkelpaden (gebaseerd op de drie eindbeelden) aan de criteria 


die bij de vijf doelen horen 


Met de kennis die wordt opgedaan in stap 1 worden in stap 2 de mogelijke 


ontwikkelpaden (gebaseerd op de drie eindbeelden) beoordeeld. Hiervoor wordt het 


beoordelingskader (zie ook paragraaf 3.5) gebruikt. Beoordeling van de 


ontwikkelpaden aan de criteria uit het beoordelingskader geeft inzicht in hoeverre 


de ontwikkelpaden (gebaseerd op de drie eindbeelden) bijdragen aan de doelen en 


opgaven voor deze corridorstudie.  


 


3. Het toepassen van een zeef om tot een preferentieel ontwikkelpad en eindbeeld te 


komen, met bijbehorende keuzes en (infrastructurele) investeringen  


Op basis van een weging en/of prioritering van doelen en opgaven wordt duidelijk 


welk eindbeeld na alle onderzoeken het voorkeurseindbeeld van de betrokken partijen 


is. Deze uitkomst vraagt vervolgens om een bestuurlijke verankering, bijvoorbeeld met 


een besluit tot het starten van een MIRT onderzoek of verkenning. 


 


Aandachtspunten organisatie en omgeving 


Gelet op de scope van deze corridorstudie, de samenhang binnen het nationale en 


internationale spoornetwerk en de te zetten vervolgstappen, is het logisch en van 


belang dat IenW dit onderzoeksprogramma met betrokken partners onder nationale 


regie uitvoert. In de OAO-notitie staan zeven aandachtspunten voor de 


organisatiestructuur en de besluitvormingsstructuur, waarbij ook de koppeling wordt 


gelegd met de organisatie van het programma Toekomstbeeld OV 2040: 


1. Een slagvaardig Kernteam ATD is goed voor de voortgang; 


2. In een projectteam ATD kunnen de belangrijke belanghebbendengroepen 


meewerken aan de corridorstudie; 


3. Een Stuurgroep ATD kan meerwaarde hebben voor het draagvlak; 


4. Afzonderlijke werkgroepen die zich op specifieke onderzoeksvragen richten, 


kunnen nuttig zijn; 


5. Een klankbordgroep die regelmatig wordt bijgepraat en meedenkt; 


6. De besluitvorming loopt idealiter via de bestaande lijnen van het 


Toekomstbeeld OV en van de landsdelige en landelijke OV en Spoortafels; 


7. Het borgen van het adviesrecht voor consumentenorganisaties volgens de 


afspraken hierover. 


 


 


 


Leeswijzer 


De OAO-notitie is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 licht het doel en het gewenste 


resultaat van de definitiefase van deze corridorstudie toe en schetst het vertrekpunt 


voor de corridorstudie: de huidige situatie op de spoorcorridor op het regionale, 


nationale en internationale schaalniveau en het huidige kabinetsstandpunt over open 


toegang tot het nationale en internationale spoor. Hoofdstuk 2 beschrijft de 


beleidsmatige vertrekpunten. Dit zijn de door ProRail beschreven situatie voor het 


spoor richting 2040, de eerder genomen besluiten en de studies en projecten die aan 


deze spoorcorridor raken. In hoofdstuk 3 staat de opgave en de afbakening van de 


corridorstudie. Drie mogelijke eindbeelden worden onderscheiden. Een aantal 


ontwikkelpaden, bestaande uit infrastructurele investeringen of productstappen leiden 


tot deze eindbeelden. Hoofdstuk 4 beschrijft een algemene aanpak om de wijze 


waarop deze ontwikkelpaden naar de drie eindbeelden leiden binnen deze 


corridorstudie te kunnen beoordelen. Hoofdstuk 5 reikt een aantal aandachtspunten 


aan voor de organisatie van de corridorstudie, voor het betrekken van de omgeving 


en voor het bewaken van de koppeling met het Toekomstbeeld OV 2040. 


. 
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Hoofdstuk 5 geeft een aantal aandachtspunten over de organisatie van de 


corridorstudie, het betrekken van de omgeving en maakt de koppeling met het huidige 


programma Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV 2040). 


4.  


  







 


  10 


 


1 Inleiding 
 


1.1 Doel en resultaat definitiefase corridorstudie  


 


Het doel van deze OAO-notitie is het objectief en overzichtelijk beschrijven van de 


huidige situatie en het definiëren van de opgave op de spoorcorridor Amsterdam – 


Twente – Duitse grens. Een groot aantal nationale en regionale opgaven raken deze 


spoorcorridor. Derhalve worden ook de verstedelijkingsplannen en (regionale) 


economische ontwikkelingen in deze OAO-notitie meegenomen, welke van invloed 


zijn op (en soms tegenstrijdig zijn met) de ambities voor het spoor.  


Er is toegewerkt naar een rapport, dat als basis kan dienen voor de uitvoering van een 


corridorstudie in een volgende fase. Dit rapport geeft een door alle betrokken partijen 


gedragen beeld van de opgaven, belangen, dilemma’s en keuzes van de te 


onderzoeken oplossingsrichtingen. Ook doet de OAO-notitie aanbevelingen voor een 


mogelijke organisatiestructuur voor de onderzoeksfase.  


 


 


1.2 Aanleiding en ambities 


 


De Stuurgroep Toekomstbeeld OV (TBOV) heeft in april 2021 ingestemd met het 


uitvoeren van een aantal urgente spoorcorridorstudies onder landelijke regie. De 


routering van de (inter)nationale treinen op de spoorcorridor Amsterdam – Twente – 


Duitse grens is eén van deze corridorstudies2.  


 


Er lopen meer studies in het kader van het TBOV zoals die naar een (alternatieve) 


goederenroutering (GNOE3) en de studie naar de treindienst op de UAD4-corridor, 


Zuidoost Nederland en de Lelylijn.  


 


In de op te starten corridorstudie wordt gekeken naar de route van de huidige IC Berlijn 


van Amsterdam via Amersfoort en Deventer en wordt een mogelijk alternatief via 


Zwolle onderzocht. Deze corridorstudie hangt vervoerskundig, infrastructureel en 


logistiek nauw samen met de TBOV-corridorstudie Utrecht-Arnhem-Duitse grens, de 


corridorstudie Goederenroutering Noordoost-Europa en de Lelylijn- en 


 
2 Het gaat om capaciteit voor internationale treinen tussen Amsterdam en Oldenzaal grens, 


waarvan Berlijn nu de belangrijkste bestemming is. De paden zijn dus ook voor andere 


internationale treinen van belang, bijvoorbeeld ’s nachts. 


IJmeerverbinding en moet daarom ook in samenhang met de (resultaten van) andere 


corridorstudies worden bezien en beoordeeld.  


 


Een aspect dat van grote invloed is op de studie is de introductie van open toegang 


onder het vierde spoorwegpakket. Daarmee veranderen de rollen voor het 


personenvervoer op het spoor fundamenteel: er kunnen andere vervoerders en andere 


(internationale) verbindingen ontstaan. Wat dat betekent voor de studie is nog niet 


duidelijk en wordt op dit moment verder onderzocht. 


 


Ambities 


Het vergaren van beslisinformatie over de spoorcorridor Amsterdam - Twente - Duitse 


grens (ATD) is urgent omdat we aan de vooravond staan van een forse verstedelijking 


in Nederland, ook aan deze corridor. Over de verstedelijkingplannen tot en met 2030 


maken Rijk en regio nog dit jaar afspraken. Het tijdig ontsluiten van nieuwe woon en 


werkgebieden met OV en voor de fiets en de auto is een belangrijke ambitie.  


Urgentie zit ook in de aangescherpte klimaatdoelen van het Kabinet. De ambitie is dat 


de CO2-uitstoot sneller omlaag gaat dan verwoord in de European Green Deal. De trein 


kan nationaal en internationaal een bijdrage leveren in een modal shift van auto en 


vliegtuig naar de trein.  


Ook kan het spoor bijdragen aan de ambities voor het versterken van de economie en 


van de nabijheid van wonen, werken en voorzieningen. 


 


Toekomstbeeld OV 


In de Ontwikkelagenda van Toekomstbeeld OV zijn meerdere randvoorwaardelijke 


interventies voor het bereiken van de doelen van Toekomstbeeld OV in beeld 


gebracht. Een belangrijk deel van de robuuste basis wordt al gelegd door uitvoering 


van lopende MIRT-afspraken (zoals de afronding van PHS). Om urgente 


vervoersknelpunten op te lossen zijn daarnaast twee spoorse interventies cruciaal: het 


uitbreiden van de vervoercapaciteit tussen Schiphol en Amsterdam en het maken van 


een keuze in de routering van goederentreinen tussen met name de Rotterdamse 


Haven en Noordoost-Europa. Een aantal productverbeteringen op de corridor 


Amsterdam – Twente – Duitse grens is afhankelijk van de robuuste basis zoals in TBOV 


beschreven.  


 


3 GNOE = Goederenroutering Noordoost-Europa. 
4 UAD = Utrecht – Arnhem – Duitse grens. 







 


  11 


 


1.3 Open toegang tot het spoor 


 


Spoorwegondernemingen die passagiersvervoer per spoor willen aanbieden, hebben 


sinds 1 januari 2019 het recht op ‘open toegang’. Dit betekent dat naast partijen met 


een concessie ook andere spoorwegondernemingen passagiersdiensten mogen 


aanbieden. Het recht op open toegang geldt voor verbindingen binnen Nederland, 


maar ook op internationale spoorverbindingen van en naar Nederland. 
Er is op dit moment nog geen open toegang tot het hoofdrailnet voor nationaal 


openbaar personenvervoer. Dit geldt tot 1 januari 2025. Dan loopt de huidige 


concessie van de NS af. 


 


In haar kamerbrief over de marktordening van de internationale verbindingen per 2025 


(d.d. 3 oktober 2022) stelt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor om 


meer ruimte te geven aan vervoerders op een aantal internationale treinverbindingen. 


De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van dit voorstel een aantal moties 


aangenomen die nu verder worden uitgewerkt.  


De precieze implicaties van open toegang voor de spoorcorridor Amsterdam – Twente 


– Duitse grens dient in de vervolgstudie verder onderzocht te worden. 


 


 


 


 
5https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/12/bijlage


-1-werkprogramma-werkprogramma-internationaal-spoor-2022/bijlage-1-werkprogramma-


werkprogramma-internationaal-spoor-2022.pdf 


1.4 Werkprogramma Internationaal Spoor 


 


In september 2022 is het Werkprogramma Internationaal Spoor door het ministerie 


van IenW gepubliceerd en door de staatssecretaris aangeboden aan de Tweede 


Kamer5. 


 


Het belang van Internationaal Spoor wordt in het werkprogramma benadrukt evenals 


de ambities: 


“Internationale treindiensten verbinden steden en landen. Ze versterken de 


internationale connectiviteit. Internationaal spoor gaat ook om het verbeteren van de 


sociaaleconomische positie van grensregio’s en van Europese metropoolsteden. Door de 


bereikbaarheid van deze gebieden te verbeteren, benutten we kansen op het gebied van 


economie, werkgelegenheid en onderwijs. Daarnaast bieden internationale verbindingen 


een aantrekkelijk alternatief voor een vlieg- of autoreis, waardoor reizigers makkelijker 


voor een duurzamere reisoptie kunnen kiezen. Maar bovenal dragen de treindiensten bij 
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aan tevreden reizigers die bereid zijn te kiezen voor een betaalbare, duurzame en goede 


treindienst. Niet alleen personenvervoer, maar ook het internationale goederenvervoer 


draagt bij aan oplossingen voor brede maatschappelijke opgaven zoals klimaat, stikstof, 


verstedelijking en de economische en sociale ontwikkeling. 


 


Het Rijk heeft ambitie op het gebied van internationaal spoor. Vanuit het Coalitieakkoord 


2021-2025 wordt onder andere ingezet op de trein als goed alternatief voor het vliegtuig 


en op betere internationale (nacht) treinverbindingen die aansluiten op HSL-


knooppunten over de grens, zodat Nederland duurzaam verbonden is. Ook in het Duitse 


regeerakkoord (2021) wordt expliciet aandacht gegeven aan internationaal 


personenvervoer en wordt onder meer ingezet op verdubbeling van het personenvervoer 


per spoor per 2030.” 


 


 


1.5 Gevolgde werkwijze 


 


Deze notitie is tot stand gekomen met betrokkenheid van een groot aantal 


belanghebbenden. Allereerst zijn individuele en groepsgesprekken gevoerd met zo’n 


20 individuele belanghebbenden. In deze gesprekken is de opgave voor deze 


spoorcorridor geschetst en is deze samen met de belanghebbenden breder verkend. 


De brede groep aan belanghebbenden heeft vervolgens in twee werksessies - begin 


juli en begin september 2022 – meegewerkt aan het opstellen van de OAO-notitie. Tot 


slot hebben ze nog kunnen reageren op een laatste conceptversie. De opbrengst van 


al deze participatie is verwerkt in de OAO-notitie.  


 


ProRail heeft in deze definitiefase een spoorinhoudelijke uitwerking van de 


spoorcorridor Amsterdam-Berlijn uitgevoerd, waarbij de uitgangssituatie, en 


infrastructurele en vervoerskundige knelpunten zijn onderzocht en een aantal 


mogelijke productverbeteringen voor IC Berlijn, nationale en regionale verbindingen 


zijn geïnventariseerd. Deze rapportage “Spoorinhoudelijke uitwerking corridor 


Amsterdam-Twente-Duitse grens is als bijlage 2 bij deze notitie gevoegd. 


 


De genoemde partijen zijn in de definitiefase voornamelijk op ambtelijk niveau 


betrokken. Het eindconcept van de OAO-notitie wordt wel op verschillende 


bestuurlijke tafels besproken, waarbij partijen ook hun bestuurlijke duiding aan het 


product kunnen geven. (Inter)nationale vervoerders zijn in een aparte werksessie begin 


september 2022 geconsulteerd.  


 


Het opstellen van deze OAO-notitie is later begonnen dan de andere OAO-notities 


(GNOE en Utrecht-Arnhem-Duitse grens). Voor deze aanpak is gekozen om een 


integrale afweging met de andere OAO-notities mogelijk te maken. 


 


Een overzicht van alle betrokken partijen is te vinden in bijlage 1.  


Een klein kernteam heeft het opstellen van deze OAO-notitie begeleid. 


Kernteam OAO-notitie Amsterdam – Twente – Duitse grens 


Medewerkers namens: 


- Ministerie van IenW 


- ProRail 


- Provincie Overijssel 


- Provincie Gelderland 


- Provincie Utrecht 


- Metropoolregio Amsterdam 


Ondersteund door APPM Management Consultants 
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2 Beleidsmatig vertrekpunt 
 


2.1 Uitgangssituatie spoorcorridor Amsterdam – Twente – Duitse grens  


 


Internationaal 


Reizen naar Berlijn kan momenteel de IC Berlijn (route via Amersfoort en Bad 


Bentheim) met of met de ICE (route via Arnhem met een overstap in Duisburg). In de 


ontwikkelagenda van Toekomstbeeld OV is ervoor gekozen om beide corridors te 


onderzoeken. De route via Arnhem is, voor het Nederlandse tracé-deel, beschreven in 


de OAO-notitie Utrecht-Arnhem-Duitse grens (UAD).  


Deze OAO-notitie behandelt de andere corridor Amsterdam – Twente – Duitse grens. 


 


De huidige IC Amsterdam – Berlijn rijdt een keer per twee uur tussen Amsterdam 


Centraal via de grensovergang bij Bad Bentheim en Berlijn. Naast Amsterdam Centraal 


stopt de trein in Nederland in Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo en 


Hengelo. In Duitsland stopt de trein in onder andere Bad Bentheim, Rheine, Osnabrück, 


Hannover, Wolfsburg, Berlijn. In beide landen is de trein geïntegreerd in de 


binnenlandse intercity-dienstregeling, wat betekent dat de trein zonder beperking 


toegankelijk is voor binnenlandse reizigers.  


 


De IC Berlijn maakt in Nederland integraal onderdeel uit van de hoofdrailnetconcessie 


en wordt door NS als HRN-concessiehouder6 op het Nederlandse deel van de 


verbinding gereden. In Duitsland wordt de IC Berlijn door DB Fernverkehr in open 


toegang gereden. In Bad Bentheim wordt in de huidige situatie nog van locomotief 


gewisseld, omdat beide locomotieven alleen geschikt zijn voor de bovenleidingen in 


hun herkomstland. 


 


NS heeft sinds 2021 twee tot drie treinen per dag (en in de zomerperiode vier tot vijf) 


tien minuten versneld (van 6u20-->6u12). Dit gaat ten koste van een niet-gebruikt 


goederenpad, de stop in Apeldoorn en vraagt diverse aanpassingen aan andere 


binnenlandse treinen. Deze versnelling lukt daarom in ogen van ProRail niet 


structureel, bijvoorbeeld gegeven de groei van het spoorgoederenvervoer. 


 
6 De HRN-concessie van NS heeft een looptijd tot 1 januari 2025.  


 


Voor internationale treinreizigers uit Nederland is er op dit moment de mogelijkheid 


om in Hannover over te stappen op een ICE naar Berlijn. Dat levert een 12 minuten 


korte reistijd op. 


 


In de periode 2024-2026 wordt de IC Berlijn structureel met circa 30 minuten versneld, 


waarvan ca. acht tot negen minuten op het Nederlandse traject. Op station Oldenzaal 


zullen door ProRail aanpassingen gerealiseerd worden, waardoor de IC Berlijn op een 


hogere snelheid kan passeren. Voor het deel van het traject tussen Deventer, Oldenzaal 


en de grens bleek de gesteldheid van de bodem aanleiding om het rijden op hogere 


snelheden alleen toe te staan onder voorwaarde van monitoring. Om de IC Berlijn en 


andere treinen op dit traject veilig en vlot te kunnen laten rijden, start ProRail daarom 


in overleg met NS en IenW met het nauwgezet monitoren van de invloed op de 


baanstabiliteit in de komende 3 jaar en doet daarbij verslag van de bevindingen. Met 


deze set aan maatregelen en de verbeteringen in Duitsland kan de reiziger vanaf 2024 


met de trein in minder dan 6 uur naar Berlijn reizen vanaf Amsterdam, 30 minuten 


sneller dan nu het geval is. In 2030 vertrekt de IC Berlijn vanaf Schiphol en Amsterdam 


Zuid conform besluit SAAL model II. Aandachtspunt hierbij is dat NS en DB Fernverkehr 


eerder hebben aangegeven graag vanaf Amsterdam Centraal te blijven rijden7.  


 


De internationale IC Berlijn wordt jaarlijks voor ca. 1 mln. reizen gebruikt. Voor 2040 


voorspelt de IMA een groei van 80% voor de IC Berlijn via de grensovergang bij Bad 


Bentheim (waarbij uitgangspunt is dat deze sneller en vaker rijdt en ook tussengelegen 


grote stations in Duitsland belangrijke (tussen-)bestemmingen zijn).  


 


Medio 2022 heeft de nieuwe open toegang-vervoerder European Sleeper capaciteit 


aangevraagd voor een nachtrein tussen Praag – Amsterdam Centraal – Oostende 


(deels ten koste van een goederenpad). Dat geldt ook voor Train Charter Services die 


onder het label Green City Trips enkele keren per maand nachttreinen aanbiedt naar 


Berlijn, Dresden en Praag, Kopenhagen, Malmö en Stockholm. Verdere 


nachtproducten op de corridor zijn denkbaar. 


 


 


 


7 Zie ook par. 2.2 over OV SAAL, waarin is aangegeven dat de komende jaren optimalisatiestudies 


worden uitgevoerd met focus op o.a. verbeteringen op de corridor Amersfoort – Amsterdam 


Centraal. Daar ligt een relatie met deze wens. 
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Deutschlandtakt 


In Duitsland is de afgelopen jaren op initiatief van het ministerie (BMVI) gewerkt aan 


een toekomstige dienstregeling en daarbij behorende infrastructuur. In 2030 moeten 


er in heel het land veel meer treinen rijden. Onderdeel is optimalisatie van rijtijden met 


goede overstappen op knooppuntstations. Het is de bedoeling dat op belangrijke 


trajecten naar Nederlands en Zwitsers voorbeeld ten minste elk half uur een trein gaat 


rijden. Omdat die in Duitsland als open-acces verbinding rijden zonder opdrachtgever 


is dat echter niet zeker. De Duitse federale overheid trekt tot 2023 jaarlijks meer dan € 


1,7 miljard uit voor nieuwe infrastructuur. Duitsland heeft hoge verwachtingen van de 


trein. In 2019 vervoerde Deutsche Bahn 151 miljoen langeafstandsreizigers. De 


verwachting is dat dit aantal tegen 2030 verdubbeld is. 


Alhoewel Deutschlandtakt de focus legt op het binnenlandse vervoer, is ook het 


internationale treinverkeer uitgewerkt. Voor IC Berlijn is er een concreet plan gemaakt 


hoe de reistijd met één uur verkort kan worden. Ook hier is de ambitie voor de lange 


termijn om elk uur een trein te laten rijden. Niet in een strakke uursdienst, maar door 


eens per twee uur een snelle trein in te zetten en in de overige uren een trein die op 


meer plekken stopt. In Deutschlandtakt bestaat voor deze treinen iedere uur een 


overstapmogelijkheid in Osnabrück richting Bremen/Hamburg met een reistijd 


Amsterdam-Hamburg van minder dan 4 uur. 


 


Voor een verhoging van de frequentie op korte of middellange termijn is bijvoorbeeld 


een mogelijkheden het verlengen van de RE 60 Braunschweig-Hannover-Osnabrück-


Rheine naar Hengelo of een directe IC (Amsterdam-) Hengelo-Osnabrück-Hamburg. 


 


De route naar Berlijn via Bad Bentheim maakt onderdeel uit van de IC(E) netwerk waar 


in principe 250 kilometer per uur kan worden gereden (v250). De route via Arnhem 


maakt onderdeel uit van de IC(E) netwerk waar in principe 300 kilometer per uur kan 


worden gereden (v300). 


De ontwikkelingen van Deutschlandtakt zijn van invloed op de productstappen die in 


de corridorstudie kunnen worden meegenomen. 


 


Nationaal en regionaal 


In de huidige dienstregeling (2022) rijden tussen Amsterdam, Twente en de Duitse 


grens de volgende directe treinen:  


▪ Tussen Amersfoort en Enschede rijden twee intercity’s per uur.  


▪ Op het deeltraject Amersfoort – Deventer rijden in de spits 4 intercity’s per uur 


en in de daluren 3x per uur. 


▪ Tussen Hengelo en Oldenzaal (grens) rijden 1x per twee uur de IC-trein 


Amsterdam – Berlijn, 1x per uur de Regiotrein Hengelo naar Bielefeld en 2x per 


uur Stoptreinen Zutphen - Oldenzaal. 


▪ Op het traject Apeldoorn – Wierden – Enschede rijdt in de basis twee keer per 


uur een Sprinter tussen Apeldoorn en Almelo. In de spits rijdt deze Sprinter 


vervolgens door naar Enschede.   


▪ Tussen Wierden en Enschede voegen nog eens extra een sneltrein en twee 


Sprinters per uur bij afkomstig van de Sallandlijn uit Zwolle.  


▪ De Valleilijn rijdt twee keer per uur tussen Amersfoort en Ede-Wageningen en 2 


keer per uur tussen Amersfoort en Barneveld Zuid.  


 


Patroonmatig rijdt NS, vanwege de grote vervoervraag, ook zogenoemde 


versterkingsritten in samenhang met de IC Berlijn. Dat gebeurt onder andere 


regelmatig voor de IC Berlijn met vertrek om 17.00 uur uit Amsterdam. Dan rijdt 


er een extra binnenlandse IC vlak voor de IC Berlijn uit tot aan Deventer.  


Figuur 3. ICE-lijnennet Duitsland 300 kilometer per uur en 250 kilometer per uur 


met 1- en 2 uursdiensten 
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Op deze corridor rijden er vanuit Rotterdam en Roosendaal via respectievelijk 


Amsterdam en Utrecht en Amersfoort tevens goederentreinen naar Bad Bentheim. 


Tussen Weesp en de Duitse grens (Bad Bentheim) zijn momenteel twee 


goederenpaden per uur gereserveerd.  


 


Verwachte knelpunten richting 2040 


De huidige (uitgangs-)situatie voor het spoor is uitvoerig beschreven in bijlage 2 


“Spoorinhoudelijke uitwerking corridor Amsterdam-Twente-Duitse grens” die 


integraal onderdeel uitmaakt van deze OAO-notitie. 


 


Richting 2040 worden de volgende volgens de IMA 2021 vervoerknelpunten verwacht: 


▪ In de referentiesituatie 6basis8 worden op de trajecten Amersfoort – Enschede 


en Zwolle – Enschede geen overbezette treinen verwacht. Op het deeltraject 


Amersfoort – Deventer zijn een aantal IC’s wel volbezet (80-100%). Op het traject 


Zwolle – Wierden is een aantal Sprinters volbezet (80-100%).  


 
8 Op dit moment wordt naast 6basis ook een netwerkmodel 8/4 (robuuste basis TBOV) 


onderzocht. Daarover zijn nog geen besluiten genomen. 


▪ Op het traject van de IC Amersfoort - Amsterdam Zuid treedt een 


capaciteitsknelpunt op (tussen Hilversum – Amsterdam Zuid). 


▪ De IMA signaleert transferknelpunten (in 2040) op de volgende stations op de 


bestaande route: Amsterdam CS, Amsterdam Zuid, Weesp, Hilversum, 


Amersfoort Centraal, Apeldoorn, Deventer, Almelo, Wierden, Borne, Hengelo, 


Oldenzaal en op de alternatieve route in Almere Muziekwijk, Almere Buiten, 


Lelystad, Zwolle, Heino en Raalte.9  


 


Robuuste basis in Toekomstbeeld OV 2040 


Een aantal van de in de corridorstudie te onderzoeken bouwstenen en productstappen 


voor de corridor Amsterdam – Twente – Duitse grens is afhankelijk van de robuuste 


basis zoals in de Ontwikkelagenda van Toekomstbeeld OV beschreven. De robuuste 


basis betreft randvoorwaardelijke (spoorse) interventies die nodig zijn voor het 


oplossen van urgente vervoersknelpunten en het bereiken van de doelen van 


Toekomstbeeld OV. Daarbij worden twee stappen onderscheiden: De robuuste basis 


9 In 2024 worden Raalte en Heino al opgelost en zijn daarmee geen knelpunt meer in 2040. 


Productverbeteringen korte termijn tot 2030, ambities NS 


Op de corridor Amersfoort – Twente heeft de NS productverbeteringen in de 


planning of in studie, aangezien NS deze corridor binnen de beperkingen van 


de huidige infrastructuur, op middellange en lange termijn wil doorontwikkelen: 


- in planning 2024/2026: versnelling IC Berlijn met 30 minuten 


- in studie 2025: 4e IC Amersfoort-Deventer in dal; 


- in studie 2025: optimalisatie reistijd Deventer-Enschede; 


- in studie 2025: (enkele) extra IC’s Deventer-Enschede in pad IC Berlijn als deze 


niet rijdt; 


- longlist na 2030: extra (spits-)IC’s Deventer-Randstad. 


NB: De dienstregeling vertoont, zoals overal, sterke samenhang met de 


treindiensten die elders in het land worden gereden. Aanpassingen op de 


logistiek in hoge mate geoptimaliseerde spoornetwerk vergen daarom al gauw 


afwegingen in de haltering of omvangrijke infrastructurele aanpassingen aan 


stations en spoorwegen. 


Figuur 4 Afhankelijkheid tussen bouwstenen (Ontwikkelagenda TBOV 2040) 
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stap 1 (doorgroei hoogfrequent spoorvervoer) en stap 2 (uitbreiden van de 


vervoercapaciteit tussen Schiphol en Amsterdam en het maken van een keuze in de 


routering van goederentreinen tussen met name de Rotterdamse Haven en 


Noordoost-Europa).  


 


2.2 Eerder genomen besluiten 


 


Een aantal eerder genomen besluiten en projecten is van belang voor deze 


corridorstudie. Deze zijn hieronder op hoofdlijnen beschreven. Een gedetailleerdere 


beschrijving van eerder genomen besluiten en raakvlakken is opgenomen in de bijlage 


2 (spoorinhoudelijke uitwerking corridor Amsterdam-Twente-Duitse grens)10.  


 


PHS-SAAL, model II 


Vanwege de geprognosticeerde groei van het aantal reizigers wordt al jaren gewerkt 


aan en gestudeerd op uitbreidingen van de spoorcapaciteit op de route Schiphol – 


Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL). In april 2019 is gebleken dat het eerder 


beoogde hoogfrequente dienstregelingsmodel voor OV SAAL niet maakbaar is binnen 


de kaders van PHS. MRA, NS, ProRail, goederenvervoerders en IenW hebben daarna 


gezamenlijk verder gezocht naar een maakbaar hoogfrequent dienstregelingsmodel 


en dit in model II gevonden. Dit model sluit aan bij de ambitie om hoogfrequent te 


rijden op de SAAL-corridor, door vanaf december 2029 op de OV SAAL corridor en 


Gooilijn sprinters en intercity’s deels naar corridor te scheiden. Amsterdam Centraal 


wordt vanuit Flevoland en het Gooi en Amersfoort bediend met sprinters. Intercity’s 


(internationaal en nationaal) rijden vanuit Flevoland en Amersfoort naar Amsterdam 


Zuid, Schiphol en verder. Hierdoor kan Weesp 6-sporig blijven.   


 


Dit model biedt voor een grote groep reizigers voordelen en een verbetering van het 


reisproduct, terwijl voor een kleinere groep reizigers (vanuit Amersfoort en het Gooi 


naar Amsterdam Centraal) sprake is van een langere overstaptijd of langere reistijd. In 


de aanloop naar 2029 wordt daarom gekeken naar mogelijkheden die nadelen in te 


perken. Afgesproken is dat in 2023, in 2025 en in 2027 (deze laatste ter voorbereiding 


van de dienstregeling 2030) NS onderzoekt of hiervoor optimalisatiemogelijkheden 


zijn binnen de kaders van model II op basis van de dan beschikbare informatie  


 


 
10 De uitkomsten van het BO-MIRT 2022 zijn nog niet in deze opsomming meegenomen.  


De uitkomsten van de eerste optimalisatiestudie zijn relevant voor de corridorstudie 


Amsterdam-Twente-Duitse grens. De andere zijn later als de corridorstudie mogelijk 


al is afgerond. 


 


Versnelling Amsterdam Berlijn vanaf 2024 


In 2024 wordt de IC Berlijn structureel met 30 minuten versneld, waarvan ca. 8 – 9 


minuten op het Nederlandse traject. In het MIRT 2022 is € 50 miljoen investeringen 


gereserveerd voor de benodigde maatregelen in Nederland. Het betreft maatregelen 


voor extra perrons te Deventer en Oldenzaal en een upgrade van het baanvak Hengelo 


– grens.  


Door deze maatregelen kan de reiziger vanaf 2024 met de trein in minder dan 6 uur 


naar Berlijn reizen vanaf Amsterdam, 30 minuten sneller dan nu het geval is.  


Station Almelo kan dan niet meer door de IC Berlijn worden bediend.  


 


Duitsland, Twente, NS-Internationaal, regio’s Gooi en Vechtstreek, Amersfoort en 


provincie Utrecht zien graag dat de mogelijkheden worden onderzocht om ook na 


introductie van OV SAAL model II (2030) de IC-Berlijn naar Amsterdam Centraal te 


laten rijden. Duitsland vindt de ontwikkeling dat internationale treinen richting 


Amsterdam in de toekomst naar Amsterdam Zuid zullen worden geleid acceptabel 


mits deze treinen hierna doorrijden naar ten minste Schiphol Airport. 
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2.3 Raakvlakprojecten 


 


Deze corridorstudie heeft raakvlakken met andere (corridor)studies, infraprojecten en 


stations.  


Het lijkt verstandig om de op te starten corridorstudie in samenhang met een aantal 


andere corridors en raakvlakken te bezien. De verschillende aan elkaar rakende 


corridors staan op onderstaande kaart. In de tabel worden de verschillende 


raakvlakken op netwerk/corridorniveau en infraniveau beschreven. Daarnaast zijn de 


raakvlakken met stations op de corridor opgenomen die reeds een transferknelpunt 


zijn.  


NB: Op alle trajecten waar sprake is van een toenemend aantal passerende of 


stoppende treinen langs/op stations, dient een onderzoek plaats te vinden op 


transferveiligheid en dient de behoefte aan capaciteit op het station onder deze 


'toenemende' omstandigheden opnieuw bepaald te worden.  


 


 


Wensen voor nieuwe stations zijn in dit en eerder trajecten ingebracht door de 


belanghebbenden. Zij verwachten dat onderstaande nieuwe stations relevant zijn in 


het ontsluiten van (nieuwe) woongebieden. De corridorstudie moet uitwijzen wat de 


potentie (wat betreft vervoerwaarde, investeringskosten en exploitatie) voor deze 


nieuwe stations is en met welke treindiensten deze bediend kunnen / moeten worden.  


▪ Lelystad Zuid door de MRA 


▪ Barneveld Noord; Stroe; Apeldoorn West door de regio FoodValley. 


▪ Amersfoort Oost door de gemeente Amersfoort 


 


In bijlage 2 worden al deze raakvlakken gedetailleerder toegelicht.  


 


 


  


Netwerk en 


corridorstudies 


Infraprojecten Stations / BTM 


TBOV 2030 – 2035 Maatregelen PHS/OV SAAL Wierden (reeds 


transferknelpunt) 


Goederenroutering 


Noordoost-Europa 


(GNOE) 


Snelheidsverhoging 


Flevolijn/Hanzelijn 


Almelo (reeds 


transferknelpunt) 


Utrecht-Arnhem-


Duitse Grens (UAD) 


PHS Amsterdam CS Borne (reeds 


transferknelpunt) 


Lelylijn Amsterdam Zuid (station en 


3e perron) 


Amersfoort (reeds 


transferknelpunt) 


Nedersaksenlijn  Optimalisatie emplacement 


Amersfoort (in uitvoering) 


Rijssen (reeds 


transferknelpunt) 


Studie Zwolle-


Münster 


Versnellen Amsterdam-


Berlijn (MLT 2025-2030) 


Heino (reeds 


transferknelpunt, project 


voorzien) 


 Deventer emplacement Raalte (reeds 


transferknelpunt, project 


voorzien) 


 Wunderline  


De Cleantech Regio heeft onderzoek laten doen naar versnellingsmogelijkheden 


van het bestaande tracé van de IC Berlijn. De komende versnelling in 2024/2026 


met 30 minuten is een eerste stap.  


Er wordt geconstateerd dat met een aantal kleinere en grotere ingrepen nog 


aanvullend tijdwinst is te boeken. Het gaat dan om korter halteren en overslaan 


van stations (voorstel is dat in Duitsland en in Nederland te doen). 


Infrastructurele maatregelen voor versnellingen brengen grotere 


investeringskosten met zich mee.  


 


(Bron: Definitief Lobbydocument IC Berlijn Cleantech Regio, oktober 2020) 


Figuur 5. Raakvlakken met andere corridor- en 


netwerkstudies 
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Daarnaast zijn er raakvlakken met andere, veelal Europese beleidsinitiatieven voor 


versterking van duurzaam (inter)nationaal railvervoer: 


1. De strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van de Europese 


Commissie; 


2. De intentieverklaring TransEuropExpress 2.0 (TEE 2.0); 


3. het Platform on International Rail Passenger Transport; 


4. Het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). 


 


Ad. 1 de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van de Europese Commissie 


De Europese Commissie publiceerde op 9 december 2020 de strategie voor duurzame 


en slimme mobiliteit. De strategie dient samen met een actieplan van 82 initiatieven 


de komende vier jaar als leidraad. Beide middelen moeten bijdragen aan de Green 


Deal doelstelling om in 2050 een vermindering van 90% uitstoot in de transportsector 


te behalen. 


Drie vormen van mobiliteit 


In de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit is vrijwel elk vervoermiddel 


meegenomen. In de strategie identificeert de Commissie drie vormen van mobiliteit, 


waarvoor mijlpalen voor 2030, 2035 en/of 2050 zijn genoemd. 


5. Duurzame mobiliteit – de onontkoombare verschuiving naar emissiearme 


mobiliteit 


6. Slimme mobiliteit – het realiseren van goed geïntegreerde, veilige en 


efficiënte connectiviteit 


7. Veerkrachtig mobiliteit – een weerbarstig Europees interne vervoersruimte 


met inclusieve connectiviteit 


De strategie bevat naast concrete doelstellingen ook tien concrete speerpunten, 


waaronder de Commissie 82 initiatieven verder uitwerkt. Deze worden de komende 


vier jaar door de Commissie gepubliceerd. 


 


Ad. 2 de intentieverklaring TransEuropExpress 2.0 (TEE 2.0); 


Duitsland heeft in 2020 op basis van een conceptstudie een Letter of Intent over de 


Trans Europe Express 2.0 (TTE 2.0) opgesteld en voorgelegd aan de lidstaten. Dit 


voorstel is in lijn met de ministeriële verklaring over de ontwikkeling van het 


internationale personenvervoer per spoor, die tijdens de Transportraad van 4 juni 2020 


door 27 Europese landen is omarmd. De Letter of Intent heeft als doel de versterking 


van het Europees spoornetwerk voor personenvervoer, over afstanden van meer dan 


600 kilometer door meerdere landen, met snelheden vanaf 100 - 160 kilometer per 


uur. Bij de Letter of Intent zijn de verbindingen ogenomen die voor Nederland 


belangrijk zijn om goed aan te sluiten op het TEE 2.0 netwerk. 


Ad.3 het Platform on International Rail Passenger Transport 


Dit platform stimuleert grensoverschrijdende reizigerstreindiensten. Het initiatief 


daarvoor is genomen door Oostenrijk en Nederland 


 


Ad. 4 het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). 


Het beleid van de Europese Commissie voor het trans-Europese vervoersnetwerk TEN-


T is gericht op de implementatie en ontwikkeling van een grensoverschrijdend netwerk 


van (water)wegen, havens en luchthavens en spoorlijnen. Aandachtspunten zijn (a) het 


bedienen van álle Europese regio’s en (b) het versterken van de meest cruciale 


connecties: de corridors. 


 


Het uiteindelijke doel van TEN-T is de transportbarrières tussen lidstaten van de EU te 


slechten en te komen tot een gedeeld Europees netwerk. Daartoe moeten gaten in het 


netwerk worden gedicht en technische knelpunten worden weggenomen. Ook het 


versterken van de sociale, economische en territoriale cohesie binnen de EU is een 


doelstelling. Om een en ander te bereiken wordt gewerkt aan de aanleg van fysieke 


infrastructuur, het moderniseren en opwaarderen van de bestaande infrastructuur, 


nieuwe digitale technologieën, alternatieve brandstoffen en universele standaarden. 


Het huidige TEN-T-beleid is gebaseerd op de Europese verordening 1315/2013. In 


2020 werkt de Europese Commissie aan een evaluatie van de TEN-T verordening; het 


voornemen is om te komen tot een herziening. Daaraan wordt momenteel gewerkt. 
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3 Opgave, doelen en drie eindbeelden  
In dit hoofdstuk worden de verschillende opgaven en doelen die op en rondom de 


spoorcorridor Amsterdam-Twente-Duitse grens spelen toegelicht. De corridorstudie is 


niet alleen urgent vanwege de opgave in reizigersgroei en verbetering van de 


internationale spoorverbinding, maar ook vanwege de overkoepelende regionale en 


(inter)nationale doelen rondom verstedelijking en ontsluiting van gebieden, 


klimaatdoelen en het versnellen van de modal shift. Investeringen in deze 


spoorcorridor kunnen aan deze doelen bijdragen. Deze doelen zijn in de bilaterale 


gesprekken met de belanghebbenden verder verkend, aangevuld en tijdens de eerste 


brede werksessie op 4 juli 2022 aan de brede klankbordgroep voorgelegd.  


 


In paragraaf 3.5 zijn de vijf doelen voor de corridorstudie Amsterdam-Twente-Duitse 


grens beschreven. De onderliggende opgave is per doel toegelicht. De 


spoortechnische knelpunten en aandachtspunten, die in de technische rapportage 


over productverbeteringen (waaronder versnellingsmogelijkheden) van ProRail in 


bijlage 2 aan bod komen, zijn volledigheidshalve ook genoemd.  


 


 


3.1 Opgaven corridorstudie Amsterdam - Twente - Duitse grens 


 


In de corridorstudie Amsterdam - Twente - Duitse grens wordt gericht gewerkt aan 


reizigersgroei en verbetering van spoorverbindingen op drie schaalniveaus: regionaal, 


nationaal en internationaal. Voor de middellange termijn (2030/2035-2040) wordt 


daarbij vooral gekeken naar de huidige route via Deventer en Bad Bentheim. Op lange 


termijn (2040+) wordt de alternatieve route via Zwolle als verbinding met Berlijn in 


beschouwing genomen als mogelijk alternatief van de route via Amersfoort. Op de 


verschillende corridors hebben keuzes en investeringen nadrukkelijk ook een relatie 


met productverbeteringen voor binnenlandse en kort grensoverschrijdende 


treinproducten.  


 


 


 


Doel van de op te starten corridorstudie is om de verbinding van Amsterdam 


naar Twente tot en over de grens naar Duitsland via de huidige route over 


Amersfoort en via de route over Zwolle op de volgende aspecten te vergelijken: 


reizigerspotentie, reistijd, investerings- en exploitatiekosten, inpasbaarheid aan 


de Duitse en Nederlandse zijde en de bijdrage aan de brede doelen van 


woningbouw, leefbaarheid en gezondheid, het versterken van de economie en 


duurzaamheid. 


 


Daarbij worden de raakvlakken met andere (voor deze spoorcorridor relevante) 


corridorstudies zoals de Goederenroutering Noordoost-Europa (GNOE) en de 


spoorcorridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens (UAD), (on)mogelijkheden voor nieuwe 


stations en regionale treinproducten, economische ontwikkelingen, duurzaamheids-


doelstellingen en verstedelijkingafspraken en -ambities verder uitgewerkt en 


meegewogen in de uiteindelijke afweging op deze corridor. 
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3.2 Afbakening corridorstudie 


 


De scope van de corridorstudie omvat voor het beoordelen van 


infrastructurele maatregelen het Nederlandse deel van de routes in 


figuur 6. Het gaat dan om de tracés van Amsterdam Centraal en van 


Schiphol naar de Duitse grens/Bad Bentheim, via Amersfoort en via 


Zwolle.  


De route via Arnhem naar Berlijn valt buiten de scope van de 


corridorstudie11. Deze is, voor het Nederlandse tracégedeelte, onderdeel 


van de UAD-corridor (Utrecht – Arnhem – Duitse grens). 


De scope omvat ook de Gooilijn, Flevolijn en Hanzelijn. 


 


De spoorcorridor Amsterdam Berlijn is niet alleen belangrijk voor beide 


steden als herkomst en bestemming, maar heeft ook een belangrijke 


functie voor tussenliggende steden en voor steden die (al dan niet met 


een overstap) via deze corridor zijn te bereiken. 


 


Figuur 7 illustreert de route via Arnhem naar Berlijn en de bestaande 


aansluitende verbindingen die via deze spoorcorridor te bereiken zijn, 


zoals Münster, Dortmund, Bielefeld, Osnabrück, Hannover, Bremen, 


Hamburg, Kopenhagen, Warschau, Praag en Leipzig.  


Deze bestemmingen zijn nu vaak nog met een overstap te bereiken, 


maar in de toekomst mogelijk deels ook rechtstreeks met dag- en/of 


nachttreinen. 


Ook staan in figuur 7 de bestemmingen dichtbij Nederland die met de 


trein vanuit Twente rechtstreeks kunnen worden bereikt zoals Münster 


en Dortmund.  


 


Voor ontwikkelingen in Duitsland voor de infrastructuur wordt 


vooralsnog uitgegaan van de richting die Duitsland daarvoor heeft 


opgenomen in Deutschlandtakt (zie paragraaf 2.1).  


 


 
11 De ICE-verbinding van Amsterdam naar Berlijn via Arnhem heeft, gelet op Deutschlandtakt, in 


de huidige situatie altijd een overstap in Duisburg. Een optie van NS-Internationaal is om vanaf 


Oberhausen rechtstreeks via Essen en Dortmund te gaan rijden. 


In de corridorstudie wordt de verbinding van Amsterdam naar Twente 


tot en over de grens naar Duitsland via de huidige route via Amersfoort 


en via de route over Zwolle op de volgende aspecten vergeleken: 


reizigerspotentie, reistijd, investerings- en exploitatiekosten en 


inpasbaarheid aan de Duitse en Nederlandse zijde en de bijdrage aan de 


brede doelen. De verbindingen worden in de vorm van drie mogelijke 


eindbeelden met elkaar vergeleken. 


Figuur 6. Afbakening corridorstudie ATD 


Figuur 7. Kaart met de internationale corridor Amsterdam Berlijn, inclusief route via Arnhem en 


aansluitende verbindingen naar bestemmingen in Duitsland 
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3.3 Drie eindbeelden 


 


In de corridorstudie worden drie mogelijke eindbeelden voor de route tussen 


Amsterdam en Berlijn meegenomen. Hierbij gaat het om de infrastructurele 


investeringen in de spoorcorridor binnen Nederland, waarbij er voor alle drie 


eindbeelden sprake is van een groot (infrastructureel) raakvlak met de routering van 


goederentreinen naar Noordwest-Europa (GNOE).  


Het gaat bij integrale eindbeelden om een situatie die na 2040 is gerealiseerd: 


 


▪ Vaker en sneller via Amersfoort. De essentie van dit eindbeeld is dat er 


infrastructurele en andere maatregelen worden genomen op de route van de 


Randstad naar Twente en Bad Bentheim via Amersfoort en wel zodanig dat deze 


voldoet aan de TEN-T eisen en daarmee snellere en meer (inter)nationale 


verbindingen tussen de Randstad en Twente mogelijk maakt. In de 


corridorstudie moet duidelijk worden welke investeringen daarvoor nodig zijn en 


wat hiervan de impact is op mogelijk onderliggende regionale verbindingen. 


 


▪ Vaker en sneller via Zwolle. De essentie van dit eindbeeld is dat er 


infrastructurele en andere maatregelen worden genomen op de route van de 


noordelijke Randstad naar Twente en Bad Bentheim via Zwolle. En wel zodanig 


dat deze voldoet aan de TEN-T eisen en daarmee snellere en meer 


(inter)nationale verbindingen tussen de Randstad en Twente mogelijk maakt. In 


de corridorstudie moet duidelijk worden welke investeringen daarvoor nodig zijn 


en wat hiervan de mogelijke impact is op onderliggende regionale verbindingen. 


 


▪ Combivariant met beperkte investeringen in beide corridors. De essentie van 


dit eindbeeld is dat er infrastructurele en andere maatregelen op beide corridors 


worden genomen, waarbij een van beide aan de TEN-T eisen voldoet, maar ook 


de andere wordt verbeterd (snellere verbindingen, grotere capaciteit e.d.). In de 


corridorstudie moet duidelijk worden welke investeringen daarvoor nodig zijn en 


wat hiervan de impact is op mogelijk onderliggende regionale verbindingen.  
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3.4 Ontwikkelpaden geven stap voor stap invulling aan de mogelijke 


eindbeelden 


 


De hierboven genoemde eindbeelden worden niet als één project gerealiseerd, maar 


komen op basis van vervoersontwikkelingen, technische volgordelijkheid en een 


afweging van de hierboven geïnventariseerde wensen stap voor stap tot stand. Met 


verschillende nationale en regionale bouwstenen (infrastructurele maatregelen) en 


productstappen (productverbeteringen zoals sneller of frequenter rijden) wordt stap 


voor stap invulling gegeven aan de drie eindbeelden. Een eindbeeld bestaat dus uit 


bouwstenen/productstappen voor de korte (tot 2030/2035), middellange (2030/2035 


– 2040) en lange termijn (na 2040) die in de tijd gezet een ontwikkelpad naar een van 


de drie eindbeelden vormen.  


 


De corridorstudie moet inzicht geven in de mogelijke ontwikkelpaden die horen bij 


de drie mogelijke eindbeelden. Het figuur hieronder illustreert op hoofdlijnen hoe een 


ontwikkelpad invulling geeft aan een mogelijk eindbeeld.  


 


Figuur 8 Via productstappen naar een eindbeeld 


 


In Toekomstbeeld OV is een aantal productstappen en bouwstenen12 onderzocht die 


onderdeel zijn van de scope van deze OAO-notitie (zie voor een uitgebreide 


beschrijving bijlage 2): 


▪ Zwolle – Almelo13, 2e sneltrein; 


▪ Barneveld-Noord, IC-stop; 


▪ Münster – Zwolle, Internationaal;  


 
12 In de Landelijke Netwerkuitwerking Spoor is een eerste schifting in bouwstenen gemaakt op 


basis van de ‘potentieveld methodiek’. Bouwstenen die als ‘niet relevant voor het spoornetwerk 


van 2040’ zijn gecategoriseerd zijn niet verder onderzocht. Deze ordening van bouwstenen is 


door de Stuurgroep TBOV op 3 oktober 2019 vastgesteld. 


▪ IC Amsterdam – Zwolle – Enschede en IC Amsterdam – Zwolle - Berlijn (IC via de 


Sallandlijn);  


▪ Amersfoort Centraal – Apeldoorn, Regio Sprinter (IC Berlijn via Sallandlijn);  


▪ Extra IC’s (Twente-) Deventer-Randstad;  


▪ Gooilijn, diverse bouwstenen zoals extra IC Flevoland – Utrecht. 


 


Aanvullende bouwstenen / productstappen uit definitiefase corridorstudie 


Uit de gesprekken met de belanghebbenden zijn de volgende aanvullende 


bouwstenen / productstappen naar voren gekomen. 


▪ Losliggende IC Berlijn en meer treinen op Gooilijn (i.c.m. minder 


goederentreinen op Gooilijn) 


▪ Utrecht - Hilversum - Almere: versnellen en/of hogere frequentie 


▪ Extra IC Deventer – Enschede14 


▪ Snelheidsverhoging Amersfoort – Apeldoorn (TBOV 2030) 


▪ Frequentieverhoging naar 1x/u met verlenging RE 60 Braunschweig-


Hannover-Osnabrück-Rheine naar Hengelo 


▪ Grotere capaciteit en hogere kwaliteit voor open toegang en nachtvervoer 


 


  


13 Door de regio en provincie aangedragen als Zwolle – Enschede  
14 Het doorleggen van 1 of 2 van de nu de eindigende/startende IC's Deventer naar Enschede 


zodat Twente - Randstad via de bestaande as wordt verbeterd. 
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Mogelijke bouwstenen en productstappen voor de corridorstudie Amsterdam – 


Twente – Duitse grens 


De bouwstenen en productstappen die door belanghebbenden zijn aangedragen en 


eerder in TBOV zijn onderzocht15 hebben geresulteerd in een overzicht van mogelijke 


bouwstenen en productstappen voor de corridorstudie.  


In de figuur hieronder staan mogelijke bouwstenen en productstappen die naar de 


eindbeelden aan de orde kunnen zijn. De indeling naar korte termijn (tot 2030/2035), 


middellange termijn (2030/2035-2040) en lange termijn (2040+) is voor een deel 


indicatief en nog onderwerp van studie.  


 


 
15 In de Landelijke Netwerkuitwerking Spoor is een eerste schifting in bouwstenen gemaakt op 


basis van de ‘potentieveld methodiek’. Bouwstenen die als ‘niet relevant voor het spoornetwerk 


 


  


van 2040’ zijn gecategoriseerd zijn niet verder onderzocht. Deze ordening van bouwstenen is 


door de Stuurgroep TBOV op 3 oktober 2019 vastgesteld. 


Figuur 9. Mogelijke bouwstenen en productstappen 
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3.5 Ontwikkelpaden beoordelen aan doelen en opgaven: een duurzame 


bereikbaarheid van Nederland en Europa  


 


In deze OAO-notitie wordt voor de corridorstudie onderscheid gemaakt naar ambities 


en opgaven. 


Centraal doel voor deze corridor is de duurzame bereikbaarheid van Nederland en 


Europa langs deze corridor. Daarvoor zijn op Europees niveau ambities geformuleerd 


in o.a. het Nationaal Klimaatakkoord, Letter of Intent TEE 2.0, TEN-T, Green Deal, Fit 


For 55 en Smart & Sustainable Strategie. 


 


In essentie betreft het de volgende concrete ambities: 


▪ De uitstoot van broeikasgassen door het vervoer tegen 2050 met 90% te 


verminderen om de klimaatverandering tegen te gaan; 


▪ Modal shift van vliegtuig en auto naar openbaar vervoer (spoor, dag- en 


nachttreinen) door een groei van het aantal internationale treinreizigers met 


minimaal 50 procent; 


▪ Een doeltreffend, EU-breed en multimodaal vervoersnetwerk verwezenlijken; 


▪ Verdere Europese integratie en een bijdrage aan betaalbare en 


klimaatvriendelijke mobiliteit voor de burgers van Europa; 


▪ Een duurzame ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties; 


▪ Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, 


uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, 


valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. 


Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van 


mensen en goederen; 


▪ Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit 


de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd. 


 


In deze OAO-notitie hebben zijn deze brede ambities geconcretiseerd in vijf doelen 


met bijbehorende ambities. 


 


 


Investeren in de corridor Amsterdam-- Twente - Duitse grens dient meerdere 


doelen en ambities op meerdere schaalniveaus: 


▪ Woningbouw/verstedelijking: regionaal en nationaal belang, regionale 


uitvoering 


▪ Gezondheid en leefbaarheid: regionaal en nationaal belang, regionale 


weerslag 


▪ Duurzaamheid: regionaal en nationaal belang met sterke internationale 


samenhang 


▪ Economie en nabijheid: regionaal en nationaal belang met sterke 


internationale samenhang 


▪ Betaalbaarheid: nationaal belang (althans waar het de rijksinfrastructuur 


betreft, eventueel ook een regionale component). Maar ook Europees door 


de EU-fondsen die voor investeringen beschikbaar zijn. 


 


Deze doelen zijn hieronder uitgewerkt in ambities en opgaven. 


  


Uit Werkprogramma Internationaal Spoor (september 2022): 


“Internationaal spoorvervoer staat momenteel hoog op de politieke agenda en 


is steeds populairder onder reizigers. Het aanbod van en de vraag naar nieuwe 


internationale spoorverbindingen groeit. Een treinreis is steeds vaker een 


volwaardig en duurzaam alternatief voor een auto- of vliegreis. Met de drukte 


op de wegen en vliegvelden en klimaatdoelstellingen, wordt de trein 


aantrekkelijker.” 


Figuur 10. Vijf doelen voor corridorstudie ATD. 
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Accommoderen woningbouwopgave 


Doel:  


Bijdragen aan ontsluiten van woningbouwlocaties langs de spoorcorridor Amsterdam 


– Twente – Duitse grens.  


 


Opgave:  


Er is grote behoefte aan woningbouw in Nederland. Met de Nationale Woon- en 


Bouwagenda zet het Rijk in op het (versnelde) bouwen van zo’n 900.000 woningen in 


heel Nederland in de periode tot en met 2030. Een groot deel van deze woningen zal 


in bestaand stedelijk gebied gebouwd worden. Rijk en regio’s maken eind 2022 


afspraken over woningbouwopgaven en het bereikbaar maken van de nieuwe 


grootschalige woningbouwlocaties. Voor woningen die binnenstedelijk of in de 


spoorzones van gemeenten worden toegevoegd is de ambitie dat deze zoveel 


mogelijk op een duurzame manier via het openbaar vervoer ontsloten worden. 


Investeringen in het Nederlandse gedeelte van de spoorcorridor ATD leveren ook voor 


de ontsluiting van verstedelijkingslocaties langs de lijn kansen op, door bijvoorbeeld 


ruimte te maken voor meer (inter)nationale en regionale treinverbindingen en/of het 


openen van nieuwe stations. Door de grote samenhang in het spoornetwerk zijn er 


kansen om de mobiliteitsopgaven rondom verstedelijkingslocaties te combineren met 


mogelijke productstappen / oplossingsrichtingen voor de spoorcorridor Amsterdam-


Twente-Duitse grens. Ook rondom het ontsluiten van werklocaties en voorzieningen 


doet zich hier een kans voor.  


 


Concreet gaat het om bijdragen aan de ontsluiting van de verstedelijkingslocaties in 


de tabel hiernaast.  


Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de realisatietijden voor woningbouwambities 


(meestal tot en met 2040 en met groot deel tot en met 2030) en grote infrastructurele 


aanpassingen aan het spoor (meestal niet voor 2040 gereed) niet altijd gelijk oplopen. 


Het gaat dus nadrukkelijk ook om de productstappen die op korte en middellange 


termijn mogelijk al bijdragen aan de ontsluiting van de nu bekende 


woningbouwlocaties op korte, middellange en lange termijn. 


 


 


Stad/regio Tot 2030  


(afgeronde getallen) 


2030 en verder 


(afgeronde getallen) 


Almere 31.000 43.000 


Lelystad 9.400 30.000 


Regio Gooi- en 


Vechtstreek 


6.500 niet bekend 


Regio Amersfoort 27.000 14.000 


Apeldoorn 8.000 4.500 


Almelo 3.000 niet bekend 


Deventer 9.000 2.000 


Hengelo 3.400 niet bekend 


Zwolle 13.000 niet bekend 


Enschede 6.000 niet bekend 


Cleantech Regio overig 


(excl. Deventer en 


Apeldoorn) 


8.250 8.250 


Regio Food Valley 25.000 15.000 


Disclaimer: Voorlopige woningbouwaantallen (afgeronde getallen) langs de 


spoorcorridor Amsterdam-Twente-Duitse grens. Het betreft harde én zachte plannen. 


Voor de periode na 2030 zijn niet voor alle regio’s cijfers beschikbaar. 


 


Versterken economie en nabijheid 


Doel:  


Versterken van agglomeratiekracht en het vergroten van de nabijheid van 


arbeidsplaatsen en voorzieningen door het beter en sneller verbinden van landsdelen 


en economische (kern)gebieden.  


 


Opgave:  


Om de (economische) agglomeratiekracht van de stedelijke netwerken langs de 


spoorcorridor Amsterdam - Twente - Duitse grens en met de regionale economieën 


over de grens blijvend te onderhouden is investeren in deze netwerken cruciaal.  


Voorbeelden hiervan zijn de verbindingen in de regio’s FoodValley en Cleantech, 


tussen kernen in de Euregio (regio Zwolle en regio Twente met Münster en Osnabrück), 


en tussen Amsterdam, de Metropoolregio Utrecht (MRU), regio Amersfoort, Lelystad, 


Zwolle en Enschede.  


Ook indirect liggen er kansen in het versterken van bijvoorbeeld de verbinding tussen 


belangrijke onderwijsinstituten op de spoorcorridor (WWU Münster en Universiteit 
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Twente met de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam) door te investeren in 


productverbeteringen op de corridor ATD. 


De investeringen in de onderlinge verbindingen tussen economische centra langs de 


huidige en alternatieve route brengen daarnaast meer arbeidsplaatsen en 


voorzieningen dichterbij en dragen bij aan de bereikbaarheid van specifieke 


ontwikkelingen in de regio’s, zoals een verplaatsing van de marinierskazerne van 


Amersfoort naar Apeldoorn.  


 


Verbeteren gezondheid en leefomgeving 


Doel:  


Het bevorderen van reizen met de trein als een schoon en ruimte-efficiënt alternatief, 


waarbij overlast en aantasting van de leefomgeving door frequenter en harder rijden 


wordt voorkomen. 


 


Opgave:  


Hoewel personenvervoer via het spoor beter voor het milieu is dan via de weg of de 


lucht, kan ook het frequenter en harder laten rijden van personentreinen extra overlast 


voor omwonenden veroorzaken. Investeringen in de spoorcorridor Amsterdam - 


Twente - Duitse grens mogen geen afbreuk doen aan een gezonde en aantrekkelijke 


leefomgeving, binnen en buiten de bebouwde kom. Mitigerende maatregelen dienen 


overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken (geluid, trillingen en externe 


veiligheid). Ook bij het inpassen van eventuele nieuwe infrastructuur dient zoveel 


mogelijk rekening gehouden te worden met natuurwaarden en landschappelijke 


kwaliteiten. Ook kan het sluiten van overwegen, vanuit veiligheidsoverwegingen een 


noodzakelijke maatregel blijken. 


 


Nederland duurzaam en klimaatneutraal 


Doel:  


Het verminderen van de uitstoot van kooldioxide, stikstofverbindingen en fijnstof door 


een modal shift van het vliegtuig en de auto naar de trein.  


 


Opgave:  


Een substitutie van vliegtuig en auto naar het spoor levert een essentiële bijdrage aan 


de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft de ambitie 


dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot dan in 1990 en in 2050 CO2-neutraal 


en -40% energiegebruik. Daarnaast heeft ook het Rijk de ambitie om het aandeel 


 
16 Zie ook paragraaf 3.3 voor de TEN-T eisen 


internationale treinreizigers te laten groeien met twee miljoen jaarlijkse treinreizen 


vanaf 2025. Die opgave ligt ruim voor het eindbeeld 2040 dat in deze studie 


bestudeerd wordt. Daarom wordt in de studie ook bezien wat er vooruitlopend op het 


eindbeeld mogelijk is, bijvoorbeeld tussen 2025 en 2030. 


 


Spoorverbindingen tussen Amsterdam en Berlijn (575 km) kunnen een bijdrage leveren 


aan de substitutie van vliegen naar spoor, maar ook oplossend vermogen bieden voor 


knelpunten op de weg. Door bestemmingen binnen de 800 km is de internationale 


trein vaak een goed en comfortabel alternatief voor het vliegtuig. Ook verbindingen 


naar Bremen en Hamburg vallen op deze corridor onder deze afstand.  


 


De benodigde mobiliteitstransitie (“modal shift”) gaat echter niet vanzelf: Op 


internationaal niveau is versnellen conform de TEN-T eisen16, verhogen van de 


frequentie (ook in de dagranden), meer directe verbindingen, meer nachttreinen, 


betere aansluiting en overstap op Schiphol en naadloze integratie van trein en 


vliegvervoer nodig om meer reizigers naar de trein te trekken in plaats van het 


vliegtuig. Uit onderzoek blijkt dat een reistijd per trein van minder dan 5 uur een goed 


alternatief zijn voor het vliegtuig is: voor Amsterdam naar Berlijn of Hamburg is dat 


nog niet het geval. De treinverbinding vanuit Twente naar Berlijn is door de kortere 


reistijd al wel concurrerend met het vliegtuig (minder dan 5 uur). 


 


Op nationaal en regionaal niveau gaat het om productstappen die deels andere 


spoorcorridors ontlasten en alternatieven bieden voor de auto. 


  


Advies Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 


Substitutiemogelijkheden van luchtvaart naar spoor (2018) 


Het KiM geeft in 2018 aan dat substitutie van vliegtuig naar trein mogelijk is, maar niet 


voor alle reizen en alle bestemmingen. Meest kansrijk zijn bestemmingen binnen max. 800 


km met reistijden van liefst korter dan 5 uur. 


-  vliegen gaat uiteraard veel sneller dan een treinreis. De reistijdverschillen worden 


echter veel kleiner, als we alle reistijdcomponenten zoals voor- en natransport en 


het verblijf op de luchthaven mee in aanmerking nemen. Ingeval van Parijs, Frankfurt, 


Brussel en Düsseldorf is de totale deur-tot-deur-reistijd met de trein doorgaans zelfs 


kleiner dan bij het vliegtuig. 


-  Internationale ervaringen met hogesnelheidslijnen laten zien dat bij een treinreistijd 


van 2 uur of korter de markt vrijwel geheel gedomineerd wordt door de trein. Dit is 


bijvoorbeeld het geval tussen Parijs en Brussel. Bij reistijden langer dan 5-6 uur is het 


marktaandeel van de trein erg klein en domineert het vliegtuig. 
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Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur,   


VERZET DE WISSEL, NAAR BETER INTERNATIONAAL REIZIGERSVERVOER PER TREIN,  


Juli 2020 


De RLI heeft in 2020 een advies uitgebracht over de substitutie van auto en vliegtuig naar de trein. De Raad doet een 


aantal aanbevelingen, waarvan degenen die het meest relevant zijn voor de corridor Amsterdam Berlijn hieronder staan. 


Aanleiding voor het advies zijn de EU-afspraken over klimaatmaatregelen uit 2015 en de EU-Green Deal uit 2019: “Een 


transitie naar duurzaam vervoer is noodzakelijk om de gestelde doelen te halen. Een beter verbonden Europa met 


strategische transportnetwerken is volgens de Europese Commissie ook van belang in het kader van het cohesiebeleid 


(Europese Commissie).” 


 


Aanbeveling 10: Investeer in één oostelijke corridor  


Nederland heeft met de aanleg van de HSL-Zuid een goede infrastructurele ontsluiting richting België, Frankrijk en 


het Verenigd Koninkrijk. Richting Duitsland ontbreekt echter een snelle spoorverbinding. Dit komt doordat er in 


2001 onvoldoende politieke steun was voor de aanleg van een HSL-Oost. Tegen de achtergrond van de problemen 


met de aanleg en exploitatie van de HSL-Zuid en lokale protesten van milieuorganisaties werd geoordeeld dat de 


reistijdwinst tussen Amsterdam en de Duitse grens onvoldoende in verhouding zou staan tot de vereiste 


investeringen.  


Een en ander laat onverlet dat er substantiële reistijdwinst is te boeken bij het realiseren van één oostelijke corridor 


richting Duitsland voor zowel Berlijn als Ruhrgebied/Frankfurt, bijvoorbeeld door de snelheid op de corridor te 


verhogen naar 160 tot 200 kilometer per uur. Tijdswinst dient bovendien niet in nationaal maar in internationaal 


perspectief te worden bezien. In Duitsland wordt op dit moment al een derde spoor aangelegd tussen Emmerich en 


Oberhausen, om de snelheid (200 kilometer per uur) en capaciteit richting Duisburg/Düsseldorf te verbeteren. De raad 


adviseert om hierop aan te sluiten. Ook het Ministerie van IenW onderkent de noodzaak van een betere verbinding 


naar het oosten, blijkens in de nota ‘Contouren Toekomstbeeld OV 2040’ waarin gepleit wordt voor één hoogwaardige 


verbinding per landsgrens (IenW, 2019). De raad dringt er bij het ministerie op aan snel duidelijkheid te verschaffen 


over een tracékeuze. 


 


Aanbeveling 11: Ontvlecht regionaal, nationaal en internationaal spoorvervoer  


Op een aantal trajecten kan ontvlechting van regionaal, nationaal en internationaal spoor helpen om de doorstroming 


en snelheid te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is de problematiek in de regio Amsterdam. 


 


  


Figuur 3.8: Overzicht aanbevelingen RLI 
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Kostenefficiënt en betaalbaar 


Doel:  


Het doelmatig en vanuit de overige vier doelen gericht inzetten van financiële 


middelen voor investeringen in het spoor. 


 


Opgave:  


De opgave is om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen voor 


infrastructurele aanpassingen. De kosten die daarmee gemoeid zijn dienen afgezet te 


worden tegen de opbrengsten in de vorm van vervoerwaarde en maatschappelijke 


meerwaarde zoals bij de andere vier doelen verwoord.  


De kosten zijn opgebouwd uit o.a. infrastructurele investeringen, exploitatiekosten, 


maatregelen t.a.v. geluid en spoorveiligheid, baan, overwegen en TEV, het uitrollen van 


ERTMS, aanpassen van de transfercapaciteit op stations en beheer en onderhoud. 


Daarnaast liggen er ook opgaven voor spoorbeveiliging en het opheffen van 


gelijkvloerse overwegen. Dit geldt zowel voor huidige als nieuwe routes. 


 


Bij dit onderdeel gaat het ook om een kostenefficiënt treinproduct, zoals dat met de 


open toegang wordt beoogd. Onder de regels van open toegang kunnen nieuwe 


aanbieders treindiensten aanbieden; zowel nationaal als grensoverschrijdend 


internationaal waardoor de concurrentie vergroot. 


 


Beoordelingskader 


Voor een brede afweging tussen de ontwikkelpaden voor de drie eindbeelden is een 


beoordelingskader opgesteld. In de tabel op de volgende pagina zijn per doel de 


opgaven en passende criteria voor de beoordeling van de eindbeelden en 


ontwikkelpaden beschreven. Met het beoordelingskader wordt bepaald welke keuze 


binnen de landelijke doelen de meeste meerwaarde heeft, oftewel wat het beste is 


voor Nederland. 
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Doelen Opgaven Criteria 


Accommoderen 


verstedelijking 


▪ Ontsluiting door OV van verstedelijkingslocaties 


(korte en lange termijn) 


▪ Ontsluiten van arbeidsplaatsen en 


(bovenregionale) voorzieningen 


▪ Aantallen woningen die ontsloten worden met trein of andere vormen van 


hoogwaardig OV 


▪ Aantallen arbeidsplaatsen en (bovenregionale) voorzieningen die bereikbaar 


worden  


Versterken 


economie en 


nabijheid 


▪ Sneller verbinden van landsdelen en 


economische kerngebieden 


▪ Versterken agglomeratiekracht 


▪ Verkorten reistijden en verhogen frequenties tussen de economische 


kerngebieden NOVI (zowel op nationaal niveau als op regionaal niveau) 


▪ Oplossen van de vervoerknelpunten uit de (te actualiseren) IMA 


▪ Oplossend vermogen voor IMA-knelpunten op de A1, o.a. Apeldoorn - Barneveld 


Gezondheid en 


leefomgeving  


 


 


 


▪ Bevorderen gebruik schone en ruimte-efficiënte 


vormen van vervoer 


▪ Overlast door eventuele nieuwe tracés, harder 


en frequenter rijden zoveel mogelijk tegengaan 


▪ Bijdrage aan de modal shift (verandering in de verdeling van het aantal reizigers 


per trein en auto) voor binnenlandse reizen tussen de Randstad en Twente waarbij 


sprake is van een groei van het aantal treinreizigers tussen die gebieden. 


▪ Benodigde maatregelen om overlast omwonenden te verminderen en impact op 


het landschap zoveel mogelijk te beperken 


Nederland 


duurzaam en 


klimaatneutraal  


▪ Bewerkstelligen van de modal shift (vliegtuig en 


auto naar trein)  


▪ Hoogwaardige spoorverbindingen met Europa 


▪ Voldoen aan TEN-T eisen 


▪ Bijdrage aan de modal shift (verandering in de verdeling van het aantal reizigers 


per trein/auto/vliegtuig) waarbij sprake is van een groei van het aantal 


internationale treinreizigers. 


▪ Bijdrage aan opwaarderen (bijvoorbeeld versnellen) internationale 


spoorverbindingen 


▪ Voldoen aan TEN-T specificaties: Infrastructuur is geschikt voor 160 kilometer per 


uur voor passagierstreinen en 100 kilometer per uur voor goederentreinen, uitrol 


ERTMS 


Kostenefficiënt 


en betaalbaar 


 


 


▪ Brede opbouw van kosten afzetten tegenover 


brede welvaartsopbrengsten   


▪ Verlagen van drempels op de spoormarkt, 


harmonisatie en interoperabiliteit. 


▪ Een positieve verhouding tussen kosten en maatschappelijke opbrengsten 


Kosten: 


o Investeringskosten (incl. maatregelen voor, transfercapaciteit op stations, 


geluid en spoorveiligheid, TEV, baan en overwegen) 


o Beheer en onderhoud 


o Kosten robuust spoornetwerk (ERTMS e.d.) 


Opbrengsten: 


o Voorkomen investeringen in wegennet 


o Reistijdwinst 


o Exploitatiesaldo 


o Meerwaarde voor het bereiken van brede welvaartsdoelen  


▪ Meer ruimte voor open-toegang vervoerders op het spoor 
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4 Aanpak toetsing ontwikkelpaden 
 


4.1 Aanpak corridorstudie ATD 


Het voorstel is om de komende twee jaar (2023 en 2024) te gebruiken voor een 


vervolgstudie naar de mogelijke ingrepen op de corridor ATD. De vervolgstudie ATD 


loopt dan parallel met de andere corridorstudies voor GNOE, de UAD en de Lelylijn.  


 


Voor de corridorstudie ATD is de aanpak hieronder schematisch weergegeven. Daarin 


worden drie stappen onderscheiden: 


1. Eindbeelden uitwerken in ontwikkelpaden en basisinformatie op orde 


brengen 


2. Ontwikkelpaden toetsen aan de criteria die bij de vijf doelen horen 


3. Een zeef naar voorkeursontwikkelpad met de bijbehorende infrastructurele 


en andere maatregelen 


 


 


 


 


 


 


Bovenliggende vraagstukken corridorstudies  


In deze OAO-notitie worden, net als voor de andere corridors, een aantal 


onderzoeksvragen geformuleerd die voor deze corridor relevant zijn. Echter zal een 


aantal onderzoeksvragen ook overlappen met die in andere corridorstudies. Daarnaast 


spelen ook bovenliggende vraagstukken zoals de implicaties van open toegang voor 


(het aanbod op) een spoorcorridor, hoe reguliere afstemming met Duitsland vorm te 


geven en de (infrastructurele) samenhang met de andere corridorstudies een 


belangrijke rol.  


 


Vanwege de grote samenhang tussen de verschillende corridorstudies is het wenselijk 


te komen tot een integrale afweging van de keuzes. Geadviseerd wordt om de 


corridorstudie ATD integraal op te pakken met de vervolgstudies voor de andere 


diverse corridorstudies. Op die manier zou het ministerie van IenW dan samen met 


haar partners in de stuurgroep Toekomstbeeld OV de diverse voorstellen voor 


vervolgonderzoeken tot één coherent onderzoeksprogramma kunnen smeden. Deze 


aanpak vergt echter veel van de organisatie en voorkomen moet worden dat het leidt 


tot vertraging. Een andere mogelijkheid is om te zorgen voor integrale afwegingen 


door de stuurgroep TBOV en de corridorstudies als losse studies naast elkaar uit te 


voeren.  


 


Daarbij is een zodanig tijdpad gewenst zodat, zoals eerder aangegeven, nog het 


huidige kabinet de eerste conclusies kan trekken, bij voorkeur op de landelijke OV- en 


Spoortafel van 2024. 


 


  


Figuur 11 Aanpak corridorstudie ATD 
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4.2 Eindbeelden, ontwikkelpaden en basisinformatie op orde brengen 


Het voorstel is om in 2023 de volgende activiteiten op te pakken en uit te voeren: 


 


▪ Eindbeelden uitwerken en vertalen naar mogelijke ontwikkelpaden.  


o Hierbij gaat het er om wat er al op korte termijn en middellange termijn 


mogelijk is en welke investeringen er nodig zijn om ambities op 


middellange termijn en lange termijn te kunnen realiseren. Ambities in het 


kader van de eisen voor TEN-T, open toegang, klimaatambities/modal shift, 


ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid en het ontsluiten van woon- en 


werkgebieden (bestaand en nieuw). 


o Uit de gesprekken met belanghebbenden komt naar voren dat het bij het 


uitwerken van de drie gelijkwaardige eindbeelden in ontwikkelpaden 


primair gaat om: 


▪ nationaal: investeringen in vaker en sneller tussen de Randstad 


en Twente (en tussengelegen gebieden), waarvan  


▪ internationaal: de internationale treinen profiteren en waarbij 


▪ regionaal: bezien wordt in hoeverre regionale ambities daarin 


ook passen. Als dit over het spoor niet mogelijk is, kunnen ook 


andere oplossingen met andere snelle en hoogwaardige 


openbaar vervoertoepassingen worden overwogen. 


 


▪ Ruimtelijk/economische ontwikkelingen actualiseren en beleidsrijke IMA-


prognose opstellen, waarin de grensregio’s adequaat zijn meegenomen. Dit 


betreft onderzoeken die ook voor andere spoorcorridorstudies relevant zijn: 


o Het opstellen van een geactualiseerde prognose van aantallen inwoners en 


arbeidsplaatsen in het corridorgebied, rekening houdend met de actuele 


beleidsafspraken over verstedelijking in de corridor. Deze is vooral van 


belang voor regionaal en nationaal treinvervoer. 


o De prognoses in het IMA 2021 zijn beleidsarm. Deze houdt nog 


geen/onvoldoende rekening met de meest actuele beleidsafspraken over 


verstedelijking en nog geen/onvoldoende rekening met de aanvullende 


ambities, van de EU en van Nederland, voor het klimaat (lees: modal shift, 


beprijzen auto km’s) en de in de regio’s gewenste mobiliteitstransitie. Dit 


geldt zowel nationaal als internationaal. 


 


▪ Duidelijkheid over de mogelijkheden van de infrastructuur in Duitsland voor de 


korte termijn (tot 2030/2035), middellange termijn (2030/2035 tot 2040) en 


lange termijn (na 2040). 


Uit de belanghebbende gesprekken kwam naar voren dat de ambities in 


Toekomstbeeld OV (voor (internationaal) reizigers en goederenvervoer) niet 


een-op-een aansluiten op die in Duitsland op de lijn Bad Bentheim – 


Osnabrück – Hannover. Zo lijkt het realiseren van de ambitie van een 


uurdienst richting Hannover/Berlijn in Duitsland lastig inpasbaar. Derhalve is 


het noodzakelijk om zicht te krijgen op eventuele randvoorwaarden of 


uitdagingen wat betreft capaciteiten op het Duitse spoor waarmee we in 


Nederland rekening moeten houden. 


 


▪ Open access operationaliseren. 


Ook Nederland is gehouden aan de Europese regelgeving voor open access. 


Ook op deze corridor zijn er nu al initiatieven van partijen voor het rijden van 


treinen boven op de concessie van NS en bovenop de bestaande internationale 


treinen. Dat betreft nu nog vooral internationale nachttreinen. Maar in de 


toekomst komen er mogelijk andere initiatieven. 


o Welke ruimte wensen nieuwe toetreders? Wat is er nodig aan voldoende 


ruimte voor nieuwe toetreders? Welke ruimte willen we bieden? 


 


▪ Sneller en vaker 


Voor de internationale treinen, maar ook binnenslands is er behoefte aan meer 


treinen op het bestaande spoor of op uit te breiden sporen en is behoefte aan 


versnelling, kortere en comfortabele (minder overstappen) verbindingen 


waardoor landsdelen beter verbonden worden. Een aantal zaken moet daarvoor 


worden uitgezocht: 


o Hoe is op de bestaande infrastructuur via Amersfoort een versnelling te 


bereiken op de corridor Randstad – Twente? Door snelheidsverhoging? 


Waar? Minder stops? Andere tijdligging Sprinters en IC’s? Infrastructuur, 


meer sporen? 


o Hoe kan de goede onderlinge verknoping van verbindingen behouden 


worden in combinatie met verbeteringen in snelheid/rijtijd?  


o Onder welke voorwaarden kan de IC Berlijn ook na invoering van OV SAAL 


model II naar Amsterdam Centraal blijven rijden? Wat zijn hiervan de voor- 


en nadelen? En welke eventuele infrastructurele gevolgen heeft dat? 


o In hoeverre geeft (gedeeltelijk) herrouteren van goederentreinen (keuzes in 


de corridor-studie GNOE) op korte en langere termijn ruimte voor meer 


(inter)nationale treinen? 
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▪ Marktanalyse 


Om tot een keuze te komen voor de routering van de (inter)nationale treinen is 


een marktanalyse en/of vervoerwaardestudie voor beide routes van belang17. 


Daarmee ontstaat zicht op de aantallen reizigers en de marktsegmenten die 


bediend worden.  


De marktanalyse belicht de volgende aspecten: 


o Welke vervoermarkten kunnen via deze corridor worden bediend en wat is 


de omvang daarvan en welke kwaliteit in termen van reistijd is er mogelijk, 


uitgaande van de huidige en geplande infrastructuur?  


o Effect van reistijdverkorting in Duitsland en Nederland (via Amersfoort, via 


Zwolle, met minder stops en verhoging snelheid) op het aantal reizigers. 


o Effect van hogere frequentie van de internationale treinen op de corridor: 


van 1x/2u naar 1x/u. Naast dag- ook nachttreinen. 


o Effect van meer rechtstreekse verbindingen: van alleen naar Berlijn ook 


rechtstreeks naar Bremen en Hamburg en verder. Dag- en/of nachttreinen. 


o Het effect van routering op lange termijn via Zwolle of via Amersfoort 


(vervoer, reistijd, capaciteit, frequenties) 


o Het effect van verplaatsing begin-/eindpunt van Amsterdam Centraal naar 


Schiphol? 


o De effecten van een eigen pad met minder stops ten opzichte van de 


huidige situatie waarin de internationale trein onderdeel is van de 


binnenlandse IC-dienstregeling. 


o De effecten van keuzes voor de Nederlandse stations op de corridor. 


o Het doortrekken Internationale treinen naar Den Haag Centraal of 


Rotterdam Centraal. 


 


 
17 In vervoerwaardestudies, al dan niet in het kader van MIRT, wordt altijd breed gekeken. Effecten 


in een groot gebied worden meegenomen en dus ook de effecten op aansluitende lijnen. 


4.3 Ontwikkelpaden beoordelen en afwegen 


Met de kennis die wordt opgedaan in stap 1 worden in stap 2 de mogelijke 


ontwikkelpaden (gebaseerd op de drie eindbeelden) beoordeeld. Hiervoor wordt het 


beoordelingskader (zie ook paragraaf 3.5) gebruikt. Beoordeling van de 


ontwikkelpaden aan de criteria uit het beoordelingskader geeft inzicht in hoeverre de 


ontwikkelpaden (gebaseerd op de drie eindbeelden) bijdragen aan de doelen en 


opgaven voor deze corridorstudie.  


 


Weging bijdrage aan doelen en opgaven 


Op basis van een weging of prioritering van doelen en opgaven wordt duidelijk welk 


eindbeeld na alle onderzoeken het voorkeurseindbeeld van de betrokken partijen is.  


Deze uitkomst vraagt vervolgens om een bestuurlijke verankering. 
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5 Aandachtspunten organisatie en 
omgeving 


 


5.1 Inleiding 


 


Gelet op de scope van het onderzoeksprogramma voor de spoorcorridor ATD, de 


samenhang binnen het (inter-) nationale spoornetwerk en de te zetten vervolgstappen, 


is het logisch en van belang ook dit onderzoeksprogramma onder nationale regie uit 


te voeren. Dit hoofdstuk zet zeven aandachtspunten op een rij voor de 


organisatiestructuur en de besluitvormingsstructuur. Daarbij wordt een koppeling 


gelegd met de (huidige) organisatie van het programma Toekomstbeeld OV 2040 


(TBOV).  


Bij het verschijnen van deze OAO-notitie wordt door het ministerie van IenW gewerkt 


aan een overkoepelend Plan van aanpak voor alle corridors uit het Toekomstbeeld OV 


2040. Dat gebeurt in het kader van het proces van herijking en fasering van het TBOV. 


 


 


5.2 Projectorganisatie onderzoeksprogramma ATD 


 


Aandachtspunt 1: een slagvaardig Kernteam ATD is goed voor de voortgang 


 


Het is aan te bevelen om voor het vervolg van de ATD-corridorstudie een compact 


kernteam in te richten, dat zowel verantwoordelijk is voor de inhoudelijke als de 


procesmatige voortgang. Gelet op scope en complexiteit van het vraagstuk, verdient 


het aanbeveling het kernteam ATD in te richten vanuit de IPM-benadering (integraal 


projectmanagement). Uitgangspunt van deze benadering is dat taken, rollen en 


verantwoordelijkheden helder worden gespecificeerd en duidelijk worden belegd bij 


verschillende personen. Niet alle rollen zullen bij aanvang in volle omvang zijn 


benodigd. Maar door vanaf de start in deze structuur te werken, ontstaat een goed 


beheersbaar proces en wordt gebouwd aan een robuuste projectorganisatie gericht 


op meerjarige betrokkenheid. Hiermee wordt ook de continuïteit gewaarborgd.  


 


Afstemming TBOV 2040 


De projectmanager ATD verzorgt de aanhaking en afstemming met het programma 


TBOV. In praktische zin verloopt dat via de projectmanager TBOV. Beide managers 


zorgen er op deze wijze voor dat de inhoudelijke scope en raakvlakken (met o.a. de 


andere corridorstudies) goed zijn afgestemd en dat er afstemming plaatsvindt over de 


besluitvorming. 


 


Aandachtspunt 2: in een projectteam ATD kunnen de belangrijke belanghebbenden-


groepen meewerken aan de corridorstudie 


 


Het kernteam ATD is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van het 


onderzoeksprogramma en alles dat daarbij komt kijken. Voordat deze inhoud voor 


besluitvorming wordt voorgelegd, wordt deze voorgelegd aan en besproken in het 


projectteam ATD. Het projectteam reflecteert op de inhoud en zorgt op deze wijze 


voor aanscherping van die inhoud. Op deze wijze wordt in het projectteam ook de 


relatie gelegd met de omgeving.  


 


De projectteamleden zijn verantwoordelijk voor de inbreng in de nationale 


samenhang van (regio-) specifieke onderwerpen (zoals lopende regionale studies of 


onderzoeken) die bij de achterban leven.  Regiovertegenwoordigers brengen in wat er 


regionaal speelt. En geven aan in hoeverre keuzes en voorstellen overeenkomen met 


de belangen van hun achterban. Hij/zij is daarom goed op de hoogte van wat er 


(regionaal) speelt en/of in staat deze input snel te organiseren om tijdig in te brengen 


in de landelijke samenhang. In overleg met de omgevingsmanager uit het kernteam is 


het projectteamlid daarmee ook verantwoordelijk voor de uitlijnen van het regionaal 


proces in relatie tot het landelijk proces.  


 


Het projectteam bestaat uit een samenstelling van vertegenwoordigers van landelijke 


en landsdelige overheden en ProRail. Vertegenwoordigers van landsdelige overheden 


zijn verantwoordelijk voor de juiste vertegenwoordiging van (de belangen van) de 


subregio’s. In het projectteam moet daarnaast ruimte zijn voor vervoerders (die onder 


een concessie rijden en die onder open toegang rijden) zodat er zicht komt op de 


behoefte van de reiziger en de wensen van vervoerders.  


 


Aandachtspunt 3: een Stuurgroep ATD kan meerwaarde hebben voor het draagvlak 


 


Te overwegen is om een stuurgroep ATD in te stellen als formeel opdrachtgever van 


het onderzoeksprogramma ATD. Deze zou kunnen bestaan uit vertegenwoordigers 


van de relevante belanghebbende partijen (zoals ook vertegenwoordigd in het 


projectteam) op managers-/directieniveau. De stuurgroep kan de kaders voor het 


vervolg van de studie vaststellen en richting geven aan of besluiten over 
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(deel)resultaten. Een stuurgroep kan bijdragen aan het draagvlak voor de onderzoeken 


en de besluiten die daaruit volgen en een formele escalatielijn bieden.  


Afhankelijk van de belanghebbende partij kunnen dezelfde functionarissen 


vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep ATD en de Stuurgroep TBOV. Voor de 


samenhang en borging van kwaliteit is dit een pré. 


 


Aandachtspunt 4: afzonderlijke werkgroepen die zich op specifieke onderzoeksvragen 


richten, kunnen nuttig zijn 


 


Het kernteam moet ervoor zorgen dat de inhoudelijke werkzaamheden worden 


uitgevoerd. Deze inhoud komt deels binnen het kernteam zelf tot stand. Voor een 


beperkt aantal specifieke activiteiten zou het goed zijn werkgroepen in te richten voor 


een afgebakend onderdeel. Deze onderdelen volgen uit de inhoudelijke 


onderzoeksvragen.  


Op voorhand wordt gedacht aan in ieder geval een werkgroep Nederland – 


Duitsland, waarin de afstemming plaatsvindt tussen de ministeries van Nederland en 


Duitsland en tussen ProRail en DB-Netz. 


Daarnaast wordt voorgesteld om een werkgroep verstedelijking en IMA in te richten. 


Die houdt zich bezig met het actualiseren van de verstedelijkingscijfers en met de 


beleidsrijke IMA-prognose. 


Tot slot is een werkgroep Open toegang te overwegen. In die groep vindt dan het 


gesprek plaats met de open-toegang-vervoerders. 


 


Deze werkgroepen zijn niet alleen voor ATD relevant. Vergelijkbare vragen spelen bij 


de corridorstudies UAD en GNOE. Vanuit die overlap lijkt het zinvol deze werkgroepen 


meer centraal tussen deze corridorstudies te organiseren onder verantwoordelijkheid 


van de programmamanager TBOV in samenspraak met de trekkers van de drie 


corridorstudies GNOE, UAD en ATD. 


 


Ook voor andere inhoudelijke thema’s kunnen werkgroepen worden ingericht. Het is 


aan het kernteam om tot een nader voorstel voor werkgroepen te komen.  


 


Aandachtspunt 5: een klankbordgroep die regelmatig bijgepraat wordt en meedenkt 


 


Een klankbordgroep kan een belangrijke rol hebben voor het ophalen van belangrijke 


informatie, standpunten e.d. Deze zou moeten bestaan uit een brede afvaardiging van 


alle betrokken partijen bij het vraagstuk ATD. Belangrijk is dat een klankbordgroep op 


gezette tijden tijdens het proces (bijvoorbeeld minimaal 3 maal per jaar) plenair 


bijeenkomt.  


Tijdens die bijeenkomsten wordt alle relevante informatie gedeeld en worden leden 


van de klankbordgroep uitgenodigd daarop te reflecteren. De klankbordgroep vormt 


daarmee ook een belangrijke graadmeter voor de besluitvorming over deel- en 


eindproducten vanuit het onderzoeksprogramma ATD.  


 


In de klankbordgroep participeren in beginsel dezelfde partijen die ook betrokken zijn 


bij deze OAO-notitie. In bijlage 1 is een overzicht van deze partijen opgenomen. 


 


5.3 Besluitvorming ATD 


 


Deze paragraaf richt zich op de besluitvorming over de producten die de 


corridorstudie ATD oplevert.  


 


De producten van de corridorstudie ATD worden is voorbereid door het Kern- en 


Projectteam ATD, waarbij eveneens veel inhoud is ‘opgehaald’ bij en afgestemd met 


de partijen in de klankbordgroep. 


 


Aandachtspunt 6: de besluitvorming loopt idealiter via de bestaande lijnen van het 


Toekomstbeeld OV en van de landsdelige en landelijke OV en Spoortafels 


 


De besluitvorming over producten van ATD verloopt bij voorkeur via bestaande gremia 


waarbij wordt aangesloten op de bestaande besluitvormingsstructuur van het 


programma Toekomstbeeld OV.  


 


Volgordelijk verloopt de besluitvorming over deze notitie als volgt. 


▪ Na afronding van producten door het Projectteam ATD worden deze voorgelegd 


aan de Stuurgroep TBOV. In geval de Stuurgroep zelfstandig kan beslissen over 


producten eindigt daar de besluitvorming. In geval producten ook bestuurlijke 


besluitvorming behoeven dan geeft de Stuurgroep deze, met een voorstel voor 


besluit, vrij voor bestuurlijke consultatie en agendering bij de bestuurlijke 


overleggen.  


▪ Dat betreft de landsdelige OV- en Spoortafels Noordwest en Oost-Nederland. 


Deze overleggen formuleren een eigen advies over de producten en het 


voorgenomen besluit. Elk van deze bestuurlijke tafels kent een ambtelijke 


voorbereiding die een belangrijke rol speelt bij het formuleren van het 
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standpunt vanuit de regio’s voor de bespreking aan de landelijke OV en 


Spoortafel.  


▪ Aan de hand van de bespreking aan de landelijk OV- en Spoortafel komt de 


bewindspersoon van IenW, op basis van het advies en de inbreng vanuit de 


deelnemers aan deze bestuurlijke tafel, tot een besluit.   


 


Aandachtspunt 7: het borgen van het adviesrecht voor consumentenorganisaties 


 


Vast onderdeel van de besluitvorming is dat er invulling gegeven wordt aan het 


adviesrecht van de consumentenorganisaties (LOCOV). Daar wordt in het proces van 


besluitvorming over deze OAO-notitie door het ministerie van IenW ruimte voor 


ingeruimd. Het LOCOV heeft tevens zitting aan de Landelijke OV en Spoortafel. 


 


 


  


Figuur 12 Schematische weergave besluitvorming in het kader van TBOV 


 







 


  39 


 


Bijlagen 
 


Bijlage 1:  Betrokken partijen bij het opstellen van de 
OAO-notitie spoorcorridor Amsterdam-Twente-Duitse grens 
 


De volgende partijen zijn in het kernteam of in de klankbordgroep betrokken 


geweest bij het opstellen van deze OAO-notitie:  


▪ Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 


 


▪ ProRail 


 


▪ Duitsland, internationaal 


- Euregio 


- Regio Osnabrück 


 


▪ Regio’s en gemeenten Nederland 


- Provincie Overijssel 


- Provincie Gelderland 


- Provincie Utrecht 


- Provincie Flevoland 


- Metropoolregio Amsterdam 


- G4 


- Regio Zwolle 


- Gemeente Zwolle 


- Cleantech Regio 


- Gemeente Deventer 


- Gemeente Apeldoorn 


- Regio Gooi en Vechtstreek 


- Gemeente Hilversum 


- Gemeente Amersfoort 


- Regio Amersfoort 


- Gemeente Barneveld 


- Regio Foodvalley 


- Gemeente Hengelo 


- Regio Twente 


- Gemeente Almelo 


- Gemeente Enschede 


 


- Gemeente Oldenzaal 


 


▪ Vervoerders 


- FMN 


- NS 


- NS Internationaal 


- AllRail 


- European Sleeper 


- Flixbus 


 


▪ Belangenorganisaties 


- VNO/NCW 


 


▪ Consumentenorganisaties 


- LOCOV 


- ROVER 
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Managementsamenvatting 


In de stuurgroep Toekomstbeeld OV is in april 2021 ingestemd met het uitvoeren van een aantal spoorcorridorstudies 
onder landelijke regie. Eén van deze corridorstudies betreft de corridor Amsterdam Berlijn. In de Contourennota en 
Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV zijn voor deze corridor verschillende opgaven gesignaleerd voor het 
internationaal, nationaal en het regionaal schaalniveau. De Ontwikkelagenda TBOV constateert dat verdieping van de 
spooruitwerking nodig is om, in combinatie met de uitwerking van de verstedelijkingsstrategieën. 
 
IenW heeft ProRail gevraagd om, samen met vervoerders, als voorbereiding op het onderzoeksproces en de op te 
stellen OAO notitie (Opgave, Afbakening en Omgeving), de spoorse opgaven en raakvlakken met andere dossiers op 
de corridor te schetsen voor de tijdhorizon 2040. 
 
In deze rapportage ‘spoorinhoudelijke uitwerking van de corridor Amsterdam – Berlijn beschrijven we 


- De uitgangssituatie voor het spoorvervoer op deze corridor, de infrastructuur en de vervoerontwikkeling en 


vervoerprognoses zoals vastgesteld in de IMA (Integrale Mobiliteitsanalyse, voorjaar 2021). 
- een overzicht van de route-opties voor de internationale verbinding met Berlijn en de in TBOV onderzochte 


bouwstenen voor het realiseren van productverbeteringen voor het internationale, nationale en regionale 


treinproduct op deze corridor 


- de raakvlakken met andere ontwikkelingen op het spoornetwerk 


- voorstellen voor een adaptief ontwikkelplan 


- de belangrijkste bevindingen en voorstellen voor nader onderzoek 


 


Bevindingen 


- In de IMA zijn op de corridor Amersfoort-Hengelo en Zwolle-Enschede geen vervoerknelpunten in reizigerstreinen 


geconstateerd. Wel zijn er knelpunten in de IC’s op het traject Amersfoort – Amsterdam Zuid en Almere – 


Amsterdam Zuid 


Richting 2040 is er op het traject Amersfoort – Bentheim onvoldoende capaciteit voor het goederenverkeer.  


- De spoorcapaciteit van de corridor wordt maximaal benut. Voor het realiseren van structurele 


productverbeteringen zijn investeringen in de infrastructuur noodzakelijk 


- Als bijdrage van het verbeteren van de internationale verbinding met Berlijn biedt een keuze voor zowel het 


verbeteren van de huidige verbinding IC Amsterdam – Berlijn via Bad Bentheim als de ICE verbinding via 


Arnhem in Duisburg toegevoegde waarde. Verbetering van de huidige verbinding via Bad Bentheim is mogelijk 


door het verhogen van de frequentie naar 1x/uur i.c.m. nieuwe (nacht-)verbindingen, bv direct naar Hamburg. 


- Een los internationaal pad voor de IC Berlijn is vanuit de internationale reiziger optimaal en beperkt eventuele 


nadelen voor binnenlandse reizigers, dit kan nader onderzocht worden.  


- Versnelling van de verbinding met het landsdeel Twente met de noordelijke Randstad en de internationale 


verbinding met Osnabrück en Berlijn is mogelijk met ruim 20 minuten. De IC Amsterdam – Enschede en 


Amsterdam - Berlijn rijdt dan via een alternatieve route Amsterdam – Zwolle – Hengelo. Hiervoor is integrale 


spoorverdubbeling van het baanvak Zwolle- Wierden nodig (investering van € 500-1000 mio). De IC verbinding 


van Enschede met de zuidelijke Randstad via de huidige route Amersfoort - Utrecht (2x/u) blijft gehandhaafd. 


- Verbetering van de verbinding tussen de regio’s is de verbeteren door een 2e sneltrein Zwolle – Almelo. Dit is een 


eventuele tussenstap naar de structurele IC verbinding Amsterdam – Zwolle – Enschede 


- Opening naar een nieuw station Barneveld Noord eventueel i.c.m. een nieuwe sprinter Amersfoort – Apeldoorn 


vraagt nader onderzoek 


- De ontwikkeling op de corridor Amsterdam Berlijn heeft raakvlakken met andere ontwikkelingen op het 


spoornetwerk, zoals de ontwikkeling op de corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens, Goederencorridor Noord 


Oost Europa, Euregiorail Zwolle – Münster, herziene EU verordening TEN-T.  


- Mogelijkheden voor productverbetering op deze corridors hangen samen met keuzen voor de goederenverbinding 


met Noord Oost Europa (GNOE). Andere goederenrouteringen bieden ruimte op de corridor Amersfoort – Almelo 


– Hengelo voor verbetering van het regionaal, nationaal of internationaal reizigersvervoer op deze corridor. 


 


Nader onderzoek is wenselijk naar  verdere uitwerking en optimalisatie van bouwstenen en nieuwe gesuggereerde 


bouwstenen. 
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- nieuw station Barneveld Noord (Sprinter of IC) en de effecten op stations oostelijker gelegen; uitwerking 


bouwsteen IC bediening Barneveld Noord en Regiosprinter Amersfoort – Apeldoorn 


- IC Berlijn los rijden (niet meer geïntegreerd in IC). (i.c.m. minder goederenverkeer via Weesp route) 


- IC via Sallandlijn met 140 km/h, geen 3e/4e Sprinter. Optimalisatie om infrakosten te verlagen 


- IC via Sallandlijn in combinatie met handhaven IC’s Amersfoort – Enschede en IC’s Amersfoort – Deventer.  


- Nieuwe mogelijkheden i.c.m. GNOE  


- Extra sneltreinen Amersfoort – Amsterdam CS, extra Sprinters Hilversum-Amsterdam CS of extra (of snellere) 


treinen Almere – Hilversum - Utrecht  


- 2e sneltrein Zwolle – Enschede  


- Sneltrein Zwolle – Enschede in de aansluitingsknoop Zwolle (aanpassen dienstregeling) 


- 2 IC Enschede – Zwolle via Sallandlijn icm IC Berlijn via bestaande route 


- Extra (4e)  IC (Schiphol - ) Deventer – Hengelo - Enschede of Bentheim (andere half uur met IC Berlijn) 


- Snelheidsverhoging bestaande corridor Amsterdam – Amersfoort - Hengelo. 


- Mogelijkheden en gevolgen van open toegang internationaal vervoer   
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1. Inleiding 


Context: Spoorinhoudelijke uitwerking Amsterdam – Berlijn draagt bij aan voorbereiding verdiepend 


onderzoek naar perspectief 2030-2040. 


In de stuurgroep Toekomstbeeld OV is in april 2021 ingestemd met het uitvoeren van een aantal spoorcorridorstudies 


onder landelijke regie. Eén van deze corridorstudies betreft de verbinding vanuit Amsterdam richting Noord- en Oost-


Duitsland via Hengelo, dus bijvoorbeeld naar Osnabrück, Hannover, Berlijn en Bremen en Hamburg.  


 


IenW, ProRail, vervoerders en betrokken mede-overheden hebben eerder In de Contourennota en Ontwikkelagenda 


Toekomstbeeld OV zijn voor deze corridor verschillende opgaven gesignaleerd voor het internationaal, nationaal en 


het regionaal schaalniveau. 


De Ontwikkelagenda TBOV constateert dat verdieping van de spooruitwerking nodig is om, in combinatie met de 


uitwerking van de verstedelijkingsstrategieën, te komen tot een integrale en kansrijke uitwerking en gedragen 


toekomstbeeld met oplossingsrichting richting 2040.  
 


Ter voorbereiding op het verdiepend onderzoek heeft IenW ProRail gevraagd om, samen met vervoerders, de 


spoorse opgaven en raakvlakken met andere dossiers op de corridor te schetsen voor de tijdhorizon 2040 en afgeleid 


de eerste stap daar naartoe vanaf 2030. 


 


Dit document beschrijft de eerste beelden, vanaf nu spoorinhoudelijke uitwerking genoemd.  


 


Doel: 


- Consolideren inzichten uit eerdere fasen in TBOV. 


- Bijdrage aan de te schrijven notitie opgave, afbakening en omgeving (OAO notitie).  


- Aanknopingspunten bieden om de landelijke samenhang tussen de verschillende vervolgstudies te bewaken. 


 


Werkwijze en opbouw van dit document 


De corridor Amsterdam – Berlijn valt uiteen in een drie deelcorridors: 


 


- Amsterdam- Amersfoort – Hengelo – Duitse grens (bestaande route IC Amsterdam – Berlijn)  


- Amsterdam - Zwolle – Hengelo (alternatieve route voor IC Amsterdam – Enschede en Amsterdam - Berlijn).  


- Duitse grens – Osnabrück, Hannover, Berlijn, Hamburg en andere bestemmingen in Duitsland: dit deel van de 


corridor is gelijk ongeacht de route in Nederland (zowel in infrastructuur als dienstregeling).  


 


Er is geen nieuw onderzoek verricht, maar er wordt gebruik gemaakt van beschikbare informatie. Waar relevant 


aangevuld met expert-beoordeling van actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld uit lopend internationaal overleg in 


International Rail Passenger Platform. Met name uit: 


- Landelijke Netwerkuitwerking Spoor voor het Toekomstbeeld OV (2020)  


- Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA 2021) 


- Rapportages Versnelling Amsterdam Berlijn middellange termijn (2019 en 2021) 


- Beleidsrapportages Internationaal spoorvervoer 


 


Opbouw van dit document: 


- Uitgangssituatie voor het spoorvervoer zoals beschreven in de IMA en de infrastructuur op deze corridor. 


- Vervolgens geven we een overzicht van de route-opties voor de internationale verbinding met Berlijn en de in 


TBOV onderzochte bouwstenen voor het realiseren van productverbeteringen voor het internationale, 


nationale en regionale treinproduct op deze corridor. Ook is informatie opgenomen over transfer en 


noodzakelijke overige maatregelen.  


- De raakvlakken met andere ontwikkelingen op het spoornetwerk 


- Tenslotte worden voorstellen gedaan voor een adaptief ontwikkelplan en worden de belangrijkste afwegingen 


aangegeven/ bijdrage aan een corridorstrategie  


-  
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2. Uitgangssituatie 


In dit hoofdstuk is de uitgangssituatie voor de corridor Amsterdam- Amersfoort - Duitse grens (- Berlijn) beschreven; 


van welk treinproduct gaan we uit, welke vervoerontwikkelingen verwachten we en welke spoorinfrastructuur is 


beschikbaar. 


2.1 Referentie treinproduct: huidig 2022 en verwacht rond 2030 


In de bestaande situatie dienstregeling 2022 rijden op het traject Amsterdam - Amersfoort - Deventer 4 IC’s per uur 


(elk kwartier)18. Op het traject– Deventer - Enschede rijen 2 IC’s per uur. De IC’s hebben verschillende 


bestemmingen; Amsterdam C, Schiphol/Amsterdam Zuid respectievelijk Den Haag CS (in Amersfoort kan worden 


overgestapt). De IC Amsterdam – Berlijn rijdt 1x/ 2uur, op het traject Amsterdam - Deventer in het pad van een IC en 


van Deventer naar Hengelo als extra IC trein.  


 


Voor de IC Berlijn geldt het volgende: 


- Integratie in de binnenlandse reizigersdienst, dit betekent: de trein is zonder beperkingen toegankelijk voor 


binnenlandse reizigers, inpassing van de internationale IC in de tact/verdeling over het uur van IC’s.  


- IC Berlijn maakt integraal onderdeel uit van de HRN-concessie 2015-2025 en wordt in Nederland door NS als 


HRN-concessiehouder gereden en in Duitsland door NS-partner DB Fernverkehr in open toegang. 


Marktordening in Nederland vanaf 2025 is onderwerp van gesprek. 


- NS heeft met ingang van deze dienstregeling een aantal treinen per dag met 10 min versneld (2 per dag 


gehele jaar en 5 in de zomerperiode). Deze versnelling gaat ten koste van een goederenpad en vraagt 


aanpassing van verschillende regionale treinen. 


- Voorheen reed NS op drukke momenten ook nog versterkingstreinen op een deel van de route. Met de 


versnelling is hier (nagenoeg) geen capaciteit meer voor. 


 


Op het traject Apeldoorn – Wierden – Enschede rijden bovendien 2 Sprinters/uur Apeldoorn-Almelo, die in de spits 


doorrijden naar Enschede. Tussen Wierden en Enschede voegen 1 sneltrein en 2 Sprinters per uur bij. Tussen 


Hengelo en Oldenzaal (grens) rijden 1x/2 uur de IC trein Amsterdam – Berlijn, 1x/u de Regiotrein Hengelo naar 


Bielefeld en 2 Sprinters/u Zutphen - Oldenzaal. 


Op deze corridor rijden tevens goederentreinen voor de relaties vanuit Roosendaal, Rotterdam en Amsterdam naar 


Bad Bentheim. Tussen Weesp, Amersfoort en Duitse grens (Bentheim) zijn 2 goederenpaden / uur gereserveerd.   


 


Vanaf medio 2022 heeft de nieuwe open toegang-vervoerder European Sleeper capaciteit aangevraagd voor een 


nachtrein tussen Praag – Amsterdam Centraal – Oostende. Dat geldt ook voor Train Charter Services die onder het 


label Green City Trips enkele keren per week nachttreinen aanbiedt naar Berlijn, Dresden en Praag, Kopenhagen, 


Malmö en Stockholm. Verdere nachtproducten op de corridor zijn denkbaar, . 


 


Op middellange termijn 2024-2030 speelt de ambitie voor versnelling van de IC Amsterdam Berlijn met 30 minuten.  


- In het MIRT 2022 zijn investeringen gereserveerd (€ 50 miljoen) om de verbinding Amsterdam Berlijn 


structureel (dus zonder inleveren van goederencapaciteit) met 30 minuten te versnellen, waarvan 8-9 


minuten op het Nederlandse traject. De reistijd neemt dan af van ca 6u22 tot ca 5u50.  


- Inzet van nieuw, sneller en multisysteem materieel (V230). 


- Hiervoor zijn maatregelen nodig in extra perrons te Deventer en Oldenzaal en upgrade van het baanvak 


Hengelo – grens. Naar verwachting aanvullende investeringen in de baan worden nu onderzocht.  


- Station Almelo kan indien de IC Berlijn rijdt niet door deze trein worden bediend. 


-  


Daarnaast onderzoekt NS voor de middellange termijn het rijden van extra IC’s; in de daluren Amersfoort-Deventer 


en extra IC’s Randstad – Twente. 


Arriva rijdt in de daluren de regionale trein Winterswijk – Zutphen door naar Apeldoorn. 


 
18 Tussen Amersfoort en Barneveld-aansluiting rijden ook nog de treinen van Amersfoort naar Ede-Wageningen (Valleilijn) 
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Referentiemodel 6basis 


Voor de ontwikkeling op het spoor richting 2030 hanteren ProRail en IenW een landelijk referentie-lijnvoeringsmodel:  


model 6basis). Dit model kan de rond 2030 verwachte reizigersaantallen op het landelijke spoorwegnet niet volledig 


faciliteren.  


 


Het landelijke referentiemodel 6 basis is in 2021 geactualiseerd. Hierin zijn recent genomen bestuurlijke besluiten 


(waaronder OV SAAL II besluit en actuele dienstregelingontwikkelingen verwerkt). De landelijke referentielijnvoering 


kan de komende jaren bij nieuwe ontwikkelingen weer worden aangepast. 


 


Uitgangspunten: 


- Realisatie van het vastgestelde beleid en investeringen in MIRT/PHS: betekent een maakbare PHS-


dienstregeling en bijbehorende PHS-maatregelen.  


- Goederenroutering cf. PHS Voorkeursbesluit, d.w.z. routering van goederenvervoer via Gouda – Weesp – 


Amersfoort – Deventer (2 paden per uur per richting) en IJssellijn (1 pad per uur per richting). Geen 


patroonmatig goederenvervoer meer via Utrecht – Amersfoort. Maatregelen op de IJssellijn (kopmaken 


Deventer) zijn aangehouden (PHS besluit 2014)  


- Versnelling Berlijn MLT. 


- De lijnvoering op de Gooilijn, Flevolijn en Zuidtak verandert als gevolg van het OV SAAL II besluit. De IC’s 


Deventer Amsterdam en IC Berlijn rijden naar Amsterdam Zuid en Schiphol (niet meer naar Amsterdam CS)  


- De verbinding van Amsterdam naar Zwolle wordt versneld door maatregelen op Hanzelijn en Flevolijn 


- IC Berlijn rijdt via Amsterdam Zuid en Schiphol naar Hoofddorp (alleen keren), en niet meer van/naar 


Amsterdam Centraal. Dit is zonder aanvullende investeringen mogelijk vanaf OV SAAL (2029).  


- Nachttreinproducten dienen in patroonmatige paden IC-Berlijn (elk uur of elke 2 uur) of ongebruikte 


goederenpaden te rijden. 


- Keer, behandel- en opstelcapaciteit n.t.b./ PM 


 


Dit model houdt niet specifiek rekening met aanvullende ambities vanuit Europees kader. Tegelijk biedt de structuur 


in Nederland de mogelijkheid om elk uur (of vaker) een internationale trein de grens over te rijden op dezelfde wijze 


als de IC Berlijn nu. Dit biedt extra mogelijkheden in het buitenland, maar heeft ook effecten in Nederland. 


 


Het 6-basismodel maakt gebruik van de grenstijd zoals afgesproken met DB Netz voor versnelling IC Berlijn (30 


minuten sneller) op middellange termijn. De grenstijd in Deutschland-Takt 2030+ wijzigt. ProRail en SMA/DB Netz 


hebben in bilateraal overleg in 2019/2020 de match tussen de referentie en Deutschland-Takt bekeken. De 


grenstijden van 6basis en Deutschland-Takt 2030+ sluiten nu niet goed aan. Aanpassing heeft impact op de 


uitwerking van 6basis dienstregeling in Oost Nederland maar lijkt op voorhand niet onmogelijk: voor de verbinding 


Amsterdam – Osnabrück – Berlijn is in principe een oplossing gevonden, een aantal denkrichtingen is gevonden voor 


de inpassing van de regionale grensoverschrijdende trein RB61 Hengelo – Bielefeld. 
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Op de lijn Amsterdam - Amersfoort – Hengelo - Duitse grens is het treinproduct in het referentiemodel 6basis als volgt 


Traject Amsterdam – Amersfoort 


• 4 IC’s Schiphol – Amsterdam Zuid – Amersfoort (1xu door naar Enschede, 1x/u door naar Deventer waarvan 1x/2 


uur door naar Berlijn) 


• 4 Sprinters Amsterdam Centraal – Hilversum (2x/ door naar Amersfoort en 2x/u door naar Utrecht CS) 


• 6 Sprinters Amsterdam Centraal - Almere / Almere Oostvaarders 


• 2 sneltreinen Almere – Hilversum – Utrecht CS 


 


Traject Amersfoort – Wierden - Hengelo - Enschede (# treinen per richting) 


• 0,5 IC Schiphol - Amsterdam Zuid – Berlijn per uur (Amersfoort – Deventer in IC pad, na Deventer als extra IC) 


• 2 IC’s per uur (Utrecht / Amsterdam Z –) Amersfoort – Deventer – Hengelo - Enschede  


• 2 IC’s per uur (Amsterdam Z / Utrecht–) Amersfoort – Deventer (i.c.m. IC Berlijn) 


• 2 Sprinters per uur Apeldoorn - Enschede  


 


Traject Amsterdam – Almere – Zwolle 


• 4 IC’s Amsterdam Zuid – Almere – Lelystad (-2x/u naar Zwolle) 


• 4 sneltreinen Amsterdam Zuid – Almere – Lelystad (-2x/u naar Zwolle) 


• 2 sneltreinen Almere – Hilversum – Utrecht CS 


• 6 Sprinters Amsterdam Centraal - Almere / Almere Oostvaarders 


 


Traject Zwolle - Wierden - Almelo - Hengelo (# treinen per richting) naast bovengenoemde treinen bovendien 


• 1 sneltrein per uur Zwolle - Enschede 


• 2 Sprinters per uur Zwolle - Enschede  


 


Traject Hengelo – Oldenzaal grens (# treinen per richting) 


• 1 IC Amsterdam – Berlijn per 2 uur 


• 1 regiotrein per uur Hengelo - Bielefeld 


• 2 Sprinters per uur Hengelo - Oldenzaal  


 


Op het traject Amsterdam Zuid - Amersfoort Deventer rijden de 4 IC’s om de ca 15 minuten. De IC Berlijn rijdt op het 


traject Amsterdam – Deventer in een IC pad, op het traject Deventer – Hengelo – grens als “extra” IC trein (stopt niet 


meer in Almelo). Op het trajectdeel Wierden – Hengelo – Enschede rijden de treinen van/naar Amersfoort samen met 


de treinen vanuit Zwolle (1 sneltrein en 2 sprinters per uur)  


 


Op het traject Amsterdam Duivendrecht – Weesp – Amersfoort – Deventer – Hengelo – Bentheim zijn 2 goederenpaden 


per uur gereserveerd. 
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Onderzoekmodel 8/4 (robuuste basis TBOV)  


In de Ontwikkelagenda TBOV is de doorgroei van hoogfrequent spoorvervoer naar de robuuste basis opgenomen. De 


1e stap van de robuuste basis is uitgewerkt tot het landelijke netwerkmodel 8/4. Optimalisaties van het netwerkmodel 


8/4 zijn nog in onderzoek. Doorgroei naar dit 8/4 netwerk is nodig om de vervoerprognoses richting 2040 (volgens 


scenario WLO Hoog) te kunnen verwerken. Voor dit netwerk zijn aanvullende infra- en overige maatregelen nodig. 


Financiering voor deze maatregelen is nog niet beschikbaar (zie ook hfd 7 raakvlak TBOV 2030-2035). 


Veel onderzochte bouwstenen van de Ontwikkelagenda TBOV zijn afhankelijk van deze robuuste basis. Ook een 


aantal bouwstenen op de corridor Amsterdam – Twente zijn afhankelijk van deze robuuste basis en is uitgegaan van 


het landelijke netwerkmodel 8/4. Dit is bij de betreffende bouwstenen aangegeven. 


 


 


Knooppuntstations 


• Amsterdam CS is een groot knooppuntstation waar overgestapt kan worden op treinen naar Haarlem, 


Alkmaar, Hoorn en Schiphol en op het stedelijk OV 


• Amsterdam Zuid is in de referentie 6basis het internationale station voor treinen naar Parijs, Brussel en 


Londen. Tevens kan worden overgestapt op treinen naar Leiden en Den Haag, en het stedelijk OV. 


• Weesp; knooppuntstation voor sprinters waar reizigers kunnen overstappen op treinen naar 


Duivendrecht/Amsterdam Zuid/Schiphol, Amsterdam Centraal, Almere/Lelystad, Hilversum-


Amersfoort/Utrecht 


• Hilversum is een knooppunt van spoorlijnen. Reizigers kunnen overstappen op de Gooilijn richting Utrecht,  


Amersfoort/Deventer/Enschede of richting Amsterdam Centraal, op de Flevolijn richting Almere/Lelystad via 


de Gooiboog (spoorcorridor Utrecht-Hilversum-Almere) en richting Amsterdam Zuid/Schiphol 


• Amersfoort is een groot knooppunt waar meerdere spoorlijnen samenkomen: naar Amsterdam 


Centraal/Amsterdam Zuid, Utrecht (e.v. naar Rotterdam en Den Haag C), Zwolle, Deventer en Ede-


Wageningen. 


• Apeldoorn is een knooppuntstation waar reizigers kunnen overstappen in de richting Deventer of richting 


Amersfoort en in de richting Zutphen/Winterswijk 


• Deventer is een knooppunt van spoorlijnen. Reizigers kunnen overstappen op de IJssellijn richting Zwolle of 


richting Arnhem.   


• Almelo is een knooppuntstation waar reizigers kunnen overstappen in de richting van Zwolle, Hardenberg, 


Hengelo of Deventer 


• Hengelo is een knooppunt van spoorlijnen. De lijnen van Almelo en Enschede komen hier samen met de lijn 


naar Zutphen en de lijn naar Oldenzaal – Duitse grens (en verder naar Bielefeld en Osnabrück / Berlijn) 


• Enschede is eindpunt van de binnenlandse treinen. Hier kan worden overgestapt op de internationale trein 


naar Gronau en verder naar Münster, Hamm en Dortmund. 


• Zwolle is een groot knooppuntstation waar spoorlijnen uit Amersfoort, Almere, Leeuwarden, Groningen, 


Deventer, Kampen, Emmen, Enschede samen komen en reizigers kunnen overstappen 


 


In Duitsland zijn de volgende knopen belangrijke bestemmingen/hubs: 


- Osnabrück: frequente overstap mogelijk op ICE-net richting Bremen/Hamburg en Münster/Ruhrgebied e.v. 


(uurdiensten of vaker). 


- Hannover: overstap mogelijk op ICE-net richting Bremen/Hamburg, Ruhrgebied, Braunschweig/Dresden, 


Kassel/Neurenberg/München (uurdiensten of vaker) en op vele nachttreinbestemmingen in Europa. 


- Berlijn Spandau en Hbf voor bestemmingen in de metropool. Overstappen richting bestemmingen als Rostock, 


Warschau, Praag e.v. 


 


 


Goederenverkeer 


De corridor Amsterdam – Amersfoort – Deventer – Hengelo – Oldenzaal-grens is een belangrijke goederencorridor. 


De goederentreinen van de belangrijkste herkomstgebieden in Nederland (havens) en een deel van het 


transitoverkeer uit België rijden via deze route naar bestemmingen in Noord en Oost Duitsland en Europa. 
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2.2 Vervoerontwikkelingen 


Hieronder inzichten over verwachte reizigersaantallen op de spoorcorridor. De vervoerprognoses zijn conform de 


IMA. De IMA is gebaseerd op de WLO scenario’s, in 2019 bekende inzichten mbt woningbouwontwikkelingen zijn 


meegenomen. In deze vervoerontwikkeling is nog geen rekening gehouden met Corona-effecten of recente 


beleidsaanpassingen uit het Coalitie-akkoord. 


 


Binnenlands reizigersvervoer 


In 2018 maken ca 30.000 - 50.000  reizigers per dag gebruik van het deeltraject Amsterdam – Amersfoort.  


Op de deeltrajecten Amersfoort – Deventer en Wierden – Hengelo reizen ca 20.000 – 23.000 reizigers per dag; Op 


het deeltraject Deventer – Wierden is de vervoeromvang lager, ca 15.000 aantal reizigers per dag). Op het traject van 


de alternatieve routering via Zwolle is het traject Amsterdam – Almere het drukste traject met ca. 53.000 reizigers per 


dag. Op het deeltraject Lelystad – Zwolle reizen ca . 20.000 reizigers per dag  en op het deeltraject Zwolle  - Wierden 


reizen circa 6.000 tot 8.000 reizigers per dag 


  


Figuur 1 Aantal reizigers per dag in 2018 


 


In 2040 neemt het aantal reizigers toe, op het drukste traject Amsterdam Zuid – Hilversum toe naar 57.000 reizigers 


per dag, op de trajecten Amersfoort – Deventer en Wierden – Hengelo tot ca 25.000 a 26.000 reizigers per dag (WLO 


Hoog, referentie 6basis, LNS rapportage, dec 2020).  


Op het traject Amsterdam – Almere neemt het aantal reizigers toe tot 81.000 per dag. Op het traject Lelystad – Zwolle 


reizen 24.000 reizigers per dag. Op het traject Zwolle – Enschede (via Raalte)  neemt het aantal reizigers in 2040 


licht toe Laag de  baanvakwaarde ca. tot 7.000- 8.500 in WLO laag en  7.500 - 9.000 in WLO Hoog.  


 


Actualisatie vervoerprognose (IMA 2021) 


In de IMA 2021 zijn de vervoerprognoses geactualiseerd. Het vervoer neemt op het drukste deel van het traject 


Amsterdam Zuid – Hilversum toe tot 70 à 75.000 reizigers per dag (een groei tot 60 %). Op het traject Amersfoort – 


Apeldoorn neemt het aantal reizigers toe naar 25.000 (2040Laag) tot 35.000 (2040 Hoog) reizigers per dag; een groei 


van 15- 60% t.o.v. 2018. Hierin zijn de actuele verstedelijkingsprogramma’s verwerkt (tot en met eind 2019). Een 


verdergaande verstedelijksopgave zal nog door de regio worden aangegeven. 
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Figuur 2 baanvakbelasting referentie in 2040  Hoog volgens IMA (2021) 


 


Stations 


Het aantal in en uitstappers op de stations van Amsterdam via Amersfoort naar Oldenzaal is weergegeven in 


onderstaande tabel, voor 2018 en de bandbreedte voor 2040 Laag-Hoog (IMA 2021) 


 


 


 
Figuur 3 Aantal in- en uitstappers op stations in 2018 en 2040 (Laag resp Hoog) 


 


Het aantal reizigers op de stations op de alternatieve route via Zwolle is weergegeven in onderstaande grafiek  
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• Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid zijn verreweg de grootste stations. Amsterdam CS (afgekapt in de 


grafiek) had in 2018 188.400 reizigers per dag. Het aantal reizigers neemt in 2040 toe tot 216.000 – 257.000 (L-


H) reizigers per dag, een groei van 15-36%. Amsterdam Zuid had in 2018 60.700 (trein)reizigers per dag. In 2040 


neemt het aantal reizigers toe tot ca 95.000-114.000, een groei van 56-87%. 


• Amersfoort en Zwolle zijn grote stations met ca. 42600 en 47500 in- en uitstappers per dag. Richting 2040 neemt 


het aantal reizigers toe met 10-30 respectievelijk 10-25% 


• Hilversum en Almere CS hebben ca 27.000 reizigers per dag. Hilversum groeit met 20-40% naar 32.000-37.000 


reizigers per dag. Almere groei met 25-50% naar 33.000-41.000 reizigers per dag 


• De IC stations Apeldoorn, Deventer en Enschede hebben een omvang rond 20.000 reizigers. Almelo en 


Hengelo rond de 10.000 reizigers.  


• Op de IC stations Apeldoorn en Deventer neemt het aantal reizigers toe richting 2040. In Almelo, Hengelo en 


Enschede stabiliseert het vervoer zich 


• De sneltrein stations Raalte en Nijverdal hebben minder reizigers; 2.100, 2.800 reizigers).   


• Op de Gooilijn zijn Muiderpoort, Weesp en Naarden-Bussum de drukste Sprinterstations met 14.000 – 9.400 


reizigers per dag. 


• Op de Zuidtak is Duivendrecht met ca 13.000 reizigers een druk (sneltrein)station. In de 


vervoerwaardeberekening van de IMA wordt station Rai door de metro bediend (niet meer door de Sprinter). 


Hierover moet nog besluitvorming plaats vinden 


• Op de Flevolijn hadden de Sprinter stations in 2018 tussen de 3.600 en 7.500 reizigers. De groei richting 2040 


varieert van 100 – 200% 


• De drukste Sprinter stations zijn Rijssen, Oldenzaal, Enschede Kennispark, met tussen de 2.000 en 2.500 


reizigers. De andere stations hebben minder reizigers. De stations in Twente hebben beperkte vervoergroei 


– lichte afname van het vervoer. 


 


 


Internationaal vervoer  
 


NS geeft aan dat circa 900.000 reizigers op jaarbasis de grens bij Oldenzaal passeerden. Circa 30-40% daarvan 


stapte in Osnabrück uit of over.  
 
In de IMA zijn prognoses opgenomen voor het internationaal reizigersvervoer (zie onderstaand overzicht voor het 
internationaal vervoer met Duitsland). Via de grensovergang Bentheim neemt het vervoer toe van ca 1 miljoen 
reizigers per jaar in 2018 naar 1,4-1,6 miljoen reizigers per jaar in 2040, dus 40-60% groei. Voor de IC Berlijn is dit 
80%. Uitgangspunt hierbij is dat de IC Berlijn vaker rijdt (nu 1x/2 u, richting 2030 1x/u) en met ca 30 min is versneld. 
Mogelijk rijden de toegevoegde treinen naar andere bestemmingen in Duitsland (Bremen, Hamburg) 
 
Er is capaciteitsruimte voor meer (nacht)treinen en aanvullende producten, zoals de gezamenlijke lidstaten en 
sectorpartijen die onderzoeken in het Trans Europe Express 2.0 concept, Eurolink en de aangekondigde EC-pilots 
2025-2030 in kader Smart & Sustainable Strategy. De IMA gaat daarom uit van een uurdienst richting Berlijn, 
aangezien deze productverbetering neerkomt op het opvullen van het basisuurpatroon in Nederland, past in de 
afspraken met Duitsland in Deutschland-Takt 2030+ en geen aanvullende investeringen of keuzes vraagt.  
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Een deel van de in 2040 verwachte reizigers neemt de trein in plaats van het vliegtuig (modal shift). Dit levert een 
bijdrage aan duurzame mobiliteit en minder uitstoot van CO2, fijnstof en bijvoorbeeld stikstofxiden door korte 
afstandsvliegverkeer. 


 


 
 
Figuur 4 Prognose internationaal reizigersvervoer Nederland – Duitsland 


 


IC Berlijn rijdt in de huidige situatie geïntegreerd met de binnenlandse IC-dienstregeling. Dit betekent dat 


binnenlandse en internationale reizigers elkaar in toenemende mate in de weg gaan zitten. Bijkomend schiet de 


beperktere zitplaatscapaciteit van internationale treinen in toenemende mate in de spits in Nederland te kort. 


 


Goederenprognoses 


In de IMA 2021 zijn de meest recente goederenprognoses opgenomen. In deze verkeersprognose is uitgangspunt dat 


de goederentreinen van Rotterdam cq Roosendaal naar Noord en Oost Europa via de route Weesp – Amersfoort – 


Bentheim rijden. In onderstaand overzicht is het verwachte aantal treinen in 2040 opgenomen voor de spoorlijnen op 


de corridor Amersfoort – Duitse grens. Het aantal goederentreinen via de corridor Amersfoort en Bentheim en de 


grensovergang Bentheim neemt toe van 22-26 treinen per dag in 2018 naar 55-73 treinen per dag in 2040 (WLO 


Laag-Hoog). De groei op deze corridor is in het hoge WLO scenario van 2040 een factor 2,5 – 3 en hoger dan het 


landelijk gemiddelde. 


 


 
Figuur 5 Prognose van het aantal goederentreinen per dag in 2040 (WLO hoog) in Midden Nederland (bron IMA 2021) 


 


2.3 Is de vervoercapaciteit voldoende? 


Treincapaciteit 


Voor de referentiesituatie is geanalyseerd of er in de voorziene treinen (model 6basis) voldoende capaciteit is om het 


geprognosticeerde reizigersvervoer voor 2040 (WLOHoog) te accommoderen (Zie LNS bijlage, feitelijke 


onderzoeksresultaten per cluster dd 10 december 2020). In de IMA is deze capaciteitstoets geactualiseerd, zie voor 


de capaciteitsbezettingen onderstaande kaarten voor IC’s en Sprinters. 


In de referentiesituatie 6basis worden op de corridors Amersfoort – Enschede en Zwolle – Enschede geen 


overbezette treinen verwacht. Op het deeltraject Amersfoort – Deventer zijn een aantal IC’s wel volbezet (80-100%). 


Op het traject Zwolle – Wierden zijn een aantal Sprinters volbezet (80-100%).  
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Op het traject van de IC’s Amersfoort - Amsterdam Zuid treedt wel een capaciteitsknelpunt op (tussen Hilversum en 


Duivendrecht). Aandachtspunt hierbij is de ongelijkmatige verdeling van reizigers over de (4) IC’s. In de avondspits 


speelt de beperkte capaciteit van de IC Berlijn (rijdt als binnenlandse IC) een rol.  


Op de Flevolijn zijn richting 2040 (WLOH) een aantal spitstreinen overbezet. 


 


 
 
Figuur 2 Overbezette IC’s in 2040Laag respectievelijk 2040Hoog 


 


 
 
Figuur 6 Overzicht overbezette Sprinters in 2040 Laag resp Hoog 


legenda: donkerrood is zeer veel staanplaatsen (2-4 pers/m2), rood is veel staanplaatsen (1-2 pers/m2), oranje is zitplaatsen bezet, 
weinig staanplaatsen (< 1/m2), geel is 80-100% zitplaatsen bezet, geen staanplaatsen 


  


Transfercapaciteit 


De IMA signaleert transferknelpunten (in 2040) op de volgende stations op de bestaande route: Amsterdam CS, 


Amsterdam Zuid, Weesp, Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo, Wierden,  Borne, Hengelo, Oldenzaal 


en op de alternatieve route in Almere Muziekwijk, Almere Buiten, Lelystad, Zwolle, Heino en Raalte.  


2.4 Technische beschrijving 


Schematische weergave van de infrastructuur Amersfoort - Deventer 


 
 


 


Schematische weergave van de infrastructuur  Deventer - Hengelo – Bentheim en Zwolle -  Enschede 
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Traject Amersfoort - Hengelo  


In het kader van de voorziene MLT productstap ‘versnelling IC Berlijn’ is de bestaande infrastructuur getoetst op 


asset- en omgevingsaspecten. De toetsresultaten zijn: 
- Infracapaciteit: extra perron in Deventer nodig 
- TEV: onderstations Bathmen, Holterbroek en Wierden worden verzwaard vanwege instroom SNG- en ICNG-


materieel. Daarmee voldoet TEV naar verwachting voor versnellen IC Berlijn 
- baanstabiliteit. De IC Berlijn gaat rijden met Talgo-locs. Deze hebben een aslast van 22 ton en worden 


geclassificeerd in beladingsklasse D2. Traject Amsterdam Bentheim is vrijgegeven voor C2 – 130 km/u en 
D2- 100 km/u. Op ca 30 km van het traject zijn maatregelen nodig (zie oranje deeltrajecten op onderstaand 
kaartje). Onderzoek naar benodigde maatregelen loopt in het kader van programma baanstabiliteit.  


- Kunstwerken: geen issues verwacht. Kunstwerken zijn getoetst en voldoen voor nieuw materieel  
- Overwegen: Voor versnelling van IC Berlijn zijn naar verwachting geen maatregelen nodig. Hier komt ander 


materieel te rijden maar er gaan niet meer treinen rijden en treinen gaan ook niet sneller rijden 
- Geluid: geen issues verwacht agv versnelling IC Berljn (er gaan niet meer treinen of snellere treinen rijden. 


Alleen inzet van nieuw materieel met naar verwachting beperkte impact op geluidsbelasting). Goederen? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Traject Hengelo – Bentheim 


Resultaten infratoets voor versnelling IC Berlijn 


- Infracapaciteit: wijziging emplacement Oldenzaal en snelheidsverhoging Hengelo – Bentheim naar 140 km/h 


- Maatregelen voor overwegveiligheid, geluid, alignement en voor transfer Oldenzaal  


- Evt aanvullende maatregelen voor 740m goederen buffercapaciteit Oldenzaal (loopt) 


 


Traject Zwolle – Wierden  


- Enkelsporig traject 


- in Raalte en Heino zijn maatregelen voorzien om transferknelpunten op te lossen 
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3 Routeringsopties voor IC Berlijn 


Voor de verbinding met Berlijn zijn er verschillende routemogelijkheden in de vorige fase van TBOV onderzocht. 


- Met de IC Amsterdam – Berlijn via de bestaande route Amsterdam – Amersfoort – Hengelo – Bad Bentheim 


- Met de IC Amsterdam – Berlijn via de alternatieve route Amsterdam – Zwolle – Hengelo – Bad Bentheim 


- Met de ICE Amsterdam – Arnhem – Duisburg en vandaar met overstap op de ICE naar Berlijn. 
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Voor Osnabrück, Bremen en Hamburg en verder richting Scandinavië geldt dat voor verreweg de meeste reizigers de 


route via Bentheim de snelste is en blijft. 
 
Vanuit de vervoermarkt, exploitatie en reistijden etc. verwacht ProRail dat het nodig en wenselijk is de verbinding via 
Bad Bentheim te handhaven (met route-opties via Amersfoort of via Zwolle). Voor een aantal reizigers met de 
eindbestemming Berlijn is ook de verbinding via Duisburg een alternatieve reisroute. 
In TBOV zijn de route-opties via de bestaande route respectievelijk via de alternatieve route via Zwolle opgenomen in 
de onderzochte bouwstenen.  
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4 Onderzochte spoorvarianten in TBOV 


In de TBOV studie Landelijke Netwerkuitwerking Spoor (LNS, bron: Eindrapportage Landelijke Netwerkuitwerking 
Spoor 2040 Toekomstbeeld OV, kenmerk 2012210-KT-01 dd 10 december 2020)  zijn voor de corridor Amsterdam -  
Amersfoort – Enschede / Oldenzaal grens en de alternatieve corridor Amsterdam - Zwolle – Enschede bouwstenen of 
varianten onderzocht (in de volgende paragrafen worden de bouwstenen toegelicht). In deze bouwstenen zijn 
ambities voor het internationaal, nationaal als regionaal spoorvervoer opgenomen. Er is in de vervoerprognoses 
rekening gehouden met de in 2019 bekende woningbouwplannen (nog niet met de meeste recente plannen) 
De bouwstenen dragen bij aan de doelstellingen van TBOV: 


• Versnellen naar de landsdelen 


• Internationale verbinden 


• Kort grensoverschrijdend verbinden 


• Hoogwaardig OV in en tussen regio’s 
 
De volgende bouwstenen zijn onderzocht 


• Zwolle – Almelo (Enschede), 2e sneltrein 


• Barneveld-Noord, IC-stop 


• Münster – Zwolle, INT  


• IC Amsterdam – Zwolle – Enschede en IC Amsterdam – Zwolle - Berlijn (IC via de Sallandlijn) 


• Amersfoort – Apeldoorn, Regio Sprinter (IC Berlijn via Sallandlijn) 


• S baan Haarlem – Weesp (16x/uur) 


• S baan Haarlem – Weesp (12x/uur) 


• Frequentieverhoging en corridor rijden OV SAAL/Amersfoort – Amsterdam  


• Frequentieverhoging OV SAAL/Amersfoort – Amsterdam  


• IJmeerlijn 


 


In de onderzoeken is, net als vandaag, de IC Berlijn geïntegreerd in de binnenlandse IC dienst. De logistieke 


inpasbaarheid en vervoereffecten van de bouwstenen zijn vanwege de netwerksamenhang in een aantal landelijke 


rekennetwerken onderzocht. De effecten voor de bouwstenen zijn uit deze landelijke netwerken afgeleid. De effecten 


van de bouwstenen zijn vergeleken met de referentie (zie hoofdstuk 1) 


 


Autonome productverbetering IC Berlijn 


In de huidige dienstregeling en in de referentie rijdt de IC Berlijn 1x/2 uur. De productverbetering versnelling IC Berlijn 


(ca 30 min voor 2030) is opgenomen in de referentie (hoofdstuk 1). 


De productverbetering ‘frequentieverhoging IC Berlijn/Osnabrück naar 1x/uur’ is een autonome productverbetering en 


is in alle onderzochte bouwstenen te integreren. 


 


In de volgende paragrafen zijn de onderzochte bouwstenen beschreven, en relevante aspecten van 


netwerksamenhang, bijdrage aan doelstellingen, vervoerwaarde en de noodzakelijke inframaatregelen en kosten. 


Voor een meer uitgebreide beschrijving van de effecten wordt verwezen naar de LNS rapportages. 


 


Raakvlakken  


Daarnaast zijn op de aansluitende spoorlijnen bouwstenen onderzocht die impact kunnen hebben op deze corridor.  


- Utrecht – Arnhem – Keulen.  De internationale verbinding van Amsterdam – Utrecht – Arnhem – Köln heeft 


functionele raakvlakken met de IC Berlijn Amsterdam – Berlijn via Bentheim (zie hfd 2) 


- Lelylijn (Groningen – Lelystad – Amsterdam)  


- Zwolle – Deventer, IC en Sprinters 


- Goederenroutering Noordoost Europa (GNOE). Er zijn meerdere varianten in beeld; de bestaande route via 


Amersfoort – Hengelo naar Bentheim, routes via de Betuweroute en de IJssellijn via kopmaken Deventer, via de 


IJssellijn en verder via Twentekanaallijn naar Bentheim of via de Betuweroute en een nieuwe spoorlijn van 


Zevenaar naar Oldenzaal. 


- Hengelo – Zutphen, nieuwe IC verbinding Enschede – Arnhem (i.c.m. GNOE via Twentekanaallijn) 


- Valleilijn, sneltrein Amersfoort – Ede – Arnhem (productdifferentiatie) en kwartierdienst Amersfoort - Ede 
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4.1 Zwolle – Almelo (Enschede), 2e sneltrein  


Treinproduct 


Van Zwolle naar Almelo rijdt een 2e sneltrein.  


De extra 2e sneltrein Zwolle – Almelo rijdt niet verder dan Almelo. Van Almelo naar Enschede is geen pad 


beschikbaar omdat op hetzelfde moment de IC Berlijn via Almelo naar Hengelo rijdt. 


Op de lijn Zwolle - Enschede is het treinproduct als volgt: 


  


 


.                                                                   


 


                                                                                         


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Samenhang landelijk netwerk 


De samenhang met het landelijk netwerk is beperkt. De bouwsteen kan onafhankelijk van landelijke ontwikkelingen 


worden gerealiseerd.. 
 


Bijdrage aan internationale verbindingen 


nvt. 


Vervoerwaarde 


De extra sneltrein draagt bij aan de TBOV doelstelling van regionale bereikbaarheid; de verbinding tussen de regio 


Zwolle en de regio Twente wordt verbeterd.  


De trein rijdt tot Almelo (en niet naar Enschede) vanwege inpassing i.c.m. IC Berlijn tussen Almelo en Hengelo. Het 


aantal reizigers per dag op het baanvak neemt toe met 750-1000 (ca. 5-10%). Het aantal in/uitstappers in Raalte en 


Nijverdal neemt toe met 650 (ca. 5-10%). 


Inframaatregelen en kosten 


De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 
- Dubbelspoor Zwolle - Heino, 5 km ten oosten Nijverdal, 1 km ten westen vanaf Wierden - Station Wierden 4 sporig 
met vier perronsporen en gelijkvloerse intakking uit Apeldoorn met 80 km/u 


- Almelo, Nieuwe zijperrons spoor 1 (170m) en 5 (340m), check tunnel 


- Almelo, losleggen van Almelo-Hardenberg 
 


.De totale kosten vallen in de kostencategorie19 € 100-€ 250 miljoen. 


 


 
19 Vanwege het globale niveau van infra-verkenningen en kostenramingen zijn de kosten voor de bijbehorende 


infrastructuurmaatregelen aangegeven in kostencategorieën: < € 25 mio, € 25-50 mio, € 50-100 mio, € 100-250 mio, € 


250- 500, € 500-1.000 mio, € 1.000-2.500 mio, € 2.500-5.000 mio, € 5.000-10.000 mio 


Traject Zwolle - Wierden – Hengelo - Enschede 


• 2 sneltreinen Zwolle – Almelo (1x/u naar Enschede) 


• 2 Sprinters Zwolle – Enschede 


 


Op traject Amersfoort - Wierden – Hengelo  


• 1 IC Amsterdam – Berlijn per 2 uur (stopt niet in Almelo) 


• 2 IC per uur Amersfoort - Enschede 


• 2 Sprinters per uur Apeldoorn - Enschede 


 


De IC Berlijn rijdt via de bestaande route Amersfoort – Hengelo 


– Bad Bentheim. 
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4.2 Barneveld Noord, IC stop 


Treinproduct 


De IC’s Amersfoort – Deventer stoppen extra op een nieuw station Barneveld-Noord: 


  
 


.                                                                   


 


                                                                                         


Samenhang landelijk netwerk 


De samenhang met het landelijk netwerk is beperkt. De bouwsteen kan onafhankelijk van landelijke ontwikkelingen 


worden gerealiseerd. 
 


Bijdrage aan internationale verbindingen 


nvt. 


Vervoerwaarde 


De extra IC-stop draagt bij aan de regionale bereikbaarheid; door verbetering van de (overstap) verbinding tussen de 


regio Food-Valley en de regio Deventer - Twente  


Vervoereffect van het nieuwe station is nog niet berekend. 


Inframaatregelen en kosten 


De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 
- Nieuw IC station Barneveld Noord aan hoofdbaan Amersfoort - Apeldoorn met goede transfer naar huidig station 
Barneveld Noord. De totale kosten vallen in de kostencategorie € 25-€ 50 miljoen 
 


4.3 Zwolle- Münster 


Treinproduct 


Op traject Amersfoort – Apeldoorn (-Deventer)  


• 2 IC per uur (Utrecht - ) Amersfoort – Enschede  


• 2 IC per uur (Amsterdam - ) Amersfoort – Deventer (1x/2uur IC Berlijn door naar Hengelo) 


 


De IC Berlijn rijdt via de bestaande route Amersfoort – Hengelo – Bad Bentheim. 


De IC Amsterdam – Amersfoort – Deventer (2x/u) stopt op het nieuwe station Barneveld Noord. Behalve als de IC 


Berlijn rijdt (1x/ 2uur). Effectief wordt dan 3x per 2 uur gestopt. Bij frequentieverhoging van de IC Berlijn naar 1x 


per uur wordt in Barneveld Noord 1x per uur gestopt. De IC van Enschede met de Randstad (2x/u) stopt niet in 


Barneveld Noord, waardoor reistijden tussen Twente en de Randstad niet veranderen. Door de extra stop neemt 


de reistijd van Deventer met de Randstad 2x/uur met  2-3 min toe. 
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De internationale trein Münster – Enschede rijdt door naar Zwolle: 


 
.                                                                   


                                                                                        


Samenhang landelijk netwerk 


De samenhang met het landelijk netwerk is beperkt. De bouwsteen kan onafhankelijk van de robuuste basis worden 


gerealiseerd. Wel is deze bouwsteen minder goed combineerbaar met de bouwsteen IC Berlijn via Zwolle. In deze 


bouwsteen rijden 2 IC’s/uur van Enschede via Zwolle naar Amsterdam. De verbinding Münster – Zwolle zou dan 


betekenen dat de trein uit Münster op een IC Enschede via Zwolle naar de Randstad wordt doorgekoppeld, wat een 


grote logistieke en exploitatieve impact heeft (multi-courant materieel etc). 
 


Bijdrage aan internationale verbindingen 


Verbetering van de internationale verbinding tussen de grensregio’s van Zwolle en Münster 


Vervoerwaarde 


Vervoeromvang huidig en bij doorkoppeling INT 2x/u naar Zwolle is grosso modo ongewijzigd 0,6-0,8 miljoen 


reizigers per jaar. 


Inframaatregelen en kosten 


De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 
- Enschede, extra perron. Kosten max € 25 mio 


 


4.4 IC Amsterdam – Zwolle – Enschede/Berlijn  


Treinproduct 


Op traject Zwolle – Enschede rijdt 


- 1-2x/u IC Munster – Enschede – Zwolle* 


- 2x/u Sprinter Enschede - Zwolle 


 


Op het traject Hengelo – Deventer rijdt  


- 1x/2 u IC Berlijn via de bestaande route Amersfoort – Hengelo – Bad Bentheim. 


- 2x/u IC Amersfoort – Deventer – Hengelo – Enschede 


- 2x/u Sprinter Apeldoorn- Deventer – Enschede 


 


*Als de IC Berlijn rijdt, rijdt de IC Zwolle tot Almelo. De trein Münster – Enschede rijdt dan 1x/u door als IC naar 


Zwolle. Optie is dat de 2e trein uit Münster dan als Sprinter naar Zwolle doorrijdt (1x/u) 
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De IC Amsterdam – Enschede / Berlijn rijdt via Zwolle: 


 
 


.                                                                   


                                                                                       


Samenhang landelijk netwerk 


De samenhang met het landelijk netwerk is groot. De robuuste basis stap 1 is randvoorwaarde voor deze bouwsteen. 


Deze bouwsteen is minder goed te combineren met de bouwsteen voor de internationale verbinding Zwolle – 


Münster. 


 
Bijdrage aan internationale verbindingen 


De internationale verbinding tussen Amsterdam en Osnabrück en Berlijn wordt ruimt 20 minuten korter dan in de 


referentie. Gegeven de plannen voor verdere versnelling in Duitsland komt een verbinding van tegen de 5 uur reistijd 


binnen bereik. Naar verwachting leidt een reistijd van 4-5uur tot wezenlijke modal shift vanuit het vliegtuig en verdere 


verschuiving vanuit de auto. 


Vervoerwaarde 


Internationaal vervoer 


Op het traject Zwolle – Almelo - Enschede  


- 2 IC per uur Amsterdam – Zwolle – Hengelo – Enschede / Berlijn (1x/u naar Enschede, 1x/u naar Berlijn) 


- 2 Sprinters per uur Zwolle – Enschede 


- 2 Sprinters per uur Zwolle - Nijverdal 


 


Op traject Amersfoort – Almelo - Enschede 


• 2 IC per uur Utrecht -  Amersfoort – Enschede  


• 2 Sprinters per uur Apeldoorn – Enschede 


 


De IC Berlijn rijdt via de alternatieve route Amsterdam – Zwolle - Hengelo.  


De IC treinen Amsterdam – Zwolle – Hengelo rijden 160 km/h en stoppen niet meer in Heino en Raalte. Tussen 


Zwolle en Nijverdal rijden 2 extra Sprinters. De IC verbinding tussen Twente en Amsterdam wordt ca 20 min korter. 


De IC verbinding (2x/u) via de huidige route van Enschede naar Amersfoort – Utrecht en verder naar de zuidelijke 


Randstad blijft gehandhaafd. Er zijn dan 4 IC’s/uur van Twente met de Randstad, 2x via Zwolle naar Amsterdam en 


2x via Amersfoort naar zuidelijke Randstad. 


Op het traject Amersfoort – Deventer minder IC’s; rijden 2 ipv 4 IC’s per uur 
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Binnenlands vervoer 


De IC Amsterdam – Enschede / Berlijn draagt bij aan het versnellen van de verbindingen met de landsdelen (Twente 


met de noordelijke Randstad), de internationale verbindingen en de verbindingen tussen de landsdelen (Twente-


Zwolle). Dit is zichtbaar in de reistijdeffecten (hierbij is uitgangspunt dat ook de Flevo/Hanzelijn wordt versneld). 


Reisrelatie (Minimale) reistijd in 


referentie [min.] 


IC Amsterdam Enschede via 


Zwolle (RM1,[min.] 


Zwolle – Amsterdam Zuid 57 -5 


Enschede - Zwolle 50 -6 


Enschede – Amsterdam Zuid 124 -23 


Enschede – Den Haag Centraal 148 -8 


Enschede - Rotterdam Centraal 141 -7 


 


Het netto-effect op het aantal reiziger is +2.750 nieuwe reizigers. (ca. 10% t.o.v. referentie). Als gevolg van de omklap 


van de IC Almelo – Amersfoort – Amsterdam naar Almelo – Zwolle – Amsterdam reizen er ca. 4.750 reizigers nu 


via Zwolle en niet meer via Almelo – Amersfoort (baanvakbelasting Wierden – Deventer). Op het baanvak Zwolle 


– Wierden neemt het aantal reizigers daardoor toe met ca 7.500 reizigers. 


Er ontstaat een vervoerknelpunt tussen Almere en Amsterdam, met name als de IC Berlijn rijdt (beperkte 


treincapaciteit). ). Eerder expertoordeel NS/FMN/ProRail: de beperkte zitplaatscapaciteit van internationale treinen 


leidt in de spitsrichting op drukke momenten tot een extra vraagstuk. Dit vraagstuk is bij gebruik van de 


alternatieve route via Amersfoort op de Gooilijn vergelijkbaar of iets groter. Mede om deze reden zijn ProRail (en 


vervoerders) in principe voorstander zijn van eigen, losse internationale paden. Mocht hier alsnog de capaciteit 


voor worden gevonden dan lost dat dit spitsvraagstuk op, naast extra kansen en mogelijkheden voor 


internationaal reizigersvervoer. 


Inframaatregelen en kosten 
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De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 
- Almelo, nieuwe zijperrons spoor 1 (170m) en 5 (170m) 


- Zwolle – Wierden Integraal dubbelspoor, 160km/u; - Station Wierden 4 sporig met vier perronsporen en 


gelijkvloerse intakking uit Apeldoorn met 80 km/u. Aandachtspunt zijn transfermaatregelen voor 160 km/h 


De kosten voor deze maatregelen liggen tussen de 500 - 1.000 miljoen euro 


4.5 Amersfoort – Apeldoorn, regio sprinter 


Treinproduct 


Deze bouwsteen met  2x/u een regiospinter Amersfoort – Apeldoorn is onderzocht in combinatie met de IC 


Amsterdam – Enschede via Zwolle (zie hfd 2.4). Deze regiosprinter bedient 2 nieuwe stations: Barneveld-Noord en 


Apeldoorn West. Om deze trein te kunnen rijden wordt de IC frequentie tussen Amersfoort en Deventer teruggebracht 


naar 2x per uur.


 
 


.                                                                                                                                                          


Samenhang landelijk netwerk 


De samenhang met het landelijk netwerk is groot. De robuuste basis stap 1 is randvoorwaarde voor deze bouwsteen.  
 


Bijdrage aan internationale verbindingen 


nvt. 


Vervoerwaarde 


De nieuwe regiosprinter draagt bij aan de regionale bereikbaarheid; door verbetering van de (overstap) verbinding 


tussen de regio Food-Valley en de regio Deventer - Twente  


Het effect op het aantal In/Uitstappers is in Apeldoorn -2.800 en Deventer -1.500 als gevolg van 4x naar 2x IC. 


Bovendien is er door de extra Sprinter geen mooie kwartierligging meer mogelijk tussen Deventer – Amersfoort. 


Er is geen vervoerprognose Apeldoorn West (niet goed opgenomen in vervoerprognose berekening). 


Inframaatregelen en kosten 


De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 


Op traject Amersfoort – Apeldoorn (-Deventer)  


• 2 IC per uur (Utrecht - ) Amersfoort – Enschede  


• 2 Sprinter per uur Amersfoort – Enschede 


 


Daarnaast rijden 2 IC’s per uur Amsterdam – Enschede en Amsterdam - Berlijn via de alternatieve route Zwolle – 


Hengelo  
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- Nieuwe stations Barneveld Noord (incl transfer naar de Valleilijn) en Apeldoorn West. Kosten tussen 25 en 50 mio 
euro. 
 


4 4.6  S baan Haarlem – Weesp (16x/uur) 


Treinproduct 


In deze bouwsteen wordt op de corridor Haarlem – Amsterdam CS – Weesp een hoogfrequent S baan systeem 


(16x/uur, nieuwe stations) geïntroduceerd. De Sbaan treinen rijden door naar Almere (8x/uur) en Hilversum (8x/uur).  


Tussen Haarlem en Weesp rijden geen IC’s. De S baan wordt gecombineerd met hoogfrequente IC verbindingen van 


Almere naar Amsterdam Zuid (8x/u) en Amersfoort naar Amsterdam Zuid (4x/u). De huidige rechtstreekse verbinding 


Almere – Hilversum – utrecht is vervallen. 


 


 
.                                                                                                                                                          


Samenhang landelijk netwerk 


De samenhang met het landelijk netwerk is groot. De robuuste basis stap 1 is randvoorwaarde voor deze bouwsteen.  
 


Bijdrage aan internationale verbindingen 


nvt. 


Vervoerwaarde 


De S baan draagt bij aan het verbeteren van het hoogstedelijk OV. De bereikbaarheid van (nieuwe) woon en 


werkgebieden wordt verbeterd 


De S baan heeft een positief effect op de vervoeromvang. Het aantal reiziger op het traject Amsterdam CS – Weesp 


neemt met ca 20% toe t.o.v. de referentie. Voor Almere is het effect per saldo ongeveer neutraal (als gevolg van het 


wegvallen van de rechtstreekse verbinding Almere – Hilversum – Utrecht). 


Op traject Amsterdam CS - Amersfoort  


• 16  Sbaan per uur Amsterdam CS – Weesp (8x naar Hilversum) 


• 4 IC treinen Amsterdam Zuid – Amersfoort e.v. 


 


Op traject Amsterdam Zuid – Lelystad  


• 8 IC treinen Amsterdam Zuid – Lelystad  


• 8 Sbaan per uur Amsterdam CS - Almere 
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Inframaatregelen en kosten 


De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 
- verplaatsen station Diemen naar Diemer-knoop 
- nieuwe S baan haltes Westerpark en Amsterdam Panama 
De totale investeringskosten vallen in de kostencategoriee € 50-100 miljoen 


5 4.7  S baan Haarlem – Weesp (12x/uur) 


Treinproduct 


 Op het traject Haarlem – Amsterdam CS – Diemen rijdt een hoogfrequente S baan, 16x per uur. De Sbaan rijdt 6x 


per uur door naar Hilversum en 6x/uur door naar Almere (de overige 4 Sbaan treinen keren in Diemen.  


Ook rijdt er 2x/uur een sneltrein tussen Almere en Hilversum – Utrecht.  


                                                                                                                                      


Samenhang landelijk netwerk 


De samenhang met het landelijk netwerk is groot. De robuuste basis stap 1 is randvoorwaarde voor deze bouwsteen.  
 


Bijdrage aan internationale verbindingen 


nvt. 


Vervoerwaarde 


De S baan draagt bij aan het verbeteren van het hoogstedelijk OV. De bereikbaarheid van (nieuwe) woon en 


werkgebieden wordt verbeterd. 


De S baan heeft een posiitief effect op de vervoeromvang. Het aantal reiziger op het traject Amsterdam CS – Weesp 


neemt met ca 10% toe t.o.v. de referentie. Voor Almere is het effect ongeveer neutraal (vergelijkbaar product met 


referentie) 


Inframaatregelen en kosten 


De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 
-  verplaatsen station Diemen naar Diemer-knoop 
- Tailtracksporen Diemen 


De totale investeringskosten vallen in de kostencategoriee € 50-100 miljoen 
 
 


4.8  Frequentieverhoging en corridor rijden OV SAAL 


Treinproduct 


Op traject Amsterdam CS – Diemen - Amersfoort  


• 16  Sbaan per uur Amsterdam CS – Diemen (waarvan 6x naar Hilversum en 6x naar Almere) 


• 4 IC treinen Amsterdam Zuid – Amersfoort e.v. 


• 2 sneltreinen Almere – Hilversum - Utrecht 


 


Op traject Amsterdam Zuid – Lelystad  


• 6 Sbaan per uur Amsterdam CS - Almere 


• 8 IC treinen Amsterdam Zuid – Lelystad  


• 2 sneltreinen Almere – Hilversum - Utrecht 
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In deze bouwsteen rijden IC’s en Sprinters per corridor (in lijn met het OV SAALII besluit); alle IC treinen van 


Amersfoort (4x/u) en Almere (8x/u) rijden naar Amsterdam Zuid. Alle Sprintertreinen van Hilversum en Almere rijden 


naar Amsterdam CS. De IC frequentie tussen Lelystad – Almere en Amsterdam Zuid neemt toe naar 8x/u. Station 


Diemen Zuid wordt bediend door de metro (niet meer door de trein. 


 


                                                                                                                                                          


Samenhang landelijk netwerk 


De samenhang met het landelijk netwerk is groot. De robuuste basis stap 2 is randvoorwaarde voor deze bouwsteen.  
 


Bijdrage aan internationale verbindingen 


De IC Berlijn rijdt geïntegreerd als IC naar Amsterdam Zuid en Schiphol 


Vervoerwaarde 


Het corridor rijden en verhogen van de frequentie draagt bij aan het verbeteren van de Hoogfrequente Stedenring. 
 
Het corridor-rijden van IC en Sprinter heeft een positief effect op de vervoerwaarde; Doordat er meer treinen kunnen 
rijden (hogere baanvakcapaciteit) zijn er hogere frequenties mogelijk met tevens kortere reistijden in de Sprinter. De 
vervoeromvang groeit op de Flevolijn met ca 10% en op de Gooilijn met ca 20% tov de referentie 6basis.  
Door het corridor- rijden verdelen de reizigers zich gelijkmatiger over de IC treinen waardoor de vervoerknelpunten in 
de IC’s Almere-Amsterdam en Hilversum Amsterdam worden verminderd. Wel blijft er een vervoerknelpunt tussen 
Amsterdam Zuid en Hilversum om het moment dat de IC Berlijn rijdt. 


 
Inframaatregelen en kosten 


Voorwaarden zijn de investeringen voor de robuuste basis stap 2 (Doortrek NZ lijn naar Schiphol en alternatieve 
goederenroutering NO Europa=GNOE). Daarna zijn voor deze bouwsteen geen aanvullende inframaatregelen nodig.  
Het corridor-rijden maar zonder de frequentieverhoging van de Sprinter op de Gooilijn. Grosso modo is dit de 


gewijzigde lijnvoering cf het OV SAAL II besluit, en nu onderdeel van de geactualiseerde referentie 6basis. Hiervoor 


zijn na realisatie van de OV SAALII maatregelen geen aanvullende investeringen nodig  


6 4.9  Frequentieverhoging OV SAAL/Amersfoort – Amsterdam  


Treinproduct 


Op traject Amsterdam CS - Amersfoort  


• 4 IC treinen per uur Amsterdam Zuid – Amersfoort e.v. 


• 6 Sprinters per uur Hilversum – Amsterdam CS 


• 2 sneltreinen Almere – Hilversum - Utrecht 


 


Op traject Amsterdam Zuid – Lelystad  


• 8 IC treinen Amsterdam Zuid – Lelystad  


• 6 Sprinters per uur Amsterdam CS - Almere 


• 2 sneltreinen Almere – Hilversum - Utrecht 
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In deze bouwsteen rijden, net als vandaag zowel IC’s als Sprinters, alternerend. Er rijden IC’s en Sprinters van 


Almere naar Amsterdam CS en Amsterdam Zuid respectievelijk van Amersfoort naar Amsterdam CS en Amsterdam 


Zuid. Het aantal treinen neemt toe, met name op de Zuidtak naar 10 IC’s en 6 Sprinters en op de Gooilijn naar 6 IC’s, 


4 Sprinters (en 2 sneltreinen via de Gooiboog).                                                                                                                                                          


Samenhang landelijk netwerk 


De samenhang met het landelijk netwerk is groot. De robuuste basis stap 2 is randvoorwaarde voor deze bouwsteen.  
 


Bijdrage aan internationale verbindingen 


De IC Berlijn rijdt geïntegreerd als IC trein naar Amsterdam Zuid en Schiphol 


Vervoerwaarde 


De frequentieverhoging draagt bij aan het verbeteren van de hoogfrequente stedenring 


 
De productdifferentiatie van IC en Sprinters leidt tot lagere frequenties per tak. Het effect van meer rechtstreekse 
verbindingen weegt niet op tegen het effect van lagere frequenties op de verbindingen.   
 
Inframaatregelen en kosten 


Voor deze bouwsteen zijn grootschalige inframaatregelen noodzakelijk 


• 2 extra sporen Amsterdam Zuid – Weesp (incl dubbele vorken bij Gaasperdam-aansluiting) 


• 2 extra sporen Almere Poort – Almere Oostvaarders 


De uitbreiding van het traject tussen Amsterdam Zuid en Weesp met 2 sporen is zeer complex en moeilijk inpasbaar. 


De investeringen vallen in de kostencategorie € 5.000-10.000 miljoen. Ook is voorwaarde dat de investeringen in de 


robuuste basis stap 2 (NZ lijn doortrekken naar Schiphol en alternatieve goederenroutering naar NO Europa) zijn 


gerealiseerd.  


 


4.10  IJmeerlijn 


Treinproduct 


Een nieuwe metrolijn wordt gerealiseerd van Diemen via Pampus naar Almere. Vanwege deze nieuwe verbinding 


tussen Amsterdam en Almere worden de treinfrequenties van Amsterdam CS naar Almere aangepast. In het 


uitgewerkte model zijn tevens 2 extra sneltreinen Almere – Hilversum – Utrecht toegevoegd. 


Op traject Amsterdam CS / Amsterdam Zuid 


   Amersfoort / Almere 


• 2 IC treinen per uur Amsterdam CS – Amersfoort e.v. 


• 2 IC treinen per uur Amsterdam CS - Lelystad 


• 4 IC treinen per uur Amsterdam Zuid – Amersfoort e.v. 


• 2 Sprinters per uur Hilversum – Amsterdam CS 


• 2 Sprinters per uur Amsterdam CS - Almere 


• 2 sneltreinen Almere – Hilversum – Utrecht 


• 6 IC treinen Amsterdam Zuid – Lelystad  


• 4 Sprinters per uur Amsterdam Zuid - Almere 
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Samenhang landelijk netwerk 


De IJmeerlijn is niet afhankelijk van de landelijke ontwikkeling van het spoornetwerk. Wel is er een indirect effect; bij 


de een IJmeerlijn zijn minder Sprinters nodig op de Flevolijn. In het LNS onderzoek in 2020 is deze bouwsteen 


gecombineerd met extra treinen tussen Almere en Utrecht. Voorwaarde voor deze extra treinen is wel de robuuste 


basis stap 2 (realisatie alternatieve goederenroutering NO Europa).  
 


Bijdrage aan internationale verbindingen 


nvt 


Vervoerwaarde 


De IJmeerlijn draagt bij aan verbetering van het OV in hoog stedelijke gebieden.  


De vervoerwaarde op de doorkruising van het IJmeer is geschat op ca 6500 reizigers (is vermoedelijk een 


onderschatting). De verwachting is dat de vervoerafname op de Hollandse brug (Almere – Weesp) ongeveer even 


groot is (6500 reizigers minder. Dat is < 10% van het totaal aantal reizigers op de Hollandse brug). 


Inframaatregelen en kosten 


Realisatie van de IJmeerlijn valt in de kostencatergorie € 1.000-2.500 / 2.500-5.000 miljoen 
 


7 4.11  Experts aan het woord 


In het uitgevoerde TBOV onderzoek constateren d onderzoekers het volgende.  Een tweede IC Zwolle – Almelo 


scoort goed op regionale bereikbaarheid maar voegt op vervoerwaarde weinig toe. Die tweede IC zou wel een 


faseringsstap kunnen zijn in verdere uitbouw van de corridor Zwolle-Twente. Een IC Amsterdam – Zwolle – 


Enschede/Berlijn scoort hoog op verbinden landsdelen, regionale bereikbaarheid en internationale verbindingen. Het 


effect op het aantal binnenlandse reizigers is slechts matig. Internationaal groeit het aantal reizigers wel naar 


verwachting en wordt met de route via Zwolle een grote reistijdwinst van 20 minuten op de totale verbinding 


Amsterdam – Hengelo/Berlijn gerealiseerd. Hier is wel een forse investering nodig voor spoorverdubbeling, hogere 


snelheid van 160 km/h, opheffen overwegen en overige maatregelen. De laatste twee aspecten hebben bijkomende 


baten voor de omgeving en veiligheid. De sprinter Apeldoorn – Amersfoort en IC-stop Barneveld-Noord scoren alleen 


positief op regionale bereikbaarheid en negatief op de doelstellingen hoogfrequente stedenring, verbinden landsdelen 


en robuustheid. In combinatie met IC Enschede – Zwolle – Amsterdam Zuid is  productdifferentiatie op de as 


Amersfoort – Deventer (2 IC’s en 2 Sprinters per uur) een nadere analyse waard. 


 


Het koppelen van de verbinding Zwolle – Enschede met de verbinding naar Münster scoort goed op regionale 


bereikbaarheid. Ook wordt Zwolle en achterliggende bestemmingen voor een beperkt aantal reizigers beter 


verbonden met Dortmund en Münster. De bouwsteen voegt per saldo weinig toe aan de totale vervoerwaarde. 


 Op traject Amsterdam CS – Diemen – Almere / Amersfoort  


• 12 Sprinters Amsterdam CS – Diemen 


(waarvan 4x Almere, 4x Hilversum, 4x Diemen) 


• 2 IC Almere – Hilversum - Utrecht 


 


Op traject Amsterdam Zuid – Lelystad / Amersfoort 


• 8 IC treinen Amsterdam Zuid – Lelystad  


• 4 IC treinen Amsterdam Zuid – Amersfoort  


• 2 IC Almere – Hilversum - Utrecht 
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Daarnaast verslechtert de robuustheid en is deze bouwsteen niet te combineren met de IC Berlijn via Zwolle. Qua 


exploitatie vergt een dergelijke koppeling een (nieuwe/aangepaste) vloot treinen die in beide landen kan rijden 


(bicourant-materieel). 


 
Het doelbereik van de bouwstenen die de verbinding tussen Almere en Amsterdam invullen is vergelijkbaar. Allemaal 
scoren ze hoog op verstedelijking, regionale bereikbaarheid en vervoerwaarde. Ook zorgen ze voor het oplossen van 
een vervoerknelpunt. De bouwsteen productdifferentiatie (zowel IC’s als Sprinter naar zowel Zuid als CS) vraagt 
echter veel hogere investeringen dan de andere bouwstenen en is zeer complex en moeilijk in te passen. Dit leidt 
daarmee ook tot zeer hoge infra investeringen. De bouwstenen met ontvlechting (Sprinter naar CS en IC naar Zuid) 
scoren daarnaast goed op robuustheid. In dit cluster is ook de IJmeerlijn onderzocht. Hierbij zijn er gevolgen voor de 
bereikbaarheid van Diemen; Diemen Zuid wordt bediend door de metro / IJmeerlijn en niet meer door de Sprinter.  
 


Het capaciteitsknelpunt dat zich in de referentie tussen Almere en Amsterdam-Zuid voordoet, wordt in de 


verschillende varianten (beperkt) verminderd. In alle bouwstenen zijn de IC’s tussen Amsterdam Zuid aan de ene 


kant en Almere en Amersfoort aan de andere kant druk. Afhankelijk van de bouwsteen leidt dit op het ene of andere 


baanvak tot capaciteitsproblemen. Aandachtspunt hierbij vormt de IC-Berlijn-trein, omdat deze trein een kleinere 


capaciteit heeft (dit geldt voor beide routes, via Zwolle of via Amersfoort) en doordat er meer vervoer vanuit Noord- en 


Oost Nederland via Almere naar Amsterdam en de Randstad gaat. 
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5  Optimalisaties 


In aanvulling op de al onderzochte bouwstenen is nader onderzoek nodig naar verdere uitwerking, optimalisatie van 
bouwstenen of nieuwe bouwstenen.  
 
IC Berlijn kan in alle gevallen ook een andere internationale (nacht-)trein zijn. Mogelijkheden voor en impact van meer 
open toegang vervoer dient in de corridorstudie aandacht te krijgen. 
 


- nieuw station Barneveld (Sprinter of IC); de mogelijkheden en effecten zijn nog onvoldoende onderzocht. Zie 


bouwsteen IC bediening Barneveld icm met huidige route IC Berlijn (par 3.2) en Regiosprinter Amersfoort – 


Apeldoorn (i.c.m. IC’s over Sallandlijn, zie par 3.5), met mogelijke nieuwe stations Barneveld Noord, Stroe en 


Apeldoorn West 


 


- IC Berlijn los rijden (niet meer geïntegreerd in IC). Een losse IC bedient de internationale markt beter, kan de IC 


Berlijn op de huidige corridor worden versneld door niet meer te stoppen in Hilversum en Apeldoorn (5-8 minuten 


reistijdverkorting), biedt ruimte voor ontwikkeling van open access voor internationaal vervoer. Ook kan het 


(avond)spitsprobleem van de IC Duivendrecht – Hilversum worden opgelost. Mogelijkheden lijken aanwezig bij 


minder goederenverkeer op deze corridor (1 ipv 2 goederenpaden per uur via de route Weesp-Deventer). Een 


losse IC Berlijn moet worden afgewogen tegen andere wensen op de Gooilijn. In het GNOE onderzoek worden 


scenario’s zonder goederenpaden op de corridor Weesp – Deventer bestudeerd. Op korte termijn zijn er 


mogelijkheden wanneer het bestaande goederenpad via de IJssellijn beter wordt benut en het aantal 


goederenpaden op de route Weesp-Deventer wordt verminderd van 2x naar 1x per uur. 


 


- IC via Sallandlijn met 140 km/h, geen 3e/4e Sprinter. De investeringen van de onderzochte bouwsteen IC via 


Sallandroute (par 3.4) kunnen mogelijk worden verlaagd door het aantal Sprinters te handhaven op 2x/uur. 


Inschatting is dat dan volstaan kan worden met partiele spoorverdubbeling. Als de infrastructuur aansluiting in 


Zwolle dan niet aangepast hoeft te worden, kunnen hier de ruimtelijke knelpunten bij spoorverdubbeling 


voorkomen worden en daarmee de kosten aanzienlijk worden verlaagd. 


 


- IC via Sallandlijn in combinatie met handhaven IC’s Amersfoort – Deventer. In de onderzochte bouwsteen IC 


via Sallandroute (par 3.4) verslechtert het treinproduct op de bestaande corridor (Amersfoort-Deventer geen 5 


maar 2x/u). Alternatief is dat de frequenties op de corridor Amersfoort - Deventer gelijk blijven. De 3e/4e IC naar 


Deventer kunnen mogelijk ook stoppen op een nieuw station Barneveld-Noord 


 


- Nieuwe mogelijkheden i.c.m. GNOE 


Bij het realiseren van alternatieve goederenroutering voor de goederentreinen naar NO Europa kunnen de 


goederenpaden via de Gooilijn vervallen. De vrijkomende capaciteit kan worden benut voor verbetering van het 


product op de Gooilijn. Mogelijkheden zijn:  


o Losse IC Berlijn – Amsterdam CS  


o Extra sneltreinen Amersfoort – Amsterdam CS of extra treinen Almere – Hilversum - Utrecht 


(kunnen niet in combinatie met losse IC Berlijn) 


o extra Sprinters Hilversum-Amsterdam CS 


o 2e sneltrein Zwolle – Enschede (bij wel G paden tussen Almelo en Hengelo rijdt de sneltrein tot 


Almelo 


 


- Sneltrein Zwolle – Enschede in de aansluitingsknoop Zwolle (aanpassen dienstregeling) 


 


- 2 IC Enschede – Zwolle via Sallandlijn icm IC Berlijn via bestaande route 


 


- Extra (4e) IC (Schiphol - ) Deventer – Hengelo - Enschede of Bentheim (andere half uur met IC Berlijn) 


 


- Snelheidsverhoging bestaande corridor. Amsterdam – Berlijn is onderdeel van het TEN-T netwerk. De TEN-T 


richtlijn specificeert (in voorstel EC) een snelheid van 160 km/h. Onderzoek moet uitwijzen op welke delen van 


het traject Amsterdam– Amersfoort – Deventer – Hengelo snelheidsverhoging naar 140 of 160 km/h logistiek 
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mogelijk is (inpasbaar in het landelijk netwerk) en welke maatregelen hiervoor nodig zijn (overwegen, baan, TEV, 


ERTMS, geluid). In het programma TBOV 2030-2035 is snelheidsverhoging Amersfoort - Deventer van 130 km/h 


naar 140 km/h voorgesteld en al onderzocht.  


 


- IC Berlijn via route Hengelo – Zutphen – Apeldoorn. In GNOE is een variant goederenroutering via Hengelo-


Zutphen opgenomen. Mogelijk biedt infra-uitbreiding van dit traject meekoppelkansen voor de IC Berlijn. Echter, 


de toegevoegde waarde lijkt beperkt (geen reistijdvoordelen), terwijl de gevolgen voor capaciteit en infrastructuur 


groot zijn (capaciteit Zutphen, brugopeningen IJsselbrug, spoorverdubbeling Apeldoorn-Zutphen…..). Voorstel is 


deze optie niet verder te onderzoeken 
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6 Overige maatregelen spoorsysteem 


6.1 Opstellen reizigersmaterieel 


In TBOV is een landelijke verkenning gedaan naar de behoefte aan opstelcapaciteit voor reizigerstreinen. De analyse 


is uitgevoerd voor verschillende regionale clusters van opstelterreinen. Uitgaande van de onderzochte ambities voor 


2040 zijn  


- een opstelknelpunt voorzien in de cluster Amersfoort – Utrecht  


- geen capaciteitsknelpunten op de opstelterreinen in de clusters Zwolle-Deventer-Zutphen en Almelo-Hengelo-


Enschede.  


6.2 Overige asset-maatregelen 


Amsterdam Belijn is een TEN-T corridor. De TEN-T richtlijn specificeert ERTMS  


Bij snelheidsverhoging naar 160 km/h (varianten via de Sallandlijn) is vanwege de hogere snelheid ERTMS 


randvoorwaardelijk. Bij 160 km/h zijn geen overwegen meer toegestaan en zijn aanvullende transfermaatregelen op 


stations nodig. 


Op het traject Wierden – Hengelo rijden veel treinen. Treinen rijden elkaar kort na elkaar over het traject waarvoor  


seinverdichting of ERTMS nodig is. 


Wanneer meer treinen gaan rijden zijn mogelijk aanvullende maatregelen aan overwegen, baanstabiliteit en Tractie 


en Energievoorziening nodig. Dit vraagt nader onderzoek. Verdere aandachtspunten interoperabiliteit/ERTMS en 


klimaatadaptatie. 


 


 


 


7  Raakvlakken  


8 7.1 Netwerk en corridorstudies 


TBOV 2030 - 2035 


TBOV 2030 heeft landelijke netwerkmodellen voor doorgroei van hoogfrequent spoorvervoer ontwikkeld; Het 


ontwikkelde netwerkmodellen 8/4 is de invulling van de, in de TBOV ontwikkelagenda gedefinieerde, robuuste basis 


stap 1. Deze robuuste basis is randvoorwaardelijk voor een groot aantal ambities en bouwstenen in de 


ontwikkelagenda. De referentie 6basis en het ontwikkelde doorgroeimodel 8/4 zijn uitgangspunt voor de 


corridorstudies Amsterdam – Berlijn. De TBOV 2030 netwerken zijn in 2021 geactualiseerd. 


Op de corridor Amsterdam – Berlijn is snelheidsverhoging Amersfoort – Apeldoorn naar 140 km/h opgenomen  in de 


het TBOV 2030-2035 netwerkmodel. Over TBOV 2030-2035 is nog geen besluit genomen 


 


Goederenroutering NO Europa (GNOE) 


Bij keuzen van de goederenroutering Rotterdam – NO Europa via de route Weesp Hengelo of via Deventer Hengelo 


maken de goederentreinen gebruik van de route Amsterdam – Amersfoort –Deventer – Hengelo - Bentheim. De route 


Amsterdam – Hengelo – Bentheim valt dus zowel in de scope van GNOE als van de corridorstudie Amsterdam 


Berlijn. Daarmee zijn er duidelijke functionele en technische raakvlakken tussen deze studies. Beide ontwikkelingen 


zijn mogelijk en sluiten elkaar niet uit. 


Bij keuze van de goederenroutering via Arnhem en de Twentekanaallijn of via een nieuw N18 tracé) ontstaat er 


ruimte op de bestaande route Amsterdam – Amersfoort – Almelo – Hengelo voor andere ambities in het 


reizigersvervoer regionaal, nationaal en internationaal. 
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Corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens 


In de corridorstudie Utrecht – Arnhem – Duitse grens worden productverbetering onderzocht voor het internationaal 


(naar Ruhrgebied e.v.), nationaal en regionaal reizigersvervoer. De corridor heeft een functionele relatie met de 


corridorstudie Amsterdam – Berlijn: voor de meeste reizigers zal de snelste en directe verbinding naar Berlijn via 


Hengelo lopen, met de IC Berlijn van Amsterdam via (Amersfoort of Zwolle en) - Hengelo naar Berlijn; voor een 


aantal reizigers bijvoorbeeld uit Utrecht of regio Arnhem/Nijmegen is de route met de ICE via Utrecht – Arnhem naar 


Duisberg en daar overstappen op de ICE naar Berlijn een beter alternatief. De ambities op beide corridors (zowel in 


Nederland als in Duitsland) kunnen de internationale verbinding Nederland -  Duitsland verbeteren.  


In Duitsland zijn in Deutschland-takt (het toekomstbeeld voor het Duitse spoorwegnet) productschappen en 


investeringen opgenomen die aan beide routes in Nederland ten goede komen. Het gaat dan om frequentieverhoging 


en reistijdverkorting tussen de grote Duitse steden in Ruhr-Rheingebied naar Hamburg, Berlin, Frankfurt en verder, 


en investeringen in beeld. Verbetering van / investeringen op de internationale verbinding Amsterdam – Berlijn via 


Twente heeft daarmee impact op de omvang van de internationale reizigersstroom via Arnhem en omgekeerd. 


 


Lelylijn 


In het coalitieakkoord (jan 2022) is de ontwikkeling van de Lelylijn opgenomen, een nieuwe spoorlijn van Lelystad 


naar Groningen. De corridor Amsterdam – Berlijn heeft geen logistieke, vervoerkundige of infrastructurele relatie met 


de Lelylijn. Keuzen op de corridor Amsterdam – Twente - Berlijn kunnen onafhankelijk van de ontwikkeling van de 


Lelylijn genomen worden. De Lelylijn heeft wel effect op de vervoerstromen via de Flevolijn. Door de Lelylijn neemt 


het aantal reizigers op de Flevolijn toe. De keuze voor de route Amsterdam – Twente -Berlijn via Zwolle betekent ook 


een vervoertoename op de Flevolijn. 


 


Studie EuregioRail Zwolle – Munster 


Provincie Overijssel, Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) en de Euregio hebben de ambitie om de 


grensoverschrijdende treinverbindingen verder te verbeteren. Hiertoe is in het kader van het Interegg project 


EuregioRail het onderzoek gestart naar mogelijkheden om invulling te geven aan deze en de kosten en baten 


hiervan. Inzicht in de kosten en baten van verschillende ambitieniveaus is niet alleen een belangrijke basis voor 


besluitvorming in de regio, maar ook bij de betreffende (deel)staatsministeries en de EU. Daarbij dient al op korte 


termijn beslisinformatie op tafel te komen, zodat tijdig een politiek besluit over de doorkoppeling van de 


treindiensten op de spoorlijn Zwolle-Münster en de daartoe benodigde maatregelen genomen kan worden, vooral 


ook met oog op de aanbesteding van de treindiensten op de spoorlijn Münster-Enschede voor de periode vanaf 


2026.  


 De ambities met meer treinen tussen Zwolle en Münster hebben een groot raakvlak met de ambities voor 


Amsterdam – Berlijn. 


 


Emissievrij reizigersvervoer Zutphen Hengelo en Almelo-Mariënberg 


In 2020 heeft ProRail opdracht gekregen voor een verkenning naar volledige elektrificatie van de lijnen Zutphen – 


Hengelo en Almelo - Mariënberg. Daarbij is ook aanvullend onderzoek naar batterij- en waterstof-treinen uitgevoerd. 


Pantograaf-batterijtechniek lijkt voor deze trajecten haalbaar, milieuvriendelijker en goedkoper dan de aanleg van een 


nieuw bovenleidingsysteem. Besluitvorming is voorzien in BO MIRT 2022. Het raakvlak is beperkt. 


 


MIRT Verkenning TEN-T Oost 


In opdracht van IenW onderzoekt ProRail maatregelen voor 740 m lange goederentreinen op de goederencorridor 


Oost (Rotterdam – Weesp – Deventer – Hengelo – Bentheim en Elst - Deventer). De maatregelen langs de 


corridor Amersfoort – Bentheim zijn het verlengen van goederenwachtsporen in Deventer, Almelo en Oldenzaal. 


 


MIRT Verkenning TEN-T  


Op 14 december 2021 heeft de Europese Commissie het ‘Efficient and Green Mobility’-Package gepresenteerd. De 


EC geeft hiermee uitvoering aan de Green Deal en de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. Het pakket 


vormt een ambitieus voorstel met een prominente rol voor spoorvervoer om een bijdrage te leveren aan de 


afgesproken reductie van de CO2-uitstoot. Het pakket bestaat onder andere uit: 


- Herziening van de verordening uit 2013 ter realisatie van het Trans-Europese Netwerk Transport (TEN-T); 


inclusief het netwerk van de spoorgoederen-corridors (wetgevend); 


- Het Nieuwe EU Raamwerk voor Stedelijke Mobiliteit (niet-wetgevend); 


- Actieplan voor internationaal reizigersvervoer (niet-wetgevend). 


Eind 2022 volgt naar verwachting het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de Rail Freight 


Corridor verordening. 
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Nedersaksenlijn 


De regio heeft een ambitie voor een nieuwe spoorverbinding tussen Stadskanaal en Emmen. Hiermee kan een 


verbinding Groningen – Stadskanaal – Emmen – Almelo worden gerealiseerd wat de regionale bereikbaarheid ten 


goede komt. 


 


9 7.2 Raakvlak infraprojecten 


Op de corridor zijn de volgende infraprojecten actueel 


- Maatregelen PHS/OV SAAL 


- Snelheidsverhoging Flevolijn / Hanzelijn (in onderzoek) 


- PHS Amsterdam CS 


- Amsterdam Zuid (station en 3e perron) 


- Optimalisatie emplacement Amersfoort (in uitvoering) 


- Versnellen Amsterdam – Berlijn (MLT 2025-2030) 


- Deventer emplacement 


- Wunderline 


10 7.3 Stations/BTM 


Algemeen: 


• Indien vanuit het netwerk een keuze gemaakt wordt waarbij sprake is van snelheidsverhoging naar 160km/h 


(en/of 200 km/h) heeft dit invloed op alle stations. In de basis zijn stations niet ontworpen voor passages met 


deze snelheden, dus passagestations vereisen onderzoek op transferveiligheid. Bij een ruimtelijke 


inpassingsclaim vraagt dit om een integrale scope i.r.t. de omgeving. Voor de stations waar gestopt worden 


moet ook minimaal een onderzoek op transferveiligheid gedaan worden en in combinatie met een eventuele 


ruimtelijke opgaaf vergt dit zeker een integrale opgaaf. 


• Op alle trajecten waar sprake is van een toenemend aantal passerende of stoppende treinen langs/ op 


stations, dient een onderzoek plaats te vinden op transferveiligheid en opnieuw bepalen van de behoefte 


aan capaciteit op het station onder deze 'toenemende' omstandigheden. 


  


Station specifieke aandachtspunten: 


De impact op stations op deze corridor is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in routering. In alle 


varianten samen zijn 30 stations betrokken. 


Van deze 30 zijn er 5 stations waar reeds een transferknelpunten aanwezig is, dit betreft de stations: Wierden, 


Almelo, Borne, Amersfoort, Rijssen.  


Voor een tweetal stations met een bestaand transferknelpunt is reeds een project voorzien om deze op te lossen: 


Heino en Raalte. De overige stations op de genoemde corridors hebben aandachtspunten op het gebied van 


transfer of hebben geen knelpunten. Op basis van bovenstaande algemene punten dienen alle betrokken stations 


onderzocht te worden op het gebied van transferveiligheid. 


Daarnaast liggen er opgaven op stations in deze corridor, vanuit andere (knooppunt)studies of reeds benoemde 


corridorstudies. Voorbeelden hiervan zijn fietsopgave, kwaliteitsopgave en de genoemde goederenroutering 


(GNOE). De diverse opgaven op een station dienen ten alle tijden integraal, ook in relatie tot de omgeving, 


beschouwt te worden. 


Als laatste zijn mogelijk een tweetal nieuwe stations voorzien; Barneveld Noord (in combinatie met het bestaande 


station Barneveld Noord), Stroe en Apeldoorn West. Nieuw te realiseren stations dienen zeker integraal 


beschouwd te worden. 
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8 Adaptief ontwikkelpad 


De productverbeteringen op de corridor Amsterdam Berlijn kan stapsgewijs worden ingevoerd, zodat op elk moment 


kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen.  


Bijvoorbeeld door 


 


 Voor 2030 


o Versnelling IC Berlijn MLT (2025-2030, niet meer stoppen in Almelo) 


o Versnelling IC Amsterdam – Lelystad - Zwolle 


o Frequentie-verhoging IC Amsterdam - Hengelo – Osnabrück - Belijn (of Hamburg) naar 1x/uur 


o Extra IC’s Amersfoort-Deventer in daluren en extra IC’s Randstad-Twente 


o Lijnvoering OV SAAL (4 IC/u Amersfoort - Amsterdam Zuid/Schiphol, geen directe IC naar 


Amsterdam CS (incl IC Berlijn naar Amsterdam Zuid en Schiphol) 


o Enkele keren per dag ‘Losleggen IC Amsterdam Centraal – Berlijn’ 


o Optie IC stop Barneveld Noord 


o Optie doorkoppeling Münster Enschede naar Zwolle 


- 2030 - 2040 


o Versnelling IC Berlijn (losleggen, niet meer stoppen in Hilversum, Apeldoorn, snelheidsverhoging 


Amersfoort-Deventer naar 140 km/) 


o 2e sneltrein Zwolle – Almelo  


- 2040 


o Amsterdam – Enschede en Amsterdam – Berlijn via Sallandlijn  


▪ En/of 


o Productverbetering op de corridor Amsterdam – Amersfoort – Hengelo icm alternatieve 


goederenroutering GNOE), waaronder Sprinters Amersfoort – Barneveld, extra treinen Almelo - 


Hengelo 
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9 Bevindingen  


- In de IMA zijn op de corridor Amersfoort-Hengelo en Zwolle-Enschede geen vervoerknelpunten in reizigerstreinen 


geconstateerd. Wel zijn er knelpunten in de IC’s op het traject Amersfoort – Amsterdam Zuid en Almere – 


Amsterdam Zuid 


Richting 2040 is er op het traject Amersfoort – Bentheim onvoldoende capaciteit voor het goederenverkeer.  


- De spoorcapaciteit van de corridor wordt maximaal benut. Voor het realiseren van structurele 


productverbeteringen zijn investeringen in de infrastructuur noodzakelijk 


- Als bijdrage van het verbeteren van de internationale verbinding met Berlijn biedt een keuze voor zowel het 


verbeteren van de huidige verbinding IC Amsterdam – Berlijn via Bad Bentheim als de ICE verbinding via 


Arnhem in Duisburg toegevoegde waarde. Verbetering van de huidige verbinding via Bad Bentheim is mogelijk 


door het verhogen van de frequentie naar 1x/uur i.c.m. nieuwe (nacht-)verbindingen, bv direct naar Hamburg. 


- Een los internationaal pad voor de IC Berlijn is vanuit de internationale reiziger optimaal en beperkt eventuele 


nadelen voor binnenlandse reizigers, dit kan nader onderzocht worden.  


- Versnelling van de verbinding met het landsdeel Twente met de noordelijke Randstad en de internationale 


verbinding met Osnabrück en Berlijn is mogelijk met ruim 20 minuten. De IC Amsterdam – Enschede en 


Amsterdam - Berlijn rijdt dan via een alternatieve route Amsterdam – Zwolle – Hengelo. Hiervoor is integrale 


spoorverdubbeling van het baanvak Zwolle- Wierden nodig (investering van € 500-1000 mio). De IC verbinding 


van Enschede met de zuidelijke Randstad via de huidige route Amersfoort - Utrecht (2x/u) blijft gehandhaafd. 


- Verbetering van de verbinding tussen de regio’s is de verbeteren door een 2e sneltrein Zwolle – Almelo. Dit is een 


eventuele tussenstap naar de structurele IC verbinding Amsterdam – Zwolle – Enschede 


- Opening naar een nieuw station Barneveld Noord eventueel i.c.m. een nieuwe sprinter Amersfoort – Apeldoorn 


vraagt nader onderzoek 


- De ontwikkeling op de corridor Amsterdam Berlijn heeft raakvlakken met andere ontwikkelingen op het 


spoornetwerk, zoals de ontwikkeling op de corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens, Goederencorridor Noord 


Oost Europa, Euregiorail Zwolle – Münster, herziene EU verordening TEN-T.  


- Mogelijkheden voor productverbetering op deze corridors hangen samen met keuzen voor de goederenverbinding 


met Noord Oost Europa (GNOE). Andere goederenrouteringen bieden ruimte op de corridor Amersfoort – Almelo 


– Hengelo voor verbetering van het regionaal, nationaal of internationaal reizigersvervoer op deze corridor. 


 


Nader onderzoek is wenselijk naar verdere uitwerking en optimalisatie van bouwstenen en nieuwe gesuggereerde 


bouwstenen. 


- nieuw station Barneveld Noord (Sprinter of IC) en de effecten op stations oostelijker gelegen; uitwerking 


bouwsteen IC bediening Barneveld en Regiosprinter Amersfoort – Apeldoorn (opties nieuwe stations Barneveld 


Noord, Stroe, Apeldoorn West) 


- IC Berlijn los rijden (niet meer geïntegreerd in IC). (i.c.m. minder goederenverkeer via Weesp route) 


- IC via Sallandlijn met 140 km/h, geen 3e/4e Sprinter. Optimalisatie om infrakosten te verlagen 


- IC via Sallandlijn in combinatie met handhaven IC’s Amersfoort – Enschede en IC’s Amersfoort – Deventer.  


- Nieuwe mogelijkheden i.c.m. GNOE 


- Extra sneltreinen Amersfoort – Amsterdam CS, extra Sprinters Hilversum-Amsterdam CS of extra (of sneller) 


treinen Almere – Hilversum - Utrecht  


- 2e sneltrein Zwolle – Enschede  


- Sneltrein Zwolle – Enschede in de aansluitingsknoop Zwolle (aanpassen dienstregeling) 


- 2 IC Enschede – Zwolle via Sallandlijn icm IC Berlijn via bestaande route 


- Extra (4e)  IC (Schiphol - ) Deventer – Hengelo - Enschede of Bentheim (andere half uur met IC Berlijn) 


- Snelheidsverhoging bestaande corridor Amsterdam – Amersfoort - Hengelo. 


- Mogelijkheden en gevolgen van open toegang internationaal vervoer 


 







   


 


Corridor Amsterdam – Twente – Duitse grens 39 


 








   


 


 


 


Stapsgewijs naar een snelle internationale 


verbinding Amsterdam – Kopenhagen 


 


 
 


-Rapport- 


8 april 2022  







   
 


 


 


 


Document     Kenmerk    Datum  


Stapsgewijs naar een snelle internationale  2022-001                  8-4-2022 


verbinding Amsterdam – Kopenhagen  


 


 


 


 


 


 Stapsgewijs naar een snelle internationale 


verbinding Amsterdam – Kopenhagen 


 


 


 


 


 


 


 


-Rapport- 


8 april 2022 







   


   
1 


Inhoudsopgave 
 


Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 1 


1. Inleiding .......................................................................................................................................................... 2 


Regeerakkoord, Deltaplan en Lelylijn.................................................................................................................. 2 


Stapsgewijs naar een kortere reistijd en minder overstappen ........................................................................... 2 


Uitgangspunten ................................................................................................................................................... 2 


2. Stappen naar een snelle internationale spoorverbinding .............................................................................. 3 


Eindbeeld 2050 ................................................................................................................................................... 3 


Huidige situatie ................................................................................................................................................... 4 


2025 .................................................................................................................................................................... 5 


2030 .................................................................................................................................................................... 7 


2035 .................................................................................................................................................................... 9 


2040 .................................................................................................................................................................. 11 


2050 .................................................................................................................................................................. 12 


3. Belangrijkste bevindingen ............................................................................................................................ 14 


Bijlage 1: Geraadpleegde documenten ................................................................................................................. 15 


 


  







   
 


   
 2 


1. Inleiding 
 


Regeerakkoord, Deltaplan en Lelylijn  
Medio december is het regeerakkoord van het Kabinet Rutte IV gepubliceerd waarin het Rijk aangeeft 


middelen te reserveren om op termijn, met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen, 


de Lelylijn te kunnen aanleggen. Tevens geeft het Rijk aan dat de komende periode wordt uitgewerkt 


hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van 


de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en 


betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland. 


In het kader van het Deltaplan voor het Noorden is door Noord-Nederland recentelijk gewerkt aan een 


lobbystrategie voor het doortrekken van een snelle treinverbinding vanuit Noord-Nederland via 


Bremen en Hamburg naar Scandinavië. Eén van de overwegingen uit deze strategie is het inzetten op 


een verbinding met in eerste instantie beperkte infrastructurele ingrepen. Het uitgangspunt is hierin 


om maximaal gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en optimaal in te spelen op 


autonome ontwikkelingen en lopende projecten in zowel Nederland als Duitsland. 


 


Stapsgewijs naar een kortere reistijd en minder overstappen 
Ter nadere inhoudelijke onderbouwing van de lobby voor het ‘doortrekken’ van de Lelylijn is het van 


belang dat inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden tot het stapsgewijs verkorten van de reistijd 


op het traject Amsterdam-Groningen-Hamburg-Kopenhagen in de komende jaren. Hierbij wordt zoals 


reeds genoemd in eerste instantie zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de huidige railinfrastructuur 


en wordt ‘meegelift’ op autonome ontwikkelingen en lopende projecten.  


 


Kort samengevat staat de volgende vraag centraal:  


Via welke stappen kan een snelle internationale verbinding Amsterdam – Kopenhagen via de Lelylijn in 


de loop der jaren vorm krijgen? Welke obstakels dienen hierbij te worden geslecht om de reistijd te 


verkorten en het aantal overstappen te beperken? 


 


Uitgangspunten 
De afgelopen periode is in het kader van het Deltaplan voor het Noorden en de Wunderline al veel 


onderzoek verricht ten aanzien van mogelijke reistijdverkorting en doorkoppeling van treinen, met 


name op de corridor Groningen – Bremen/Hamburg. De onderzoeken die o.a. zijn uitgevoerd door 


SMA, Sweco, Berenschot en Prognos (waarvan een overzicht in de bijlage is opgenomen) vormen de 


basis voor het stappenplan dat in de volgende hoofdstukken wordt beschreven. In het kader van deze 


rapportage zijn geen nadere technisch-inhoudelijke analyses uitgevoerd. Ook worden geen 


kostenschatting van eventuele infrastructurele maatregelen afgegeven. 


 


In het volgende hoofdstuk zal allereerst zal het eindbeeld van de verbinding Amsterdam-Groningen-


Hamburg-Kopenhagen in 2050 worden gepresenteerd waarna vervolgens de stappen worden 


beschreven die leiden dit eindbeeld. Per stap wordt de reistijdwinst en potentiële knelpunten 


benoemd. 
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2. Stappen naar een snelle internationale 
spoorverbinding 


 


Eindbeeld 2050 
 


2050
Reistijd Asd – Kph: 7uur
Afstand ca. 800 km


 
 


Het eindbeeld van de verbinding Amsterdam – Groningen – Hamburg – Kopenhagen is een snelle 


directe treinverbinding die de reiziger in 7 uur van Amsterdam naar Kopenhagen brengt, een afstand 


van ongeveer 800 kilometer. De verbinding per trein is daarmee sneller dan per auto (ca. 8 uur) 


Vanuit Groningen duurt de reis naar Kopenhagen per trein slechts 5 en half uur (ca. 625 km). Ter 


vergelijking: Een reiziger die vanuit Groningen via Schiphol naar Kopenhagen vliegt is langer 


onderweg: ca 6 uur (2 uur reistijd Groningen-Schiphol, 1,5 uur inchecken en boarden, 1,5 uur vliegen, 


1 uur uitchecken en transport naar centrum Kopenhagen). 


Een dergelijke verbinding vraagt uiteraard om een aantal infrastructurele investeringen. Deze kunnen 


in de komende drie decennia stapsgewijs uitgevoerd worden. Hiernavolgend wordt de stapsgewijze 


aanpak van de verbinding Amsterdam – Kopenhagen via Groningen weergegeven, waarbij wordt 


gestart met een weergave van de huidige situatie.  
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Huidige situatie 
 


Huidige situatie
Reistijd Asd – Kph: 11u30min
4x overstappen


 
 


In de huidige situatie bedraagt de reistijd Amsterdam-Groningen-Hamburg-Kopenhagen ca. 11 uur en 


30 minuten. Dit is dus 4 en een half uur langer dan in het eindbeeld van 2050.  Momenteel dient de 


reiziger Tussen Amsterdam en Kopenhagen 4 maal over te stappen (te Groningen, Leer, Bremen en 


Hamburg): 


Amsterdam – Groningen: ca. 2u00min 


Overstap:   ca. 0u15min 


Groningen – Leer (bus): ca. 1u00min 


Overstap:   ca. 0u15min 


Leer – Bremen:   ca. 1u30min 


Overstap:   ca.  0u15min  


Bremen - Hamburg:      ca.  1u00min 


Overstap:   ca. 0u30min 


Hamburg – Kopenhagen:  ca.  4u45min 


 


Doordat de Friesenbrücke over de Eems nog niet is hersteld dient de reiziger tussen Groningen en 


Leer gebruik te maken van treinvervangend busvervoer. 
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2025 
 


2025
Reistijd Asd – Kph: 11 uur
max 4x overstappen


 
In 2025 zijn een aantal projecten gerealiseerd die leiden tot een kortere reistijd tussen en Amsterdam 


en Kopenhagen via Groningen en beperking van het aantal overstappen. Zo is de Knoop Groningen op 


dat moment verbeterd, is de Friesenbrücke over de Eems herbouwd en is de eerste bouwstap van de 


Wunderline gereed waarmee de reistijd tussen Groningen en Bremen incl. een overstap te Leer wordt 


verkort naar ca. 2uur en 30 minuten. Verkorting van de reistijd tussen Groningen en Bremen biedt ook 


kansen op een efficiëntere overstap te Hamburg, waarmee de reistijd Amsterdam-Groningen-


Hamburg-Kopenhagen verkort wordt naar 11 uur: 


Amsterdam – Groningen: ca. 2u00min 


Overstap:   ca. 0u15min 


Groningen – Leer:  ca. 0u45min 


Overstap:   ca. 0u15min 


Leer – Bremen:   ca. 1u30min 


Overstap:   ca.  0u15min  


Bremen - Hamburg:      ca.  1u00min 


Overstap:   ca. 0u15min 


Hamburg – Kopenhagen:  ca.  4u45min 
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Beperking aantal overstappen 


Het aantal overstappen op de verbinding kan worden beperkt, maar hiervoor zijn wel een aantal 


maatregelen aan infrastructuur en materieel nodig. In Leer lijkt het doorkoppelen van een trein het 


eenvoudigst te realiseren. Te Bremen is dit het lastigst. Doordat in Groningen en Bremen de trein kop 


moet maken is de reistijdwinst hier beperkt. Het doorkoppelen van de trein in Leer levert mogelijk 10 


tot 15 minuten reistijdwinst op (in ieder geval op het tracé Groningen – Bremen). 


 


Overstap te Groningen: 


Het doorkoppelen van de trein in Groningen is lastig. Sowieso dient de trein kop te maken in 


Groningen. Na ombouw van Knoop Groningen is er geen directe verbinding tussen het NS- en Arriva 


net. Er dient een aantal wisselverbindingen te worden gerealiseerd op of rond de knoop Groningen om 


een doorkoppeling mogelijk te maken. Daarnaast zijn er nog enkele potentiële knelpunten te 


benoemen indien de trein uit Amsterdam te Groningen wordt doorgekoppeld: 


• Materieel: het traject Groningen – Ihrhove is niet-geëlektrificeerd. Dit houdt in dat er met 


mulitcourant materieel gereden dient te worden. Daarnaast staat aan Duitse zijde een andere 


spanning op de bovenleiding (vanaf Ihrhove/Leer). Ook dit vereist aanpassing aan het materieel; 


• De perrons tussen Groningen en Leer zijn waarschijnlijk te kort om een (langere) doorgekoppelde 


trein te faciliteren. 


 


Overstap te Leer 


Doorkoppelen van een trein in Leer lijkt mogelijk, indien wordt gekozen voor een extra trein bovenop 


de geplande dienstregeling. Het koppelen van verschillende treinen is lastig gezien de toename van de 


treinlengte waardoor veel perrons op het tracé Leer-Bremen verlengd dienen te worden. Bij een 


directe trein dient overigens wel rekening te worden gehouden met een verdere beperking van de 


openingstijd van o.a. de Friesenbrücke voor scheepvaartverkeer. Nader onderzoek dient de 


kansrijkheid van een directe verbinding Groningen – Bremen nog aan te tonen. 


 


Overstap te Bremen 


Het doorkoppelen van de trein te Bremen is zeer moeilijk te realiseren. Dit vereist ingrijpende 


maatregelen in de infrastructuur. 


 


Overstap te Hamburg 


Nadere studie zal moeten uitwijzen welke maatregelen in de infrastructuur en exploitatie nodig zijn 


om de trein door te koppelen te Hamburg. 
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2030 
 


2030
Reistijd Asd – Kph: 8u30min
max 4x overstappen


 
 


In 2030 zijn een aantal projecten gerealiseerd die leiden tot verdere verkorting van de reistijd tussen 


Amsterdam en Kopenhagen: 


• Bouwstap 2 van de Wunderline is gerealiseerd waarmee o.a. een deel van het spoor tussen Leer 


en Oldenburg wordt verdubbeld; 


• In Duitsland is een nieuwe dienstregeling operationeel: Deutschlandtakt. Deze zorgt voor een 


verdere verbetering van aansluiting van treinen in Duitsland; 


• Ten slotte is de Fehmarnbeltverbinding gereed. Dit betreft een spoortunnel tussen Duitsland en 


Denemerken onder de Fehmarnbelt door. Met de realisatie van deze tunnel en uitbreiding van de 


spoorinfrastructuur aan Duitse (vanaf Lübeck) en Deense (vanaf Nykobing) zijde wordt de reistijd 


tussen Hamburg en Kopenhagen met meer dan 2 uur verkort tot ca 2 en half uur. 
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Met inachtneming van bovenstaande wordt de reistijd Amsterdam-Groningen-Hamburg-Kopenhagen 


verkort naar ca 8 uur en 30 minuten: 


Amsterdam – Groningen: ca. 2u00min 


Overstap:   ca.    15min 


Groningen – Leer:  ca. 0u45min 


Overstap:   ca.    15min 


Leer – Bremen:   ca. 1u15min 


Overstap:   ca.     15min  


Bremen - Hamburg:      ca.  1u00min 


Overstap:   ca.    15min 


Hamburg – Kopenhagen:  ca.  2u30min 


 


Beperking aantal overstappen 


Ook in 2030 dient tussen Amsterdam en Kopenhagen maximaal 4 keer te worden overgestapt. De 


tegen die tijd gerealiseerde projecten zorgen in eerste instantie niet voor een beperking hiervan. Wel 


kan, net als in 2025 al het geval is, het aantal overstappen op de verbinding worden beperkt met 


inachtneming van een aantal maatregelen aan infrastructuur en materieel.  


 


In Leer lijkt het doorkoppelen van een trein het eenvoudigst te realiseren. Het doorkoppelen van de 


trein in Leer levert mogelijk 10 tot 15 minuten reistijdwinst op (in ieder geval op het tracé Groningen– 


Bremen). 


 


Zowel in Groningen als in Bremen dient een eventuele doorgaande trein (slechts mogelijk met 


inachtneming van een aantal maatregelen aan infrastructuur en materieel) nog steeds kop te maken. 


Dit lijkt ook in Hamburg te moeten. Na gereedkoming van de Fehmarnbelt-tunnel rijdt de trein vanaf 


Hamburg over een ander tracé. Of het kopmaken van de trein te Hamburg nog extra infrastructurele 


maatregelen vereist is onderwerp van nadere studie.  


Het kopmaken van treinen te Groningen, Bremen en Hamburg bij het doorkoppelen van treinen leidt 


tot een beperkte reistijdwinst ten opzichte van een overstap op deze stations. 
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2035 
 


2035
Reistijd Asd – Kph: 8u15min
max 3x overstappen


 
 


In 2035 is het bestaande spoor tussen Amsterdam en Groningen verbeterd conform de plannen zoals 


deze in het Deltaplan voor het Noorden staan beschreven. Hiermee wordt de reistijd tussen 


Amsterdam en Groningen met ca. 15 minuten verkort. De reistijd Amsterdam-Groningen-Hamburg-


Kopenhagen bedraagt in 2035 ca. 8 uur en 15 minuten: 


Amsterdam – Groningen: ca. 1u45min 


Overstap:   ca.    15min 


Groningen – Bremen:  ca. 2u15min 


Overstap:   ca.     15min  


Bremen - Hamburg:      ca.  1u00min 


Overstap:   ca.    15min 


Hamburg – Kopenhagen:  ca.  2u30min 
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Beperking aantal overstappen 


De verwachting is dat in 2035 reizigers tussen Amsterdam en Kopenhagen sowieso niet meer hoeven 


over te stappen in Leer, waarmee het aantal overstappen maximaal 3 is. Het aantal overstappen op 


de verbinding kan verder worden beperkt met inachtneming van een aantal maatregelen aan 


infrastructuur en materieel die reeds hiervoor zijn beschreven. Aangezien een doorgaande trein zowel 


te Groningen, Bremen en waarschijnlijk ook in Hamburg kop moet maken, leidt doorkoppeling 


hoogstwaarschijnlijk niet tot verdere reistijdwinst.  
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2040 
 


2040
Reistijd Asd – Kph: 7u45min
max 2x overstappen


 
 


In 2040 is de Lelylijn inmiddels gerealiseerd (2038). Hiermee wordt de reistijd tussen Amsterdam en 


Groningen verder verkort naar ca. 1 uur en 30 minuten. Met de realisatie van de Lelylijn bedraagt de 


reistijd Amsterdam-Groningen-Hamburg-Kopenhagen ca 7 uur en 45 minuten: 


Amsterdam – Bremen:  ca. 3u45min 


    (Amsterdam-Groningen 1u30min, Groningen-Bremen 2u15min) 


Overstap:   ca.     15min  


Bremen - Hamburg:      ca.  1u00min 


Overstap:   ca.    15min 


Hamburg – Kopenhagen:  ca.  2u30min 


 


Beperking aantal overstappen 


Door realisatie van de Lelylijn hoeft een doorgaande trein geen kop te maken in Groningen en is een 


doorkoppeling eenvoudiger te realiseren. Uiteraard dient hiervoor de dienstregeling tussen Lelylijn 


(Amsterdam-Groningen) en Wunderline (Groningen-Bremen) wel goed afgestemd te zijn. Indien de 


trein vanuit Amsterdam te Groningen door kan rijden naar Bremen resteren er voor de reiziger nog 


maximaal 2 overstappen richting Kopenhagen. Evenals bij de vorige stappen kunnen deze verder 


worden beperkt met inachtneming van een aantal maatregelen aan infrastructuur en materieel.  
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2050 
 


2050
Reistijd Asd – Kph: 7uur
max 2x overstappen


 
 


Verdere verkorting van de reistijd op de verbinding Amsterdam-Groningen-Hamburg-Kopenhagen zou 


kunnen worden bewerkstelligd door railinfrastructuur tussen Groningen en Oldenburg geschikt te 


maken voor hogere snelheden van 160-200 km/h (na realisatie van bouwstappen 1 en 2 van de 


Wunderline is de snelheid 120 km/h). Hiermee kan de reistijd tussen Groningen en Bremen naar 


verwachting worden verkort naar ca. 1 uur en 23 minuten1, waarmee de reistijd Amsterdam-


Groningen-Hamburg-Kopenhagen ca. 7 uur bedraagt: 


Amsterdam – Bremen: ca. 3u00min  


(Amsterdam-Groningen ca. 1u30min, Groningen-Bremen ca. 1u30min) 


Overstap:   ca.     15min  


Bremen - Hamburg:      ca.  1u00min 


Overstap:   ca.    15min 


Hamburg – Kopenhagen:  ca.  2u30min 


 


Voor verhoging van de snelheid naar 160-200 km/h kent het Wunderline-tracé op het deel Groningen 


– Oldenburg een aantal obstakels. Zo is de ondergrond slap en zijn forse ingrepen nodig ten behoeve 


 
1 Bron: Reistijdverkorting Groningen-Bremen; Opties dienstregeling en benodigde infrastructuur, Movares-IVV, 
14 maart 2014 
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van het garanderen van de oversteekbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van en langs het tracé bij 


hoge snelheden. 


 


Beperking aantal overstappen 


Met infrastructuur tussen Groningen en Oldenburg die geschikt is voor hogere snelheden en die 


tevens voorzien is van bovenleiding kan, zonder veel aanpassingen aan het materieel te hoeven doen, 


een directe verbinding tussen Amsterdam en Bremen tot stand worden gebracht. Evenals bij de vorige 


stappen kan het aantal overstappen verder worden beperkt door te Bremen (en mogelijk ook te 


Hamburg) een aantal inframaatregelen te treffen. 
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3. Belangrijkste bevindingen 
 


Uit de hiervoor beschreven stappen richting een snelle internationale spoorverbinding tussen 


Amsterdam en Kopenhagen via Groningen zijn een aantal bevindingen te extraheren die hier 


het benoemen waard zijn: 


1. De reistijd tussen Amsterdam en Kopenhagen is in een aantal stappen terug te brengen 


van ca. 11 en half uur naar 7 uur. Een reistijdwinst van maar liefst 4 en half uur. De 


reistijd tussen Groningen en Kopenhagen is slechts 5 en half uur. 


2. De projecten die thans  ‘in de pijplijn’ zitten dragen voor een groot deel bij aan deze 


reistijdwinst. 


3. Om een directe trein mogelijk te maken zal er op een aantal stations nog extra 


(infra)maatregelen moeten worden getroffen. Nader onderzoek moet de omvang van de 


benodigde maatregelen bepalen. 


4. Een internationale spoorverbinding Amsterdam – Groningen – Hamburg - Kopenhagen 


zal de komende decennia nog gebruik maken van het ‘Wunderline-tracé’ tussen 


Groningen en Oldenburg/Bremen.  


5. Voor verdere verhoging van de snelheid naar 160-200 km/h (2050) kent het Wunderline-


tracé op het deel Groningen – Oldenburg een aantal obstakels. Zo is de ondergrond slap 


en zijn forse ingrepen nodig ten behoeve van het garanderen van de oversteekbaarheid, 


leefbaarheid en veiligheid van en langs het tracé bij hoge snelheden.  


6. In die zin zou het wellicht logischer zijn om op lange termijn (deels) een nieuw tracé te 


overwegen tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland om ook op dit deel tot een 


substantiële reistijdwinst te komen. Nadere studie zou moeten uitwijzen wat hier de 


meest haalbare oplossing is. 
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DISCLAIMER: This report based among other elements on information and 


conversations with CER/ALLRAIL/UNIFE on the basis of a common MoU was 


prepared by EY in collaboration with the Bocconi University (Green centre) and 


Blue Arches for the Europe’s-Rail JU. 


The information and views set out in this report are those of the author(s) and do 


not necessarily reflect the official opinion of the EU-Rail JU and Community of 


European Railways (CER)/ Alliance of Passenger Rail New Entrants 


(ALLRAIL)/Association of the European Rail Supply Industry (UNIFE). 


Neither the Europe’s-Rail JU and CER/ALLRAIL/UNIFE nor any person acting on 


their behalf may be held responsible for the use which may be made by third parties 


of the information contained therein. 
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Executive summary 
 


This report presents the main findings1 underpinning the establishment of a 


European High-Speed Rail (HSR) Network connecting the main European cities and 


regions, combining investments in constructing creating/upgrading new HSR lines 


and upgrading the digitalization and automation of existing ones, i.e. ERTMS. It 


confirms that investing in a comprehensive European HSR network will deliver 


added value to European society and massively reduce the environmental footprint 


of European passenger transport. The report proposes a master plan for HSR 


network connecting all EU capitals and major cities and calls for the Commission 


and Member States for a coordinated implementation with sufficient funding in the 


next decades. Such comprehensive network equalling at least tripling of the 


existing HSR network will certainly require high investment costs averaging to 


€550 billion but in return deliver a net positive benefit in the range of €750 billion 


to society. 


HSR is often touted as a key lever to decarbonise the transport sector in the EU. 


Today, it is already a competitive alternative to both passenger road transport 


and short-haul aviation, on many inter-city routes—including cross-border routes 


such as Paris-Brussels. Some of the common reasons for passengers to choose HSR 


over alternative modes of transport include comfort, competitive travel time 


duration, comfort with more leg room, the comparative ease of boarding and the 


possibility of city-to-city connections relative to air travel, and the ability to carry 


out work or enjoy leisure time alone or with family or pets while onboard. Overall 


transport demand is expected to increase in the future, hereby leaving room for 


HSR to further grow albeit provided that the HSR network will expand.  


On top of benefits to passengers, HSR has many broader societal benefits. It is 


many times less emissions-intensive — both in terms of greenhouse gases, and 


other air pollutants — than passenger road transport or air travel. It is a vital way 


to provide inter-city transport services to the growing number of EU citizens 


spurning private car ownership. And it helps stimulate regional economic 


development by connecting citizens and businesses across Europe. Furthermore, 


HSR is good for reducing EU’s energy dependency thanks to the energy efficiency 


of rail compared to other modes. 


Historical data from the opening of HSR lines in the EU and internationally shows 


that they can lead to significant reductions in the demand for air travel, by up to 


80% in the case of the Paris-Strasbourg line, for instance2. In some parts of the EU, 


HSR developments are on track to delivering the transport alternatives required to 


reach the EU’s overall decarbonisation objectives. These successes would suggest 


replication at large scale to build the future, sustainable pan-European passenger 


transport network.  


 
1 The study is presented in greater detail in the two Technical Reports (1 & 2), covering the market and impact 
assessments respectively. 
2 International Energy Agency (2019). The Future of Rail. Retrieved from 
https://iea.blob.core.windows.net/assets/fb7dc9e4-d5ff-4a22-ac07-ef3ca73ac680/The_Future_of_Rail.pdf 
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The EU’s Smart and Sustainable Mobility Strategy3 calls for doubling HSR rail 


traffic by 2030, and tripling it by 2050, relative to 2015 levels. Reaching these 


targets will require raising ambitions across the board in the rail sector, in 


particular regarding the development of new HSR lines, such as the Rail Baltica 


project, and the upgrade of existing ones4. While these increased ambitions have 


an investment cost, they have the potential to bring about significant benefits to 


passengers and to all Europeans.  


Quantifying the benefits of HSR traffic growth can help make the case for 


investments in HSR network development. This quantification calls for a 


comparative analysis between HSR and competing transport modes or new 


technologies5,following a two-step approach. The first step to size the possible 


 
3 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions (2020). Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting 
European transport on track for the future {SWD(2020) 331 final}. Retrieved from EUR-Lex - 52020DC0789 - 


EN - EUR-Lex (europa.eu). The strategy and importance of HSR have been backed further in the Council of the 


EU’s general approach to the TEN-T Network.  
4 Although the study applies a long-term perspective, the study has deemed any iteration of a “Hyperloop” too 
unrealistic currently to be considered. 
5 Railway technologies being the technologies included in the Shift2Rail program, excluding Hyperloop. 


Figure 1: The HSR network proposed by the study 



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2022/12/05/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Transport%2c+Telecommunications+and+Energy+Council+(Transport)
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market for HSR by 2030 and 20506. The second step to assess the impact in terms 


of associated costs and benefits of the developing the HSR network. 


The data for this two-step approach is based on the current scientific and 


economic studies on the impact of the considered shocks on passenger transport 


demand. The existing body of literature on the shocks remains limited. Therefore, 


future developments in cross-mode transport demand assessments would be useful 


for a revalidation of the findings of this report. 


Market Assessment 


► To forecast the future demand for passenger transport and HSR, a total of 10 


demand shocks were applied to a baseline demand forecast based on previous 


demand growth and forecasted population and GDP growth. The 10 shocks 


were applied to simulate the impact of future possible policy measures and 


investments in new infrastructure and technologies. The shocks were based on 


several recent academic peer-reviewed studies and applied based on their 


likeliness to occur before either 2030 or 2050 in alignment with the respective 


scenarios. Figure 2 illustrates the effect of the most impactful shocks on the 


demand evolution.  


 


Figure 2: HSR passenger demand evolution in different scenarios 


► Without new investment in HSR, demand and the modal share of HSR are 


expected to increase slowly and EU’s targets unachieved. This is highlighted in 


figure 2 and 3. 


► The 2030 Scenario, which includes the completion of the TEN-T Core Network7 


(5.300 km of HSR lines by 2030) will lead to a limited increase of about 16 


percentage points in the modal share of HSR8, which would be expected to more 


than double by 2030 despite the limited investment considered. 


 
6 An important disclaimer is to be made in relation to the 2050 scenario. The 2050 scenario includes (i) HS lines 


planned to be finalized after 2030 (brown) and (ii) additional HS lines envisaged by the study with the view to 
completing a comprehensive pan European HS network connecting all major EU cities (blue). All lines in the 
2050 scenario have been considered new construction, although some lines may be planned as upgrade of 
current lines.  
7 The completion of the TEN-T Core Network, which is targeted to be completed by 2030, constitute the 2030 
Scenario together with the HSR lines currently completed. 
8 As compared to the Baseline Scenario. 
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► An ambitious investment scenario for 2050 (Scenario) would encourage seeing 


all major urban agglomerations in the EU connected through a comprehensive 


HSR network, in addition to the TEN-T Extended Core (completion by 2040) and 


Comprehensive Networks (completion by 2050)9, with significant expansions 


especially in Eastern Europe compared to the baseline — see figure 1. 


► Under this scenario, the full suite of demand shocks would make HSR the main 
transport mode in the EU beyond 2050. Notable, are the effects of railway 
market competition and further investments in railway technologies such as the 
ones promoted by Europe’s Rail. The effect of these shocks is highlighted in 
Figure 2 above. This development is witnessed in figures 3-5 below. 


 


Figure 3: Passenger modal share evolution - Baseline scenario 


 


Figure 4: Modal share distribution - 2030 Scenario 


 
9 The TEN-T Extended Core and Comprehensive Networks are included in the maps by the brown line and as part 
of the 2050 Scenario. 
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Figure 5: Modal share distribution - 2050 scenario 


Impact Assessment 


► The impact of the future trends in demand for passenger transport was 
estimated by applying a Cost-Benefit Analysis. It compares the economic 
benefits of a modal shift with the construction costs of the HSR networks in 
order to estimate the Net Present Value and the Benefit-Cost ratio. In 
addition, the CO2 emissions balance for the scenarios and the wider 
economic benefits of constructing and operating the HSR lines were 
estimated based on the latest ex post assessments available for HSR projects.  


► Both the 2030 and 2050 scenarios see net positive benefits to society, of 
over nearly €400-447 billion, and €561-836 billion respectively. The 
ambitious, 2050, investment scenario requires almost a quadrupling in the 
size of the HSR network, leading to high investment costs — however, these 
are more than offset by the significant benefits generated with a 
comprehensive pan-European HSR network coupled with the implementation 
of sound policies and the deployment of state-of-the-art railway technologies.  


Avg. construction costs Scenario Construction cost (bn €) NPV (M€) B/C Ratio 


12 €M per KM10 


 2030 63 447.488 10 


 2050 410 836.670 4 


16.5 €M per KM11 


 2030 87 431.527 7,6 


 2050 546 748.594 3 


25 €M per KM12 


 2030 132 400.734 5 


 2050 855 561.433 2 


Table 1: Financial results of the CBA 


 
10 Based on the construction costs in United Nations Economic Commission for Europe (2021). Trans-European 
Railway High-Speed Master Plan Study: Phase 2. Retrieved from 2017852_E_web_light+c1.pdf (unece.org) 
11 € 16.5 million per KM was also the completion cost per KM for the French LGV Est Européenne HSR line. See 
European Court of Auditors (2018). A European high-speed rail network: not a reality but an ineffective 
patchwork. Retrieved from https://data.europa.eu/doi/10.2865/105814 
12 Average final construction costs audited by the ECA in European Court of Auditors (2018). Referenced in 
footnote 11. 



https://unece.org/sites/default/files/2022-07/2017852_E_web_light%2Bc1.pdf

https://data.europa.eu/doi/10.2865/105814
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► The 2030 scenario would lead to approximately 1.5 billion tonnes of CO2 


emissions reductions, relative to the baseline scenario. The 2050 scenario 


would almost triple that amount as is highlighted by figure 6 below on the net 


saved CO2 emissions per scenario.  


 


Figure 6: Net saved CO2 emissions per scenario 


While it is clear that the figures produced in this study, considering the lengthy 


timeframe, cannot be seen as exact predictions and that specific feasibility studies 


are required before carrying out any infrastructure project, the study firmly 


establishes that HSR can potentially become the dominating mode in its market, 


and generate considerable socio-economic benefits to the European society. That 


is provided the current HSR network is expanded to cover the entire Europe and 


connect its major cities.  Furthermore, the study highlights the critical role of 


supporting policies in favour of the most sustainable transport modes.    
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1. Introduction 
 


Recent years have seen the European Union (EU) and its Member States (MS) 


commit to concrete actions towards combatting climate change. Notably, under 


the European Green Deal, the EU has pledged to ensure no net emissions of 


greenhouse gases in the EU by 205013. This commitment has resulted in rising 


pressure on European industries and economic sectors to decarbonise their 


activities. Serving as the backbone of European society and the internal market, 


the transport sector plays a critical role in enabling its citizens and goods to move 


sustainably, however it is the only sector in which emissions have risen at EU level 


since 1    and that this is not compatible with the EU’s climate targets.  


The European Commission (EC) has proposed a series of measures to spur a green 


transition for the transport sector. One such measure is the Sustainable and Smart 


Mobility Strategy, in which the EC singles out High-Speed Rail (HSR)14 as a key lever 


in delivering green long-distance passenger transport. In particular, the EC aims to 


double HSR traffic by 2030 and triple it by 205015.  


 


HSR has been identified as a key lever in the transition due to its numerous societal 


benefits. First and foremost is the low carbon footprint of HSR thanks to its high 


energy efficiency, and the ability to power transport with increasingly sustainable 


electricity, HSR is many times less emission-intensive than aviation or passenger 


road transport. Secondly, HSR has the potential to stimulate regional economic 


development by connecting citizens and regional businesses through a fast and 


competitive alternative to aviation and passenger cars. 


The EC HSR traffic targets can be fostered through constructing new dedicated 


tracks and through upgrading the current network by, for example, deploying a 


more performant traffic management system such as the European Rail Traffic 


Management System (ERTMS). Expanding the current network and delivering on 


the targets for HSR traffic will furthermore be a crucial step towards a Single 


European Rail Area (SERA), which will deliver additional synergies for the European 


transport system.  


 
13 European Commission (2022). A European Green Deal. Striving to be the first climate-neutral continent. 
Retrieved from A European Green Deal | European Commission (europa.eu) 
14 This study applies the definition of Directive 2016/797 on the interoperability of the rail system within the EU 
of what defines HSR. Pursuant to the Directive, this study defines HSR as rail lines specifically equipped for 
speeds equal to or greater than 250 km/h and upgraded lines equipped for speeds in the order of 200 km/h.  
15 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions (2020). Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting 
European transport on track for the future {SWD(2020) 331 final}. Retrieved from EUR-Lex - 52020DC0789 - 
EN - EUR-Lex (europa.eu)  



https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
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This report, developed in close cooperation with the top-ranking Università 


Bocconi16, presents the main findings17 in terms of net benefits of a future 


European HSR network connecting the main European cities. It demonstrates how 


investing in a comprehensive European HSR network, while also deploying 


innovative railway technologies and adopting polices fostering a modal shift will 


deliver economic value besides a massive reduction of the environmental footprint 


of passenger transport in Europe.  The geographical scope of the study covers the 


countries in the Trans-European Transport Network (TEN-T), the EU candidate and 


potential candidate countries18 and the current and planned HSR lines in the UK.  


 


The report is structured as follows:  


► Section 2 provides a brief overview of the benefits of HSR as described by the 


literature, and the development of the European HSR network over time. 


► Section 3 describes the methodological approach of the study. 


► Section 4 presents the findings of the market and impact assessments.  


► Section 5 concludes the study and its perspectives for HSR in Europe and for 


European passenger transport. 


 


 


  


 
16 Università Bocconi (2022). Education quality rankings in the world. Retrieved from Education quality rankings 
in the world - Bocconi University Milan (unibocconi.eu) 
17 The study is presented in greater detail in the two Technical Reports (1 & 2), covering the market and impact 
assessments respectively. 
18 European Commission (2022). Candidate Countries and Potential Candidates. Retrieved from Candidate 
Countries - Enlargement - Environment - European Commission (europa.eu) 



https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/about+us/rankings/

https://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_en/navigation+tree/home/about+us/rankings/

https://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm#:~:text=Albania%2C%20Moldova%2C%20the%20Republic%20of,possible%20request%20for%20transition%20periods.

https://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm#:~:text=Albania%2C%20Moldova%2C%20the%20Republic%20of,possible%20request%20for%20transition%20periods.
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2. The case for HSR in Europe and the network 


developments 
The European HSR network has witnessed a considerable development since the 


advent of HSR in the 1980s. The total HSR network length has grown considerably 


during the last two decades, thanks to a large expansion in some countries such as 


Spain in particular. The European HSR network currently consists of approx. 13-


15.000 km of tracks19, enabling sustainable high-speed transport for the European 


regions which are connected to the network where it is established.  


However, despite the significant engineering feats achieved across Europe, HSR in 


Europe remains scattered across Western Europe does not constitute a network 


yet and it is largely inexistent in Central-Eastern Europe. Indeed, there is currently 


almost no HSR infrastructure in the Member States (MS) that joined the EU in the 


recent enlargement waves. Central and eastern Europeans therefore lack a 


sustainable high-speed alternative to passenger road or airplane transport in their 


respective countries and are effectively excluded from enjoying the benefits of 


HSR20. 


 


Figure 7: HSR network in Europe (2022)21 


 
19 Based on the International Union of Railways (2022). Atlas High-Speed Rail 2022. Retrieved from High-Speed 
Databases and Atlas | UIC - International union of railways and other sources. The baseline of this study is 
slightly higher than the UIC as this study includes some additional lines. The total distance of the network varies 
depending on the HSR definition and hereby the lines included. 
20 Potential costs and benefits associated to the development of the HSR network in the EU accession countries 
is provided in Annex 6. 
21 Based on TEN-T Revision Council general approach: Trans-European transport network: Council agreement 
paves way for greener, smarter and more resilient transport in Europe (europa.eu) 



https://uic.org/passenger/highspeed/article/high-speed-database-maps

https://uic.org/passenger/highspeed/article/high-speed-database-maps

https://transport.ec.europa.eu/news/trans-european-transport-network-council-agreement-paves-way-greener-smarter-and-more-resilient-2022-12-05_en

https://transport.ec.europa.eu/news/trans-european-transport-network-council-agreement-paves-way-greener-smarter-and-more-resilient-2022-12-05_en
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Moreover, bottlenecks and gaps exist in the current network, impeding a seamless 


HSR transport experience across Europe. These constitute a barrier to shifting 


traffic from less performing modes such as personal vehicles and aviation to HSR22. 


As a result, investments in expanding the European HSR network presents a golden 


opportunity for Europe. 


Potential benefits of HSR are many and tap into the EC vision of a future sustainable 


European transport system in conjunction with other measures such as alternative 


fuels infrastructure for vehicles. In particular, HSR is associated with low negative 


externalities of its operation, in comparison to alternative modes. Externalities 


such as reduced CO2, as witnessed by Figure 8, and air pollutants per passenger 


kilometre (pkm) as well as increased safety23 make it by far the most sustainable 


transport solution. Moreover, HSR improves local productivity and accessibility 


whilst at the same time, if successful in shifting traffic from the road, lowers 


congestion on the highways24.  


 


Figure 8: CO2 emissions from operations per mode and pkm. 2019 figures.25 


Furthermore, the development of HSR lines generates productivity increase, 


according to current academic literature26. Faster and more accessible 


 
22 Doomernik, J. (2016). Competitive position of high-speed rail in Western Europe. World Conference on 
Transport Research - WCTR 2016 Shanghai. 10-15 July 2016. Retrieved from (PDF) Competitive position of 
high-speed rail in Western Europe (researchgate.net) 
23 European Commission (2019). EU Handbook on the external costs of transport. Version 1.1. Retrieved from 
Handbook on the external costs of transport - Publications Office of the EU (europa.eu) 
24 Idem.  
Blanquart, C., & Koning, M. (2017). The local economic impacts of high-speed railways: theories and 
facts. European Transport Research Review, 9 (12), pp. 1-14. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s12544-
017-0233-0 
25 Greenhouse gas reporting: conversion factors 2019 - GOV.UK (www.gov.uk). 
26 Blanquart, C., & Koning, M. (2017). The local economic impacts of high-speed railways: theories and 
facts. European Transport Research Review, 9 (12), pp. 1-14. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s12544-
017-0233-0 
Fouqueray, E. (2016). Impact économique de la construction de la LGV SEA Tours-Bordeaux sur les régions 
traversées. Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 2, pp. 385-416. Retrieved from 
https://doi.org/10.3917/reru.162.0385 
Ahlfeldt, G.M. & Feddersen, A. (2015). From Periphery to Core: Measuring Agglomeration Effects Using High-
Speed Rail. SERC Discussion Paper, 172, p. 1-20, Retrieved from From Periphery to Core: Measuring 
Agglomeration Effects Using High-Speed Rail (repec.org) 



https://www.researchgate.net/publication/312563548_Competitive_position_of_high-speed_rail_in_Western_Europe

https://www.researchgate.net/publication/312563548_Competitive_position_of_high-speed_rail_in_Western_Europe

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9781f65f-8448-11ea-bf12-01aa75ed71a1

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2019

https://doi.org/10.1007/s12544-017-0233-0

https://doi.org/10.1007/s12544-017-0233-0

https://doi.org/10.3917/reru.162.0385

https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/0172.html

https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/0172.html
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transportation decreases the travel time and promotes the exchange of knowledge 


and skills among people and businesses. Improved access to intermediate 


commodities and consumer markets, knowledge dissemination, labour market 


pooling, and consumer markets are the key avenues to enhance throughout 


Europe, remote locations included.  
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3. Methodology 
Four key principles underpin the study:  


1. Comparative analysis amongst HSR and the competing transport modes, by 


assessing the market potential and impact of investments in HSR.  


2. Differential approach including three 


network scenarios: 


a. A baseline scenario, only including 


those HSR lines currently in 


operation27, 


b. a 2030 scenario incorporating the 


additional HSR lines planned to be 


completed by 203028, and  


c. a comprehensive 2050 scenario, 


connecting all major European cities, 


additional and complementary to lines 


already planned to be completed by 


205029. 


3. Societal perspective, focussing on the socio-economic and environmental 


benefits of expanding the European HSR network. 


4. Academically founded methodology, therefore based on robust evidence from 


recent and relevant academic studies.   


These four principles were applied consistently throughout: 


► the market assessment, driven by a demand-shock model; and 


► the impact assessment, driven by a cost-benefit analysis30. 


Figure 9 below provides an overview of the two assessments and how they are 


connected.  


 


Figure 9: Methodological overview 


 


 
27 As per the maps of the TEN-T Revision Council general approach: Trans-European transport network: Council 
agreement paves way for greener, smarter and more resilient transport in Europe (europa.eu) 
28 Idem. The TEN-T Core Network. 
29 Idem. Lines planned are the lines in the Extended Core and Comprehensive TEN-T Network. 
30 For a more detailed presentation, see Technical Report 1 (market assessment) and 2 (impact assessment).  
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https://transport.ec.europa.eu/news/trans-european-transport-network-council-agreement-paves-way-greener-smarter-and-more-resilient-2022-12-05_en

https://transport.ec.europa.eu/news/trans-european-transport-network-council-agreement-paves-way-greener-smarter-and-more-resilient-2022-12-05_en
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3.1 Market Assessment 
The demand- “shock” model has been applied to forecast demand for the market in 


which HSR competes. It defines a baseline scenario of the total transport demand 


until 2070, expressed in pkm and differentiated per mode31, on the basis of Gross 


Domestic Product (GDP), and population growth forecasts and the historic 


development in traffic levels for the included 


modes. A combination of 10 individual demand 


“shocks” were applied to simulate the effects of 


future regulatory and technological 


developments on the passenger demand by 


mode of transport32. The shocks and the 


respective effects are based on peer-reviewed 


academic articles or high-level studies and have 


been tested through a sensitivity analysis 


indicating robust results33. It is presented in 


detail in the technical report 1.  


HSR traffic has been forecasted based on three 


network scenarios, as defined in table 2 below.  


Scenario Description 


Baseline (15.200 km)3435 


Network comprised of lines in operation as per the 


revised TEN-T Network maps36 


► Includes dedicated HSR lines (250 km/h and 
above) and upgraded lines (200-250 km/h). 


► There will be no infrastructure expansion for HSR 
or conventional rail. 


► Infrastructure of other modes expected to 
increase in accordance with their forecasted 
demand increase, which means that the current 
use rates of the infrastructure of these modes will 
be conserved. 


2030 scenario (20.500 km) 


Network comprised of lines in operation and lines to be 


completed as part of the Core TEN-T Network (by 2030)   


► Includes the baseline network and all lines with a 
scheduled finish date by 2030. Thus, the network 
in this scenario will be in operation by 2030. 


► Includes dedicated HSR lines (250 km/h and 
above) and upgraded lines (200-250 km/h). 


► Infrastructure expansion for other modes in 
accordance to demand increase. 


► Additional population connected: ≈86 million. 


2050 scenario (49.400 km) Network comprised of lines connecting all Functional 


Urban Areas (FUAs) (above 250.000 inhabitants) in 


 
31 HSR, non-HSR long distance rail, short-haul aviation, coaches and passenger cars.  
32 Annex 1 details the shocks included in the model. 
33 For all the policy-related shocks, a variation of +/- 25% of the impact results into a variation of +/- 5% at most 


on the results in terms of market share and overall traffic. For infrastructure, arguably the most impactful effect 
on future traffic, the elasticity of results is still under 1 (15%-20% for a 25% variation). 
34 The length of the networks per scenario were measured using the Geographic Information System software, 
QGIS. Some differences with other sources may appear.  
35 Baseline forecast based on 2015 prices and 2% inflation rate. 
36 As per the maps of the TEN-T Revision Council general approach: Trans-European transport network: Council 
agreement paves way for greener, smarter and more resilient transport in Europe (europa.eu) 


Demand shocks: 


1. HSR infrastructure. 


2. Competition (HSR and LD rail) 


3. Shared mobility (cars) 


4. LD bus competition. 


5. Aviation ticket tax. 


6. Aviation fuel tax. 


7. Short-haul flight ban. 


8. Highway toll tax. 


9. Shift2Rail railway technologies. 


10. Gasoline price increase. 


 



https://transport.ec.europa.eu/news/trans-european-transport-network-council-agreement-paves-way-greener-smarter-and-more-resilient-2022-12-05_en

https://transport.ec.europa.eu/news/trans-european-transport-network-council-agreement-paves-way-greener-smarter-and-more-resilient-2022-12-05_en
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Scenario Description 


Europe, in addition to the HSR lines forming part of the 


Extended Core TEN-T Network (2040) and the 


Comprehensive Ten-T Network (2050) 


► FUAs are defined as a city core and its commuting 
zone3738.  


► FUAs can either be departure and destination 
cities or stops along the line. FUAs are considered 
connected if a HSR line passes within a 20 km 
radius of the FUA. 


► Lines will only be constructed as dedicated HSR 
lines with speeds of 250 km/h or above.  


► Infrastructure expansion for other modes in 
accordance to demand increase. 


► Includes planned lines not in the TEN-T Network 
such as HS2 in the UK. 


► Population connected to the network: ≈ 16 
million. 


2050 EU accession candidate 


scenario (4300 km) 


Network comprised of a network connecting the main 


cities of the EU accession candidate countries  


► Lines will only be constructed as dedicated HSR 
lines with speeds of 250 km/h or above. 


► Lines follow the current railway lines as per the 
TEN-T Interactive Map.  


► Some lines, particularly in Serbia, will be 
completed before 2030. 


► Assumed completed by 2050. 
► Population connected to the network: ≈40 


million.  


Table 2: HSR network scenarios 


3.2 Impact Assessment 
The main methodological component of the impact assessment is the CBA. It 


computes the net benefits of the construction of the 2030 and the 2050 network 


scenarios. The methodological approach of the CBA is based on the E ’s guidelines 


on transport CBAs39. The net benefits are computed based on the travel times 


savings and saved external costs40 due to the traffic shifted against the costs of 


constructing the network41. Lastly, the study estimates the local economic effects 


covering the construction and operation of the new HSR lines, based on previous 


ex post estimations of the impact of HSR42.  


 
37 Dijkstra, L., Poelman, H. & Veneri, P. (2019). The EU-OECD definition of a functional urban area. OECD 
Regional Development Working Papers, No. 2019/11. Retrieved from https://doi.org/10.1787/d58cb34d-en 
38 For a full list of the FUAs, see Appendix_all_fuas.pdf (oecd.org). 
39 European Commission (2021). Economic Appraisal Vademecum 2021-2027. Retrieved from 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/vademecum_2127/vademecum_2127_en.pdf 
40 Based on European Commission (2019). EU Handbook on the external costs of transport. Version 1.1. 
Retrieved from Handbook on the external costs of transport - Publications Office of the EU (europa.eu) 
41 Based on European Court of Auditors (2018). A European high-speed rail network: not a reality but an 
ineffective patchwork. Retrieved from https://data.europa.eu/doi/10.2865/105814 and United Nations 
Economic Commission for Europe (2021). Trans-European Railway High-Speed Master Plan Study: Phase 2. 
Retrieved from 2017852_E_web_light+c1.pdf (unece.org) 
42 Fouqueray, E. (2016). Impact économique de la construction de la LGV SEA Tours-Bordeaux sur les régions 
traversées. Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 2, pp. 385-416. Retrieved from 
https://doi.org/10.3917/reru.162.0385 
Ahlfeldt, G.M. & Feddersen, A. (2015). From Periphery to Core: Measuring Agglomeration Effects Using High-
Speed Rail. SERC Discussion Paper, 172, p. 1-20, Retrieved from From Periphery to Core: Measuring 
Agglomeration Effects Using High-Speed Rail (repec.org) 



https://doi.org/10.1787/d58cb34d-en

https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Appendix_all_fuas.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/vademecum_2127/vademecum_2127_en.pdf

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9781f65f-8448-11ea-bf12-01aa75ed71a1

https://data.europa.eu/doi/10.2865/105814

https://unece.org/sites/default/files/2022-07/2017852_E_web_light%2Bc1.pdf

https://doi.org/10.3917/reru.162.0385

https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/0172.html

https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/0172.html
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Methodological 


component 
Description  Output 


CBA 


The socio-economic cost-benefit 


analysis of the proposed HSR 


networks provides a monetary 


valuation of the societal impact. 


Costs: 


► Construction of the 
network. 


Benefits: 
 


► Travel time benefits. 
► Saved external costs 


(CO2, air pollution, noise, 
safety, congestion) due to 
shifted traffic. 


► The Net Present Value 


(NPV) is the sum of 


discounted total social 


benefits and costs, valued at 


shadow prices and 


expressed in monetary 


values.  


► The Benefit-Cost Ratio (B/C 


ratio) is the ratio between 


discounted economic 


benefits and costs.  


Local Economic 


Effects 


The local economic effects 


estimate the effects of the 


construction HSR lines and 


operating HSR services. 


Effect: 


► 8.5% GDP increase from 
operation 6 years after 
start of operations. 


► Multiplier effects from 
HSR construction: 1,96 
for production, 0,91 for 
Gross Value Added and 
2,44 for jobs created. 


► Regional GDP increase. 


► Regional jobs created.  


► Regional Gross Value 


Added.  


Due to uncertainties on the 


actual local economic effects 


related to major infrastructure 


projects43 and the risk of 


overestimation, this additional 


impact has not been considered 


in the CBA. 


Table 3: Methodological overview - Impact Assessment 


 


  


 
43 This is line with the methodological approaches of the European Investment Bank: European Investment Bank 
(2013). The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB. Retrieved from The Economic Appraisal of 
Investment Projects at the EIB 



https://www.eib.org/en/publications/economic-appraisal-of-investment-projects#:~:text=The%20EIB%20calculates%20the%20economic,contribution%20to%20society%20at%20large.

https://www.eib.org/en/publications/economic-appraisal-of-investment-projects#:~:text=The%20EIB%20calculates%20the%20economic,contribution%20to%20society%20at%20large.
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4. Findings  
This section presents the main results of both the market assessment and the 


impact assessment for the considered HSR network configurations, as illustrated 


in the map below. Illustrated by the full blue lines, the 2050 scenario will close the 


gaps and bottlenecks present in the current network in operation as per the TEN-T 


Network.  


 


Figure 10: The HSR network proposed by the study 


4.1 Market assessment 
The application of the 10 shocks to the scenarios, illustrated in Figure 11, yield three 


main conclusions. The first is that without new investment in HSR, demand for HSR 


will only increase slightly, as Figure 11 indicates. This will leave other, more 


polluting, forms of transport as the only alternatives for travellers across the 


continent.  he blue and red lines depict the E ’s targets for the future growth of 


HSR traffic within the EU as set out in the E ’s Sustainable and Smart Mobility 


Strategy44. As it, HSR expansion coupled with the measures proposed by this study 


will meet these targets well in advance, while the baseline scenario (of continuing 


 
44 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions (2020). Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting 
European transport on track for the future {SWD(2020) 331 final}. Retrieved from EUR-Lex - 52020DC0789 - 
EN - EUR-Lex (europa.eu)  



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
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current efforts) indicate that the 2030 and 2050 European targets will only be 


reached by 2040 and 2058 respectively.  


 


 


Figure 11: Evolution in HSR demand (in pkm)45 


Secondly, a limited investment in HSR as represented by the 2030 scenario 


foresees a future which only will spur a limited growth in HSR traffic compared to 


the baseline (reaching 958 billion pkm in 2070). This increase in traffic would result 


in a market share for HSR of 32% by 2070, while, more crucially for the 


environment, demand for short-haul aviation would reach an 8% share by 2070. 


Figure 12, Figure 13, and Figure 14 illustrate the evolution of the passenger modal 


share in the three scenarios. 


 


Figure 12: Passenger modal share evolution - baseline 


 
45 The HSR infrastructure shock here denotes the effect of the 2050 network. The effect of the 2030 network 
can be seen on the grey line at around 2030. The difference between the two graphs in this period is due to the 
2050 scenario including the two shocks: bus liberalisation and shared mobility increase. They have the effect of 
reducing HSR demand. 
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Figure 13: Passenger modal share evolution – 2030 scenario 


 


Figure 14: Passenger modal share evolution – 2050 scenario 


 


Crucially, however, is that the third conclusion indicates, that an accelerated 


investment in a complete European HSR network will elicit a considerable response 


from travellers (more than 2089 billion pkm and 54% modal share in 2070). This 


result indicates economies of scale for both the traffic by HSR and the associated 


economic and environmental benefits.  


The four figures (11-14) above highlight the impact and therefore the importance 


of the “shocks” identified for this study. Firstly, it can be seen that infrastructure, 


not surprisingly, has a considerable effect on the pkm travelled and the modal 


choice of passengers. Secondly, the return on investments in future rail 


technologies can be seen in the significant increase in modal share and pkm around 


2030, which is where the S2R technological program is expected to be deployed. 


The potential positive effects of S2R technologies indicates that increased 


investments in railway research & development is needed to deliver a modal shift. 


Thirdly, increased competition in the railway market has a positive effect on 


demand, due to the increase in service quality and decrease in prices. As illustrated 


in Figure 11, demand for HSR in the 2050 scenario increases with close to 40% 


around the year 2030 where the first competition shock is applied along with a 
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completion of the 2030 Scenario. Two additional competition shocks are 


considered over the following years and will combine demand increase with other 


shocks that are occurring. Lastly, policies disincentivising travelling by plane will 


virtually eliminate short-haul aviation. As mentioned above, the positive features 


of HSR in terms of travel quality, door-to-door travel time and low environmental 


impact outcompete the alternative modes when all European regions are serviced 


with HSR46.  


The HSR network expansion will, in addition, create spill-over benefiting the entire 


rail network. Where non-HSR would account for 9% of the market in the baseline 


scenario, it would account for 13% in the 2050 scenario. The increase may not 


seem noteworthy but compared to the share developments of competing modes, 


the spill-over effects are considerable. Non-HSR rail services can be part of an 


integrated ticketing system and therefore help connect smaller cities with the HSR 


network.  


4.2 Impact assessment  
The impact assessment estimates the impact of the investment in the networks on 


the European society. The main component is the CBA, which estimated the impact 


of the investment in the proposed networks.   


Table 4 outlines the key economic results of the investment in the HSR network 


scenarios with different construction costs per km. The NPV is significantly positive 


in both scenarios. The 2050 scenario generates € 561-836 billion for the European 


society and economy in saved external costs and travel time benefits. The 


Benefits/Costs (B/C) ratio is positive in both network scenarios. The lower B/C ratio 


for the 2050 scenario compared to the 2030 scenario is due to the significantly 


higher construction costs needed to build the longer 2050 network47. 


Nevertheless, the B/C ratio even in the costly scenario remains at levels similar to 


previous HSR appraisals, and it has to be noted that these results exclude the wider 


economic benefits48. The high B/C can be explained by the long-term perspective 


of the study and hereby the ability to shift a great share of traffic to HSR and offset 


the investment in the networks. 


 


 


 


 


 
46 The results and demand forecast have been deemed robust, through a sensitivity analysis of the application of 
the shocks. The analysis is presented in depth in the technical report 1. 
47 An in-depth discussion on this can be found in Annex 1. 
48 The wider economic benefits have been left out due to uncertainties on the actual local economic effects 


related to major infrastructure projects and the risk of overestimation, this additional impact has not been 


considered in the CBA. 
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Avg. 
Construction 
costs 


Scenario Construction 
cost (bn €) 


NPV (M€) B/C Ratio 


12 €M per KM49 


 2030 63 447.488  10  


 2050 410 836.670  4  


16.5 €M per KM50 


 2030 87 431.527  7,6  


 2050 546 748.594  3  


25 €M per KM51 


 2030 132 400.734  5 


 2050 855 561.433  2  


Table 4: Financial results of the CBA per scenario 


Figure 15 below depicts the evolution of the externalities saved for the 2050 


scenario due to the modal shift in traffic to HSR. The construction of the HSR 


infrastructure and its related effects are visible through the increase in saved 


external costs from 2036 and forward. Notably, the increase in HSR traffic and 


decrease in demand for competing modes leads to considerable time savings. The 


decrease from 2040 and onwards is both due to the increasing modal share of HSR 


and the gradual decarbonization of the transport system.  


 


Figure 15: Externalities saved in M € - 2050 scenario 


4.2.1 Wider/local economic benefits of the HSR networks 
As explained further above, the investment in large infrastructure projects such as 


a HSR network, and the subsequent operation of the HSR services yield 


considerable economic benefits to the regions on the network. The benefits come 


mainly through increased GDP and added jobs. Table 5 below highlights the total 


 
49 Based on the construction costs in United Nations Economic Commission for Europe (2021). Trans-European 


Railway High-Speed Master Plan Study: Phase 2. Retrieved from 2017852_E_web_light+c1.pdf (unece.org) 
50 € 16.5 million per KM was also the completion cost per KM for the French LGV Est Européenne HSR line. See 


European Court of Auditors (2018). A European high-speed rail network: not a reality but an ineffective 
patchwork. Retrieved from https://data.europa.eu/doi/10.2865/105814 
51 Average final construction costs audited by the ECA in European Court of Auditors (2018). A European high-


speed rail network: not a reality but an ineffective patchwork. Retrieved from 
https://data.europa.eu/doi/10.2865/105814 


   .    


 1 .    


 


1 .   


  .   


  .   


  .   


5 .   


 ime savings Safety savings  oise savings  ongestion savings  ir pollution savings GHG savings  nfrastructure maintenance



https://unece.org/sites/default/files/2022-07/2017852_E_web_light%2Bc1.pdf

https://data.europa.eu/doi/10.2865/105814

https://data.europa.eu/doi/10.2865/105814
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wider economic effects per scenario52. While there is a considerable difference in 


the results based on the multipliers applied, it remains clear that the return on 


investment in the HSR networks will outweigh the construction costs greatly. The 


results below are summed up from all the local economic effects per NUTS 3 region 


and the first row depicts the results of the two scenarios together. As can be 


witnessed by Table 5 the 2030 and 2050 scenario may create around 1.8 million 


job-years due to construction of the network, while generating 85 bn in gross value 


added (GVA) in the 2050 scenario. Moreover, the EU accession candidate countries 


stand to gain considerably by the investment in the network.  


Scenario 


Incremental 


production 


from 


construction 


(€ BN)53 


Incremental 


GVA from 


construction (€ 


BN)54 


Incremental job-


years from 


construction 


(‘000) 


Incremental 


GVA from 


operations (€ 


BN)55 


2030  29  
 


13  
 


264 115-174 


2050 


scenario 


 


184   


 


 


85 
1549 313-484 


Table 5: Total wider economic effects per scenario 


 


4.2.2 CO2 emissions saved  
As can be seen from the figures below, the increased shift to HSR in the 2030 and 


2050 scenarios coupled with a rapid decarbonization of the power supply for rail, 


will be key in decarbonizing the European transport system. By 2070, compared to 


the baseline scenario, a total of 1.5 and 556 billion t CO2 will be saved in the 2030 


and 2050 scenarios respectively.  


 
52 Sum up from the estimations per NUTS 3 region. 
53 Based on Fouqueray, E. (2016). Impact économique de la construction de la LGV SEA Tours-Bordeaux sur les 
régions traversées. Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 2, pp. 385-416. Retrieved from 
https://doi.org/10.3917/reru.162.0385.  
54 Idem. 
55 High range based on Ahlfeldt, G.M. & Feddersen, A. (2015). From Periphery to Core: Measuring 
Agglomeration Effects Using High-Speed Rail. SERC Discussion Paper, 172, p. 1-20, Retrieved from From 
Periphery to Core: Measuring Agglomeration Effects Using High-Speed Rail (repec.org) and low range based on 
Cascetta, E., Cartenì, A., Henke, I., & Pagliara, F. (2020). Economic growth, transport accessibility and regional 
equity impacts of high-speed railways in Italy: ten years ex post evaluation and future 
perspectives. Transportation Research. Part A, Policy and Practice, 139, 412 - 428.  
56 Set at 60 tonnes CO2 emitted per km of track constructed per year. 



https://doi.org/10.3917/reru.162.0385

https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/0172.html

https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/0172.html
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Figure 16: tonnes CO2 emissions – net saved per scenario 


 


Figure 17 below provides an insight into the benefits of the 2050 scenario 


compared to the 2030 scenario as it delivers a more CO2 efficient transport 


market. By 2070, in fact, the CO2 emission intensity of the European transport 


system will decrease, compared to the baseline scenario, by a factor of 


approximately: 


- 1.3 for the 2030 scenario, and 


- 4.5 for the 2050 scenario. 


 


Figure 17: pkm travelled per T CO2 emitted (per scenario) for all modes 
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5. Conclusion 
This study can conclude that expanding the current European HSR network to cover 


the main European regions and cities, while implementing a series of other 


measures, will result in considerable benefits for the European society and 


economy. 


The results of both the market and the impact assessments were highly positive 


and supportive of an expansion of the European HSR network. According to the 


2050 scenario, approximately 49.400 km of HSR lines would be in operation in 


Europe already by 2040. This, in conjunction with the demand “shocks”, such as 


increased HSR competition or investing in railway technologies, would result in HSR 


accounting for 54% of passenger transport by 2070. While the 2030 scenario, 


differently, would limit the HSR share to 32% only.  


An increased HSR traffic would be highly beneficial to the European society and 


economy: 


► The investments in the network would generate € 400-447 billion, for the 


2030 scenario, and € 561-836 billion, for the 2050 scenario, of value 


added. Meaning that benefits outweigh the costs by at least a factor of 2. 


► Moreover, HSR would also considerably contribute to fighting climate 


change. The 2030 scenario will have saved 1.5 billion tons CO2 and the 


2050 scenario 5 billion tons of CO2 by 2070.  


Therefore, while the 2030 scenario delivers considerable economic benefits, the 


2050 scenario will also make passenger transport much more environmentally 


sustainable overall. 


The results of this study shed light on where to focus future efforts and which 


policies to adopt if a modal shift to HSR and resulting decarbonisation of transport 


is to be obtained. There is a need for an extension of the current HSR network to 


cover the entire European connect the major European cities. Nevertheless, it 


should be coupled with series of sound policies regulating the entire transport 


sector and support in the harmonised EU-wide deployment and development of 


railway technologies to support further growth of HSR.  


Future research ought to focus on expanding the structural models created by EY 


and academic researchers and test new shocks and scenarios. The possible 


inclusion of other variables and timeframes and the use of suitable econometric 


estimation methods can further increase both the plausibility and the accuracy of 


the models. Lastly, it is recommended that future HSR lines should be followed an 


individual appraisal.   
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6. Annex 
Annex 1: Limitations of the study 
The following section will discuss the limitations of the study and its applied 


methodology. Firstly, the market assessment and then secondly the impact 


assessment. 


Market assessment: 


The main methodological component of the market assessment is the demand-


shock model, which forecasts demand for passenger transport until 2070. The 


method of applying previously estimated shocks to take into account future events 


is a limitation. Firstly, as the future is difficult to predict, any previous estimation 


of a shock may not have the same effect when applied 20 years from now. 


Secondly, some shocks applied in this study are based on studies estimating the 


effects of only one country, while this study applies it across Europe. This limits the 


applicability of the shocks based on the estimations for only one country. In 


addition, the risk of optimism bias has to be noted. It could be related to either 


overestimation of demand or a potential underestimation of costs (more related to 


tech. report 2).  


Secondly, while the study has been as comprehensive as possible in including all 


possible demand shocks, some future shocks may have not been included sue to 


the non-existence of any previous estimations. Moreover, the applications of the 


shocks together may yield different outcomes in comparison to their single applied 


effect. Nevertheless, this has been controlled for through the sensitivity analyses 


performed, which showed that the results were robust.  


Lastly, the study applies a long-time frame which renders the forecast beyond 


2040 more unpredictable. Nevertheless, this was done to allow for the effects of 


the infrastructure to kick in.  


Impact assessment: 


Uncertainties are related to the estimates of costs and benefits in this study are 


built on the results of other reports and assumptions that jointly contribute to a 


level of uncertainty around the CBA results. Overall conducting appraisals of large 


construction projects is difficult and estimations of the costs and benefits are often 


over and underestimated, respectively. The overestimation of costs has been 


partly taken into account by providing the results at different avg. costs per km 


based on ex post construction costs. The economic benefits of construction or 


operations have inherent uncertainties since it’s difficult to single out the effect of 


construction or operation from other factors which have an effect on economic 


indicators. This has to some extent been taken into consideration by applying 


different estimations of economic effects. Moreover, there are uncertainties 


related to monetising the externalities of transport57. Lastly, given this study’s 


European geographical scope it has been difficult to take into account local 


specificities which may affect the results. Hence, more detailed studies per country 


are suggested.     


 
57 For a full discussion see the EU Handbook on External Costs in footnote 77. 
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A note on the findings of the 2030 scenario in comparison to the 2050 scenario. 


The potential economic impact of the 2030 scenario may appear large relative to 


the impact of the 2050 scenario. There are multiple reasons for this. Firstly, the 


2030 scenario is completed earlier than the 2050 scenario leaving more time for 


the impact of the HSR lines to settle in. Secondly, there may be diminishing 


marginal returns for every newly added line, since the economic impact of a line is 


highly dependent on its geographic surroundings. Thirdly, and related to point 


number 2, the lines included in the 2030 scenario are already under construction 


and have received financing, thus one can assume they represent the most 


impactful lines in economic terms. However, this does not entail that lines included 


in the 2050 scenario are not economically sound. This is so for two reasons: the 


decision to construct HSR lines is politically influenced and decisions may not rest 


solely upon economic rationales. Secondly and more importantly, our study and 


the specific feasibility studies use the same economic impact assessment 


techniques, thus sharing the same biases and errors. Thus, if a line is erroneously 


deemed economically profitable by a feasibility study (hereby included in the 2030 


scenario), our study will also over/underestimate its economic impact. 
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Annex 2: List of shocks 


Shock Main effect Source 
Traffic shifted to 


HSRHSR 


Timing 


New HSR 


infrastructure  


3,27% 


increase in 


HSR demand 


(pkm) per 1% 


of pop. 


affected 


Beria, Grimaldi, An ex-


post cost benefit 


analysis of Italian High 


Speed train, five years 


after (2016) Cascetta, 


“Le conseguenze 


dell’alta velocità in 


 talia” 


Betancor, Contabilidad 


Financiera y Social de la 


Alta Velocidad en 


España (2015) 


Giuricin, Tosatti, The 


history of Italo and the 


benefits of competition 


in the Italian HSR sector 


(2018) 


Cascetta et al, Analysis 


of mobility impacts of 


the high speed Rome–


Naples rail link using 


within day dynamic 


mode service choice 


models (2011) 


Beria et al, Delusions of 


success: Costs and 


demand of high-speed 


rail in Italy and Spain 


(2018) 


Bergantino et al, The 


impact of open access 


on intra- and inter-


modal rail competition. 


A national level analysis 


in Italy, (2015) 


► Induced demand: 


45% 


► From rail: 14% 


► From road: 19%. 


► From air: 23%. 


According to 


the forecasted 


opening of the 


lines. 


Open-access 


competition 


on LD 


services 


2,58% 


increase in 


long distance 


demand (pkm) 


per 1% 


increase in 


degree of mkt 


opening 


(share of 


services 


operated by 


non-


incumbent 


RUs) 


Beria, Grimaldi, An ex-


post cost benefit 


analysis of Italian High 


Speed train, five years 


after (2016)- Desmaris, 


Croccolo, High speed rail 


open access competition 


in Italy: a major railway 


market innovation for a 


win-win game? [La 


compétition sur le 


marché de la grande 


vitesse ferroviaire en 


Italie : une innova" 


(2018) 


► Induced demand: 


45% 


► From other rail: 


14% 


► From road: 19%. 


► From air: 23%. Average market 


opening: 30% in 


2030, 40% in 


2050, 50% in 


2070 
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Shock Main effect Source 
Traffic shifted to 


HSRHSR 


Timing 


Shared 


mobility 


+ 2,8 % 


demand for 


car 


« Projections de la 


demande de transport 


sur le long terme » 


Ministère de 


l’Environnement, de 


l’Energie et de la Mer. 


► Induced demand: 


4% 


► From rail: 89% 


► From air: 4% 


► From bus: 4% 


From 2022 


LD bus comp. 


-2.7 % 


demand for 


rail. 


« Projections de la 


demande de transport 


sur le long terme » 


Ministère de 


l’Environnement, de 


l’Energie et de la Mer. 


► From road: 19% 


► From rail: 81% 


From 2022 


Fuel price 


Increase of 


10% in 


gasoline price 


leads to 


increase in 


HSR demand 


of 2,4% and a 


2.8% decrease 


in passenger 


car demand. 


Marianne Delsaut / 


Transportation Research 


Procedia 1 ( 2014 ) 177 


– 187 


Indicates a mode 


shift but no direct 


shift is mentioned in 


the article. The 


modes have been 


assigned their 


respective changes in 


demand. 


From 2022 


Short-haul 


flight ban58 


15% of all 


flights with up 


to 6-hour rail 


alternative 


will be 


replaced by 


rail 


Kwasiborska 


et al. (2015). 


and 7% of all 


intra-EU 


short/medium 


distance 


flights can be 


replaced 


without 


increase in 


travel time 


Avogardo et 


al., (2021).  


Kwasiborska et al. 


(Eds.): ATE 2020, LNITI, 


pp. 146–163, 2021. 


Avogadro, Nicolò & 
Cattaneo, Mattia & 
Paleari, Stefano & 
Redondi, Renato, 2021. 
"Replacing short-
medium haul intra-
European flights with 
high-speed rail: Impact 
on CO2 emissions and 
regional 
accessibility," Transport 
Policy, Elsevier, vol. 
114(C), pages 25-39. 


 


► Lost demand59: 


10% 


► From rail: 80% 


► From road: 10% 


From 2025 


Ticket tax 
-8,3% demand 


for aviation.  


Study on the taxation of 


the air transport sector. 


Ricardo for the 


► Lost demand for 


aviation: 98.1%60 


► From rail: 1.9%. 
From 2025 


 
58 A similar ban is being introduced in France EU approves France’s short-haul flight ban — but only for 3 routes – 
POLITICO. 
59 When lost demand is mentioned, it means that the study does not mention the traffic shifting elsewhere. 
Hence it has been assumed “lost” meaning less people will travel. 
60 The study does not mention directly the shift in traffic due to the fuel or ticket tax. It mentions the decrease in 
demand for aviation (main effect column) and the increase in passenger rail demand (0.23% increase for fuel tax 


 



https://ideas.repec.org/a/eee/trapol/v114y2021icp25-39.html

https://ideas.repec.org/a/eee/trapol/v114y2021icp25-39.html

https://ideas.repec.org/a/eee/trapol/v114y2021icp25-39.html

https://ideas.repec.org/a/eee/trapol/v114y2021icp25-39.html

https://ideas.repec.org/a/eee/trapol/v114y2021icp25-39.html

https://ideas.repec.org/a/eee/trapol/v114y2021icp25-39.html

https://ideas.repec.org/a/eee/trapol/v114y2021icp25-39.html

https://ideas.repec.org/s/eee/trapol.html

https://ideas.repec.org/s/eee/trapol.html

https://www.politico.eu/article/eu-greenlights-frances-short-haul-ban-but-only-on-3-routes/

https://www.politico.eu/article/eu-greenlights-frances-short-haul-ban-but-only-on-3-routes/
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Shock Main effect Source 
Traffic shifted to 


HSRHSR 


Timing 


European Commission 


DG TAXUD 


Aviation fuel 


tax 


-9,2% demand 


for aviation. 


Study on the taxation of 


the air transport sector. 


Ricardo for the 


European Commission 


DG TAXUD 


► Lost demand for 


aviation: 98.3% 


► From rail: 1.7%. From 2025 


Impact of 


S2R 


technologies 


11,4 


percentage 


point increase 


in HSR modal 


share 


Strategic support to the 


Shift2Rail Joint 


Undertaking | 


S2R.19.OP.02. LOT 1 


Strategy Advice 


I.3 Work to support with 


a cost-benefit analysis 


the definition of 


migration paths for the 


implementation of S2R 


selected innovations on 


the European network. 


 


► From car: 48% 


► From bus: 31% 


► From air: 21%. 
 


Full deployment 


by 2034. 


Highway tolls 


-3% decrease 


in demand for 


passenger car 


Litman, T. (2022) 


Understanding 


Transport Demand and 


Elasticities: How Prices 


and Other Factors Affect 


Travel Behavior, Victoria 


Transport Policy 


Institute 


No mention of traffic 


shift due to highway 


tolls. 


From 2030 


 


Table 6: List of the shocks including their main effects and traffic shifts 


  


 
and 0.25% increase for ticket tax by 2030 compared to the baseline forecast). Based on this, the traffic shift above 
has been calculated. The effects of the two shocks on rail can be assumed to increase once the HSR network has 
been expanded as there would be more alternatives to aviation. 
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Annex 3: Externalities included in the study 
Externalities are referred to as “the effect of production or consumption of goods 


and services imposing costs or benefits on third-parties which are not reflected in 


the prices charged for the goods and services being provided”61. In the context of 


transport, six types of externalities are considered: climate, air pollution, noise, 


accidents, infrastructure wear, time savings linked to road congestion. 


Climate Impact. Due to the fact that the effects of climate change are global, long-


term and have risk patterns that are difficult to anticipate, identifying the costs 


associated with these effects is rather complex. Transport results in emissions of 


CO2, N2O and CH4 (methane), all of which are greenhouse gases contributing to 


climate change. Therefore, the climate costs of transport need to be included62.  


Air Pollution. The emission of air pollutants can lead to different types of damages. 


Most relevant and probably best analysed are the health effects due to air 


pollutants. However, other damages such as building and material damages, crop 


losses and biodiversity losses are also relevant.  


• Health effects. The inhalation of air pollutants such as particles (PM10, 
PM2.5) and nitrogen oxides (NOx) leads to a higher risk of respiratory and 
cardiovascular diseases. These negative health effects lead to medical 
treatment costs, production loss at work (due to illness) and, in some cases, 
even to death. 


• Crop losses. Ozone as a secondary air pollutant (mainly caused by the 
emission of NOx and VOC) and other acidic air pollutants (e.g. SO2, NOx) can 
damage agricultural crops. As a result, an increased concentration of ozone 
and other substances can lead to lower crop yields (e.g. for wheat).  


• Material and building damage. Air pollutants can mainly lead to two types 
of damage to buildings and other materials: a) pollution of building surfaces 
through particles and dust; b) damage of building facades and materials due 
to corrosion processes, caused by acidic substances (e.g. nitrogen oxides 
NOx or sulphur oxide SO2). 


• Biodiversity loss. Air pollutants can lead to damage to ecosystems. The 
most important damages are the acidification of soil, precipitation and 
water (e.g. by NOx, SO2) and the eutrophication of ecosystems (e.g. by NOx, 
NH3). Damages to ecosystems can lead to a decrease in biodiversity (flora 
& fauna) 62.  


Noise Pollution. Traffic noise is generally experienced as a disutility and is 


accompanied by significant costs. Noise emissions from traffic pose a growing 


environmental problem due to the combination of a trend towards greater 


urbanisation and an increase in traffic volumes. Whilst the increase in traffic 


volume results in higher noise levels, the increase in urbanisation results in a higher 


number of people experiencing disutility due to noise. As a result, the costs of 


 
61 OECD (2021). Glossary Of Industrial Organisation Economics and Competition Law. Retrieved from 
https://www.oecd.org/regreform/sectors/2376087.pdf  
62 European Commission (2019). EU Handbook on the external costs of transport. Version 1.1. Retrieved from 
Handbook on the external costs of transport - Publications Office of the EU (europa.eu) 



https://www.oecd.org/regreform/sectors/2376087.pdf

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9781f65f-8448-11ea-bf12-01aa75ed71a1
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traffic noise are expected to grow in the future despite potential noise-reducing 


improvements in vehicles, tyres and roads62. 


Accidents. Accidents occur in all forms of traffic and result in substantial costs, 


consisting of two types of components: material costs (e.g. damages to vehicles, 


administrative costs and medical costs) and immaterial costs (e.g. shorter 


lifetimes, suffering, pain and sorrow). The EU Handbook on External Costs of 


Transport has laid out monetary value of each life, light injury and serious injury 


alike that occurs and modelled this as € per pkm for each transport mode. This is 


thus taken as the most appropriate source62. 


Congestion. Congestion is a condition where vehicles are delayed when travelling. 


In particular, a congestion cost arises when an additional vehicle reduces the speed 


of the other vehicles of the flow and hence increases travel time. Road congestion 


cost can be defined on the basis of a speed-flow relationship in a given context, for 


example at an urban or inter-urban level63. Road congestion automatically 


determines increased levels of air and noise pollution. 


Infrastructure wear. The cost of infrastructure wear is not covered in the EU 


Handbook on External Costs of Transport, although it is covered in the socio-


economic Impact of the Transport Sector by the Swedish Transport 


Administration64. It is defined as deterioration of infrastructure and is directly 


related to maintenance costs. There is a non-negligible difference between modes 


in their footprint on the general infrastructure that is maintained with public 


funds64. While the study assumes the infrastructure maintenance covered by track 


access charges for railway actors, it includes infrastructure maintenance costs at 


modal level.   


 
63 Externality descriptions taken from European Commission (2019). EU Handbook on the external costs of 
transport. Version 1.1. Retrieved from Handbook on the external costs of transport - Publications Office of the 
EU (europa.eu) 
64 Swedish Transport Administration (2020) ASEK - Guidelines for cost-benefit analysis in the transport sector 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-
kalkylvarden/ (retrieved from IMPACT-2) 



https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9781f65f-8448-11ea-bf12-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9781f65f-8448-11ea-bf12-01aa75ed71a1

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden/

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden/

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/asek-analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden/
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Annex 4: Cost assumptions of the study 
This section breaks down the assumptions on the costs of constructing the HSR 


lines.  


Maintenance costs: The study assumes that operators run at equilibrium (between 


cost and revenue) and that track access charges are efficiently set to offset 


maintenance costs. Nevertheless, the CBA includes the infrastructure maintenance 


savings over the period of the study. Thus, infrastructure maintenance is included 


at macro level but not micro level.  


Construction costs: The construction of HSR lines is cost-intensive due to 


requirements of the infrastructure in terms of earthworks and construction of 


tunnels or bridges. The construction cost assumption applied for this study is based 


on previous studies and assessments of the construction of HSR networks. The 


accounts only for the construction of new dedicated HSR lines. 


The associated to the construction of entirely new dedicated HSR lines includes 


everything from planning to earthworks and the construction of tunnels and 


viaducts. This study applies the costs identified in two previous studies: the 


European Court of Auditors report on HSR65 and the UNECE study on a Trans-


European HSR network66. The ECA report has identified 10 HSR lines with an 


average ex ante cost of €1  M per km and an average ex post cost of € 5 M per 


KM, while the U E E study assumes construction costs to be €1 .  M per km. To 


account for any differences between initial and completion costs, this study 


assumes construction costs to be €16.5 M per km. The results takes into account 


both the estimation by the UNECE and the average post construction costs per km 


from the E   report  € 5 M per KM . 


  


 
65 European Court of Auditors (2018). A European high-speed rail network: not a reality but an ineffective 
patchwork. Retrieved from https://data.europa.eu/doi/10.2865/105814 
66 United Nations Economic Commission for Europe (2021). Trans-European Railway High-Speed Master Plan 
Study: Phase 2. Retrieved from 2017852_E_web_light+c1.pdf (unece.org)  
United Nations Economic Commission for Europe (2017). Trans-European Railway High-Speed Master Plan 
Study: Phase 1. Retrieved from TER_High-Speed_Master_Plan_Study.pdf (unece.org) 



https://data.europa.eu/doi/10.2865/105814

https://unece.org/sites/default/files/2022-07/2017852_E_web_light%2Bc1.pdf

https://unece.org/DAM/trans/main/ter/terdocs/TER_High-Speed_Master_Plan_Study.pdf
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Annex 5: CO2 emissions calculations and assumptions 
The assumptions regarding the CO2 emissions from the different transport modes 


have been based on the CE Delft study on the external costs of transport67. The 


study both include the emissions from the production of energy (well-to-tank) and 


the operation of the modes (climate change, CO2 emissions), which was done to 


account for any emissions related to the energy mix and hereby the emissions of 


powering electric transport.  


The energy mix (well-to-tank) has been assumed to gradually decarbonize over time 


as based on the forecast of the International Energy Agency in their World Energy 


Outlook 202168. The energy mix needed to power electric vehicles is thereby 


assumed to be net zero by 2050. Based on the recent trend in partnerships 


between energy providers and infrastructure managers, it has been assumed that 


the energy mix for rail will be CO2 net-zero as of 203069 70. The delay in 


decarbonisation the energy mix of EVs is due to the larger supply of energy needed 


to power the future EV fleet in Europe. 


The CO2 emissions related to the construction of the HSR network are based on a 


study of the UIC on the Carbon Footprint of HSR71. The study estimated the CO2 


embedded emissions of HSR construction (entire construction phase including 


planning) over the 100 years lifetime of HSR infrastructure. The construction and 


maintenance of HSR lines has been estimated at emitting 58 t CO2 per km per year 


while an additional sensitivity analysis have been made for 200 t CO2 per km per 


year. The emissions depend greatly on the course of the lines. Additional bridges, 


tunnels and earthwork increase the CO2 emissions significantly. The two emission 


estimates (58 t and 200 t) hereby reflect a low and high estimate.   


The study has, moreover, included estimations on the future CO2 emissions from 


constructing the other modes infrastructure (airports and highways). Future 


infrastructure construction was modelled after the forecasted demand 


developments in the baseline scenario. Meaning that the forecasted increase in 


demand for road and aviation will elicit an expansion in infrastructure capacity.  


For road transport the following approach was applied: Based on a regression of 


Eurostat data on highway length in Europe and the increase in pkm in the same 


time period (2011-2019), it was estimated that a total of 14.375375 lane-km of 


highway will be constructed until 2070. Lane-km was chosen as studies suggest 


that widening the existing highway network is more likely then extending the 


 
67 European Commission (2019). EU Handbook on the external costs of transport. Version 1.1. Retrieved from 
Handbook on the external costs of transport - Publications Office of the EU (europa.eu) 
68 International Energy Agency (2021). World Energy Outlook 2021. Retrieved from World Energy Outlook 2021 
(windows.net) 
69 Network Rail (10 August 2022). Network Rail signs solar power agreement with EDF Renewables UK in 
milestone step towards a cleaner and greener railway. Retrieved from Network Rail signs solar power agreement with 
EDF Renewables UK in milestone step towards a cleaner and greener railway - Network Rail 
70 Moreover, studies indicate that even when decarbonizing the energy mix, the negative externalities of EVs are 
higher than for rail, see Boulouchos, K. & Ducrot, V. (2022). The Swiss experience to support modal shift 
Performance-based road-charging and efficient rail infrastructure. The CER Essay Series. Retrieved from CER 
Essay_SBB_FINAL.pdf 
71 International Union of Railways (2011). Carbon Footprint of High Speed Rail. Retrieved from 
HSR_Sustainability_carbon_footprint_FINAL _5_ (dot.gov) 



https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9781f65f-8448-11ea-bf12-01aa75ed71a1

https://iea.blob.core.windows.net/assets/4ed140c1-c3f3-4fd9-acae-789a4e14a23c/WorldEnergyOutlook2021.pdf

https://iea.blob.core.windows.net/assets/4ed140c1-c3f3-4fd9-acae-789a4e14a23c/WorldEnergyOutlook2021.pdf

https://www.networkrail.co.uk/news/network-rail-signs-solar-power-agreement-with-edf-renewables-uk-in-milestone-step-towards-a-cleaner-and-greener-railway/

https://www.networkrail.co.uk/news/network-rail-signs-solar-power-agreement-with-edf-renewables-uk-in-milestone-step-towards-a-cleaner-and-greener-railway/

https://www.cer.be/sites/default/files/CER%20Essay_SBB_FINAL.pdf

https://www.cer.be/sites/default/files/CER%20Essay_SBB_FINAL.pdf

https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/15009/Carbon%20Footprint%20of%20High-Speed%20Rail%20UIC%202011.pdf
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current length of the network72. The CO2 emissions from constructing one lane-km 


of highway has been set at 43 tons of CO2 per year73.  


For aviation: The expansion of the main European airports has been estimated in 


similar fashion. Based on airport extensions of the largest European airports in the 


last 20 years74 and the historic data on passenger carried from Eurostat, it was 


estimated that there would be 22 runway expansions by 2070 to follow the 


increased demand. The CO2 emissions related to expanding an airport are based 


on data from the assessment of an extension of London Gatwick Airport, which 


estimates a total of 3.016.218 tonnes of CO2 emitted in the 60-year appraisal 


period75.  


  


 
72 Ossokina, I.V., van Ommeren, J. & van Mourik, H. (2022). Do highway widenings reduce congestion? 
Tinbergen Institute Discussion Paper. Retrieved from Ossokina_et_al2022_Highways.pdf 
73 Williams-Derry, C. (2007). Increases in greenhouse-gas emissions from highway-widening projects. Sightline 
Research Backgrounder. Retrieved from Memorandum (ubc.ca) 
74 Dray, L. (2020). An empirical analysis of airport capacity expansion. Journal of Air Transport Management, 
87. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101850  
75 Jacobs (2014). 8. Carbon: Baseline. Retrieved from Carbon: Baseline (publishing.service.gov.uk)  



http://www.ossokina.com/pdf/2022/Ossokina_et_al2022_Highways.pdf

https://www.jtc.sala.ubc.ca/reports/analysis-ghg-roads.pdf

https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101850

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/372152/8-carbon--baseline.pdf
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Annex 6: Methodology behind the local economic effects 
The local economic effects of HSR are based on two ex post assessments of the 


effect of constructing and operating HSR lines7677. As stated in the methodological 


approach section of the report, the local economic effects have not been included 


in the NPV and B/C ratio due to the risk of double counting and the difficulties in 


estimating the local economic effects. Moreover, due to the limited ex post studies 


available on the local economic effects produced by new HSR lines, these findings 


provide some uncertainties when applied over the catchment areas surrounding 


the entire HSR network. 


The local economic effects of having aa HSR line in operation for the given regions 


was identified by Ahlfeldt & Feddersen (2015) to be 8.5% GDP increase in 


comparison to having no HSR line operation. This increase was observed over a 6-


year period. The local economic benefit has been applied to the FUAs and NUTS 3 


regions covered by the proposed HSR network. The GDP per FUA and NUTS 3 


regions was sourced through Eurostat datasets.  


The regional economic effects of constructing a HSR network are based on the 


findings of Fouqueray (2016)) for the HSR line between Tours and Bordeaux. The 


study estimates the multipliers as being 1,96 for production, 0,91 for Gross Value 


Added and 2,44 for jobs created. The latter has been rescaled to replicate the 


effects on jobs created by € 1 invested in the network. The multipliers have been 


applied to number of kilometres constructed per NUTS3 region.  


Annex 7: Assumptions of the study 
This section will briefly present and discuss the main assumptions applied in the 


study. These assumptions aim at simplifying the already complicated process of 


estimating long term market evolutions and calculating the subsequent economic 


and socioeconomic costs and benefits. The main idea is to present a case for high-


speed rail as a wholistic purpose, where the society (represented by different public 


institutions) decide to actively opt in favour of HSR (through infrastructure 


investment and policies and reaps the corresponding benefits.  


► No capacity constraints on the network.  


To simplify the models of the market and impact assessment, the study assumes 


that there are no capacity constraints on the HSR network. Given that the 2030 


and 2050 scenarios will be entirely new construction on dedicated HSR lines 


there will be more capacity than in the baseline, where certain lines are shared 


with freight and conventional rail.  


The next four assumptions are all based on the underlying consideration that, 


according to regulation78, European railway undertakings will operate in an open 


 
76 Ahlfeldt, G.M. & Feddersen, A. (2015). From Periphery to Core: Measuring Agglomeration Effects Using High-
Speed Rail. SERC Discussion Paper, 172, p. 1-20, Retrieved from From Periphery to Core: Measuring 
Agglomeration Effects Using High-Speed Rail (repec.org) 
Fouqueray, E. (2016). Impact économique de la construction de la LGV SEA Tours-Bordeaux sur les régions 
traversées. Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 2, pp. 385-416. Retrieved from 
https://doi.org/10.3917/reru.162.0385 
77 For an in-depth presentation of the methodology applied to the local economic effects, please see Technical 
Report 2 of the study. 
78 4th Rail package, noticeably, Directive 2016/2370/EU  



https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/0172.html

https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/0172.html

https://doi.org/10.3917/reru.162.0385
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market. This means that the theoretical rules that apply for open market 


competition can be applied here: 


► Railway undertakings operate at equilibrium between revenue and costs.  


The railway undertakings are assumed to operate at equilibrium. Meaning that 


any surplus is redistributed back to the passengers through a lower price.  


► The study does not take into consideration the procurement of vehicles, 


airplanes or rolling stock to match the growth in demand. 


While the study forecasts traffic growth for all modes dependent on the scenario, 


the study does not take into account the procurement of rolling stock, purchase 


of passenger cars and airplanes. This assumption is strongly linked to the 


previous one, as, in the open market situation, railway undertakings (and other 


transporters) are supposed to cover their investment-related costs through their 


revenue.    


► Track access charges completely cover infrastructure maintenance.  


Infrastructure maintenance for all modes is assumed to be covered fully by track 


access charges. This is also included to align with European regulations. The 


underlying assumption is that, thanks to market efficiency, companies (both 


infrastructure managers and railway undertakings) operate at equilibrium: which 


means that the evolution of maintenance and operating costs (both increasing or 


decreasing) is directly translated into an evolution of prices (customer prices and 


track-access charges). 


► The study makes no assumption on the evolution of the fares. 


While an important part of increasing the demand for HSR, the study does not 


take into account the evolution of fares. The study behind the competition shock 


took into account the evolution of prices due to competition. As seen on other 


lines, where open-access competition exists, prices decrease as a result of 


competition7980.  


These assumptions, while strongly theoretical, do not jeopardize the study 


robustness as they are: 


► Consistent with the regulatory and market evolutions already observed, 


and assumed to continue in the next decades 


Consistent with the objective of the study, which is a case for the railway as a 


whole, not a case for specific actors.  


 


 
79  omeš, Z., Kvizda, M., Jandová, M., & Rederer, V.    16 . Open access passenger rail competition in the 
Czech Republic. Transport policy, 47, 203-211. 
80 
 Antoniazzi, F., Giuricin, A. & Tosatti, R. (2019). Introducing competition in Italian high-speed rail. L’Espace 
géographique, 48, 329-349. https://doi.org/10.3917/eg.484.0329 



https://doi.org/10.3917/eg.484.0329
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Annex 8: The EU accession candidate countries scenario 
This section presents the results of the traffic forecast for the EU accession 


candidate scenario. This scenario is a standalone one for the accession candidate 


countries only, due to the very limited available traffic data for the region. As 


witnessed by the figure below, upon completion of the HSR network in the 


countries, the modal share of HSR will increase until reaching a modal share of 


14% by 2070.  


 


Figure 18: Modal share evolution - 2050 EU accession candidates scenario 


 


Due to the limited data the results below have had no shocks applied to them81, the 


traffic is uncertain and hence less benefits arise and the overall results are 


negative. The local economic effects on the other hand, since they depend on the 


constructed kilometers of network, show positive results and able to offset the 


infrastructure investment costs with an infrastructure cost of 12 M per KM. With 


shocks applied it can be assumed that the B/C ratio would be above 1.  


Avg. 
Construction 
costs 


Scenario Construction 
cost (bn €) 


NPV (M€) B/C Ratio 


12 €M per KM82 


 2050 EU 41 -9614 0,69 


16.5 €M per KM83 


 2050 EU 71 -20.992 0,51 


25 €M per KM84 


 2050 EU 107 -42.483 0.35 
Table 7: CBA results for the EU accession countries 


 
81 See the attached sensitivity analysis for a comparison with the 2030 and 2050 scenarios without any shocks 
applied. 
82 Based on the construction costs in United Nations Economic Commission for Europe (2021). Trans-European 


Railway High-Speed Master Plan Study: Phase 2. Retrieved from 2017852_E_web_light+c1.pdf (unece.org) 
83 € 16.5 million per KM was also the completion cost per KM for the French LGV Est Européenne HSR line. See 


European Court of Auditors (2018). A European high-speed rail network: not a reality but an ineffective 
patchwork. Retrieved from https://data.europa.eu/doi/10.2865/105814 
84 Average final construction costs audited by the ECA in European Court of Auditors (2018). A European high-


speed rail network: not a reality but an ineffective patchwork. Retrieved from 
https://data.europa.eu/doi/10.2865/105814 
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Scenario 


Incremental 


production from 


construction       


(€ M)85 


Incremental GVA 


from construction  


(€ M)86 


Incremental job-


years from 


construction (‘000) 


Incremental GVA 


from operations     


(€ M)87 


2050 EU 


Accession 


scenario 


12402 (-30%) 


15517 (100%) 


23032 (130%) 


5767 (-30%)   


7039 (100%) 


10711 (130%) 


138 18591-29050 


Table 8: Local economic effects - 2050 EU accession 


  


 
85 100% based on Fouqueray, E. (2016). Impact économique de la construction de la LGV SEA Tours-Bordeaux 
sur les régions traversées. Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 2, pp. 385-416. Retrieved from 
https://doi.org/10.3917/reru.162.0385. The two other serve as a range of 70% or 130% of the impact.  
86 Same as above. 
87 High range based on Ahlfeldt, G.M. & Feddersen, A. (2015). From Periphery to Core: Measuring 
Agglomeration Effects Using High-Speed Rail. SERC Discussion Paper, 172, p. 1-20, Retrieved from From 
Periphery to Core: Measuring Agglomeration Effects Using High-Speed Rail (repec.org) and low range based on 
Cascetta, E., Cartenì, A., Henke, I., & Pagliara, F. (2020). Economic growth, transport accessibility and regional 
equity impacts of high-speed railways in Italy: ten years ex post evaluation and future 
perspectives. Transportation Research. Part A, Policy and Practice, 139, 412 - 428.  



https://doi.org/10.3917/reru.162.0385

https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/0172.html

https://ideas.repec.org/p/cep/sercdp/0172.html
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Annex 9: HSR network per scenario 
As referred to in the methodological section, this annex presents the HSR network per scenario.  


 


Figure 19: Baseline scenario 
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Figure 20: Baseline and 2030 scenario 
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Figure 21: Baseline, 2030 scenario and 2050 scenario (planned lines) 
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Figure 22: Full HSR network 
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Bahn - Bielefeld


Bahn prüft sechs Korridore für Strecke Hannover-
Bielefeld


24. Januar 2023, 16:13 Uhr | Lesezeit: 1 min


Direkt aus dem dpa-Newskanal


Hannover/Bielefeld (dpa) - Im Fernverkehr zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet will die Deut-
sche Bahn bei der weiteren Planung eines Hochgeschwindigkeits-Abschnitts für die Trasse Han-
nover-Bielefeld sechs Möglichkeiten näher ins Auge fassen. Dieses Zwischenergebnis sei Politi-
kern und Vertretern des Bundesverkehrsministeriums jetzt vorgestellt worden, hieß es am
Dienstag aus dem Konzern. Varianten in den eingegrenzten Streckenkorridoren sollen es dem-
nach erlauben, dass ICE-Züge das Teilstück von Hannover nach Bielefeld in 31 Minuten schaffen
können. Zunächst hatte es insgesamt zehn Optionen gegeben.


Die Bahn betonte, eine Vorentscheidung für die letztlich zu wählende Ausbau-Alternative sei
damit nicht getroffen. "Auch die erforderlichen Prüfungen zu Kriterien wie Umweltverträglich-
keit und Kosten stehen noch aus." Wohl aber werde man sich nun darauf konzentrieren, Varian-
ten weiter zu erörtern, die eine für den "Deutschland-Takt" nötige Fahrzeit von etwas mehr als
einer halben Stunde zwischen den beiden Städten zulassen. Zwei dieser möglichen Trassenfüh-
rungen lägen auch mehrheitlich an der bestehenden Strecke.


Die übrigen vier Vorschläge würden den Angaben zufolge nur eine längere Fahrzeit ermöglichen.
Darunter wäre laut Bahn auch ein reiner Ausbau der kompletten Bestandsstrecke gewesen, der
42 Minuten erlaubt hätte.


Das Gesamtziel sei, auf der wichtigen Ost-West-Verbindung von Berlin über Wolfsburg, Hanno-
ver und Bielefeld bis ins Ruhrgebiet und Rheinland "deutlich unter vier Stunden" zu bleiben. Die
Bahn will so im Vergleich zum Auto oder Inlandsflug attraktiver werden. Mit einzelnen ICE-
Sprintern, die wenig Halte haben, sei dies teilweise schon möglich, erklärte ein Sprecher. Es
gehe aber um eine allgemeine Beschleunigung des Fernverkehrs auf solchen zentralen Strecken.


Der frühere Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann (CDU), hatte 2019 gesagt:
"Unser Kernziel ist Berlin-Köln in vier Stunden." Die dafür erforderlichen Um- oder Neubauten
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von Trassen stoßen in verschiedenen Regionen aber auch auf Widerstand - zum Beispiel ebenso
bei der Strecke zwischen Hannover und Hamburg.
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Abstimmung einer gemeinsamen Stellungnahme zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg


Daten angezeigt aus Sitzung:  Sitzung des Gemeinderates, 17.01.2023


Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.


Gemeinderat Sitzung des Gemeinderates 17.01.2023 ö beschließend 2


Sachverhalt


Schwaben und damit auch die Region Neu-Ulm benötigt eine leistungsfähige Anbindung an das Schienennetz.
Die Umsetzung des nunmehr mit oberster Priorität im aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgeführten
Projektes Neu- bzw. Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm, Neu-Ulm und Augsburg ist deshalb ausdrücklich
zu begrüßen.


Dieses Bahnprojekt ist auf der einen Seite eine große Herausforderung in Bezug auf Flächenverbrauch, Natur-
und Lärmschutz, bietet auf der anderen Seite aber ein enormes Potential unsere Region in den Deutschlandtakt
einzubinden, den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) deutlich auszubauen und mehr Güterverkehr auf die
Schiene zu bringen. Neben den Vorteilen für den Fernverkehr sind es eben gerade die erheblichen Vorteile für
die gesamte Region und den Nahverkehr und zeigt Möglichkeiten auf, die Schiene als umweltfreundliche
Alternative zur Straße zu nutzen und gleichzeitig den gesamten Wirtschaftsraum zu stärken.


Für ein Projekt in dieser Größenordnung sind jedoch aufwändige Vorarbeiten und Planungsschritte nötig.
Grundlage für die Realisierung der Aus- bzw. Neubaustrecke sind der Bundesverkehrswegeplan und der
Deutschlandtakt. Gleichzeitig bedeutet ein Projekt dieser Größenordnung aber auch, einen möglichst breiten
Konsens aller Beteiligten zu erreichen. Die beteiligten Landkreise, Städte und Kommunen werden hier offensiv
mit eingebunden. Auch der Öffentlichkeit stehen umfassende Informationsmöglichkeiten (digitale Medien,
Flyer, Info-Mobil Bahn, etc.) zur Verfügung.


Nach derzeitigem Stand gibt es vier Streckenvarianten (siehe Link Bahnprojekt Ulm–Augsburg (yourweb.de)),
die den Anforderungen und damit dem Projektziel grundsätzlich entsprechen. Die Vertreter der DB haben den
Gemeinderat Nersingen am 20.07.2022 sowie am 18.10.2022 jeweils über den aktuellen Sachstand informiert
und standen nicht nur dem Gemeinderat, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zu Verfügung.


Bereits im Herbst 2022 fand in Augsburg eine Konferenz mit allen Mandatsträgern der betroffenen
Gebietskörperschaften statt. Im Rahmen dieser Konferenz (an der für die Gemeinde Nersingen der 2.
Bürgermeister Gerhard Jehle teilgenommen hat) wurden folgende vier Kernforderungen an die
Verantwortlichen von Bahn und Bundesverkehrsministerium formuliert:


1. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Ausbau- bzw. Neubaustrecke Ulm – Augsburg müssen die
Knotenbahnhöfe Ulm, Neu-Ulm und Augsburg so ertüchtigt sein, dass dort neben den geplanten Fern-
und Güterverkehren der schon lange von den Regionen geforderte 15-Minuten-Grundtakt auf allen von
Augsburg ausgehenden Nahverkehrsachsen gefahren werden kann. Ebenso wird eine Vertaktung mit
allen geplanten Zügen des Regio-S-Bahn-Konzepts im Raum Ulm/Neu-Ulm (Ziel: mind. 30-Minuten-
Takt) ermöglicht.


2. Dazu ist es notwendig, dass die Ergebnisse der von der DB-Netz in Abstimmung mit dem
Bundesverkehrsministerium dafür in Auftrag gegebenen Studien zeitnah zur Verfügung stehen, damit sie
in die Bundesbedarfsplanüberprüfung bis Ende 2023 einfließen können.



https://ris.komuna.net/nersingen/Meeting.mvc/Details/59455388

https://ris.komuna.net/nersingen/Committee.mvc/Details/25023/17.01.2023

https://ris.komuna.net/nersingen/Meeting.mvc/Details/59455388

https://ris.komuna.net/nersingen/Agendaitem.mvc/Details/59455388/2365
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3. Die derzeit vorliegenden vier Trassenvarianten sowie weitere mögliche Alternativen in Bezug auf diese
müssen gleichwertig optimiert und geplant werden.


4. Unabhängig von der Festlegung auf eine Trassenvariante muss ein Mehrwert für die gesamte Region
erzielt werden: Hierunter fällt die verbesserte Taktung des Nahverkehrs wie unter 1.beschrieben, der
Lärmschutz entlang der Bestandstrasse sowie barrierefreie Bahnhöfe entlang der Bestandstrasse.


In der Zwischenzeit haben sich bereits mehrere Gemeinde- und Stadtratsgremien entlang der möglichen
Trassen mit der Thematik befasst und entsprechende Meinungsäußerungen kundgetan.


Mit den Fraktionen im Nersinger Gemeinderat wurde vereinbart, dass sich der Gemeinderat in seiner Sitzung
am 17. Januar 2023 mit dem Thema Schnellbahntrasse Ulm – Augsburg befasst und sich auf Grundlage des
derzeitigen Sachstandes ggfs. für eine mögliche Trassenvariante im Bereich des Gemeindegebietes Nersingen
ausspricht.


Beschlussvorschlag


Der Gemeinderat begrüßt die Umsetzung des Bahnprojektes Ulm – Augsburg grundsätzlich. Aufgrund der
bisher vorliegenden Informationen und Fakten spricht sich der Gemeinderat zum jetzigen Zeitpunkt für die
Trassenvariante (Farbe einfügen) im Bereich des Gemeindegebietes Nersingen aus. Diese Aussage bezieht sich
ausdrücklich auf den derzeitigen Stand der Kenntnisse. Die Abgabe einer weiteren, ggfs. geänderten
Positionierung bleibt vorbehalten.


Datenstand vom 11.01.2023 12:19 Uhr
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Vorwort


netz – trotz Bekenntnisse der Ampelregierung. Wer die 
Bundesverkehrswegeplanung auf Klimaschutz ausrich-
ten will, sollte sich einen alten Leitsatz der Verkehrs-
planung zu Herzen nehmen, der vielfach belegt wurde: 
Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten.


Wir hoffen, mit der vorliegenden Analyse die Debatte um 
eine Neugestaltung der Verkehrswegeplanung zu berei-
chern und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. 


Christian Hochfeld
Direktor
für das Team von Agora Verkehrswende
Berlin, 26. Januar 2023


Liebe Leserin, lieber Leser,


auch im Jahr 2022 hat die Bundesregierung ihr Klima-
ziel für den Verkehrssektor voraussichtlich deutlich 
verfehlt. Nach vorläufigen Auswertungen von Agora 
Energiewende in Zusammenarbeit mit Agora Ver-
kehrswende wurden vergangenes Jahr 150 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen – 11 Millionen 
Tonnen mehr als im Klimaschutzgesetz vorgesehen. Ein 
wirkungsvolles Klimaschutzsofortprogramm bleibt die 
Bundesregierung weiterhin schuldig. Klar ist: die Klima-
ziele für den Verkehr – maximal 85 Millionen Tonnen 
CO2-Äquivalente 2030 und Klimaneutralität 2045 – 
lassen sich nur erreichen, wenn die Verkehrswege von 
heute zu einem klimaneutralen Verkehrssystem von 
morgen umgebaut werden. Schlüssel dafür ist eine Neu-
ausrichtung der Bundesverkehrswegeplanung.


Die vorliegende Synopse analysiert zum einen die Schwä-
chen der aktuellen Planung und fasst die vielfältige Kritik 
an ihr zusammen. Sie stellt zum anderen Reformvor-
schläge von unterschiedlichen Seiten vor, um Infrastruk-
tur zukünftig transparent und im Sinne des Klimaschutzes 
zu planen. Alles spricht für eine Neuausrichtung 2023: 
Die im Fünf-Jahres-Turnus vorgeschriebene Bedarfs-
planuntersuchung, der erste „Infrastrukturdialog“ des 
Bundesverkehrsministeriums für einen Konsens mit 
Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialverbänden und das 
bevorstehende Planungsbeschleunigungsgesetz, das den 
Turbo für Infrastrukturprojekte einschalten soll.


Das Verkehrssystem von morgen muss nicht nur 
klima neutral sein, sondern kann auch gesellschaftliche 
Teilhabe ohne Abhängigkeit vom eigenen Auto ermög-
lichen – mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad, 
zu Fuß oder mit geteilten Pkw. Unternehmen könnten 
ihre Güter günstig auf der Schiene transportieren und 
so die Kosten ihres Wirtschaftens für Gesellschaft und 
Umwelt mindern. 


Elektrische Pkw und Lkw werden auch zukünftig ihren 
festen Platz in diesem System haben. Die herrschende 
Dominanz des motorisierten Straßenverkehrs darf aber 
durch die Infrastrukturplanung nicht verstetigt oder gar 
vergrößert werden. Stattdessen sollte der Ausbau der 
klimafreundlichen Schiene viel schneller voranschreiten. 
Das genießt allerdings immer noch keinen klaren Vor-
rang gegenüber Aus- und Neubauprojekten im Straßen-
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Ergebnisse und Empfehlungen


Die veranschlagten Investitionsmittel sind insgesamt nicht ausreichend und nicht entsprechend den 


Zielen der Bundesregierung auf die Verkehrsträger verteilt. Für einen Großteil der Vorhaben wird vor 


2030 kein Baubeginn möglich sein. Die Schiene erhält weiterhin nicht ausreichend Investitionsmittel. 


Das Ziel der Bundesregierung, die Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr bis 2030 zu verdop-


peln, kann so nicht erreicht werden. Die Priorisierung der Vorhaben sollte transparent und nachvoll-


ziehbar gestaltet werden und die Treibhausgasminderung im Verkehr in den Vordergrund stellen. 


Für zukünftige Bundesverkehrswegeplanungen muss jetzt eine gesetzliche Grundlage mit verbind


licher Methodik geschaffen werden. Der BVWP-Prozess ist bisher gesetzlich nicht geregelt und unter-


liegt zahlreichen Defiziten. Dazu zählt, dass die Planungen auf der Annahme beruhen, dass sich ver-


kehrliche Entwicklungen und Verkehrswachstum einfach fortsetzen. So lassen sich die verkehrs- und 


klimapolitischen Ziele der Bundesregierung jedoch nicht erreichen. Einzelne Verkehrsträger werden 


isoliert statt mit intermodaler Perspektive betrachtet. Die Priorisierung der Vorhaben ist nicht immer 


schlüssig und die Verfahren für die öffentliche Beteiligung am BVWP-Prozess waren unzureichend. 


3


4


Der Bundesverkehrswegeplan 2030 kann die aktuellen gesetzlichen Vorgaben zum Klimaschutz nicht 


berücksichtigen, weil er bereits 2016 beschlossen wurde. Das anspruchsvolle Klimaschutzgesetz trat 


2019 in Kraft, drei Jahre nach Fertigstellung des BVWP. Die vollständige Umsetzung des BVWP wird 


jedoch bis weit nach 2030 andauern. In seiner derzeitigen Fassung widerspricht er den gesetzlichen 


Anforderungen an den Klimaschutz. 


1


2023 gibt es die Gelegenheit zur Kurskorrektur, um die aktuellen Projekte des BVWP mithilfe eines 


Klimachecks neu zu priorisieren. Aktuell findet die im fünfjährigen Turnus vorgeschriebene Über-


prüfung der Bedarfspläne zum Ausbau der Bundesfernstraßen, des Eisenbahnnetzes und der Wasser-


wege des Bundes statt. Gleichzeitig sieht der Entwurf des Planungsbeschleunigungsgesetzes vor, 


Infrastrukturvorhaben zukünftig schneller umzusetzen. Beides spricht dafür, den BVWP 2023 einem 


Klimacheck zu unterziehen. Positiv bewertete Projekte sollten beschleunigt, negativ bewertete Pro-


jekte geändert oder gestoppt werden. Der Gesetzgeber kann die bestehenden Ausbaupläne rechtlich 


unbedenklich anpassen.  


2
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Vorbemerkung
Dieser Text ist die Kurzfassung der Agora Verkehrswende-Veröffentlichung Die Bundesverkehrswege-
planung schleunigst modernisieren. Er soll einen  schnellen Überblick über die bedeutendsten Defizite 
des aktuellen Bundesverkehrswegeplans 2030 in Bezug auf den Klimaschutz ermöglichen und so 
zur Reformdebatte anlässlich der laufenden Bedarfsplanüberprüfung beitragen. Im Interesse einer 
besseren Lesbarkeit wurde daher auf Fußnoten und Quellenverweise weitgehend verzichtet. Für 
eine umfängliche Darstellung der hier zusammengefassten Themen, der vorliegenden Gutachten und 
Positionspapiere sowie von entsprechenden Reformvorschläge sollte die oben genannte Langfassung 
konsultiert werden.



https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/die-bundesverkehrswegeplanung-schleunigst-modernisieren-kurzfassung/

https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/die-bundesverkehrswegeplanung-schleunigst-modernisieren-langfassung/
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1 |  Die Bedeutung des Bundesverkehrswege-
plans – und warum er reformbedürftig ist


Mit dem Bundesverkehrswegeplan (BVWP) definiert die 
Bundesregierung den mittel- bis langfristigen Rahmen 
für ihre Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen 
Straße, Schiene und Wasserstraße. Zu diesem Zweck 
werden für alle drei Verkehrsträger mithilfe eines kom-
plexen Auswahlverfahrens Projekte definiert, die der 
Bund als notwendig erachtet, um seine Zielsetzungen 
für die Intrastrukturplanung zu erreichen. Im Vorder-
grund steht dabei explizit das Bestreben, leistungsfähige 
Verkehrsnetze für einen reibungslosen Verkehrsfluss 
auf allen Verkehrsträgern bereitzustellen, sowohl für den 
Personen- als auch den Güterverkehr. Klimaschutz und 
Aspekte wie Verkehrssicherheit sowie Umwelt- und 
Lärmschutz finden in entsprechenden Dokumenten zwar 
auch Erwähnung. In der Praxis haben sich diese Ziele für 
die Auswahl der Projekte jedoch bestenfalls als zweitran-
ging erwiesen.


Bei den Szenarien für die Prognosen der Verkehrsbe-
darfe – aus denen dann die jeweils notwendigen Infra-
strukturinvestitionen abgeleitet werden – ist kaum eine 
strategische Rahmensetzung zu beobachten, die etwa 
eine Veränderung der Verkehrsträgeranteile oder der 
Nachfrage insgesamt ins Auge fassen würde. Im Gegen-
teil, sowohl bezüglich der Verkehrsverlagerung als auch 
hinsichtlich des Klimaschutzes geht das zuständige Bun-
desministerium für Verkehr davon aus, dass die mög-
lichen Effekte, die diesbezüglich über den BVWP erzielt 
werden können, zu gering seien, um für diese Bereiche 
sinnvollerweise konkrete Ziele zu definieren oder sie 
strategisch zu priorisieren. Gerade in Bezug auf den 
Klimaschutz wird an dieser Position nicht nur deutliche 
Kritik geäußert. Juristische Gutachten sind sogar zu dem 
Schluss gekommen, dass der aktuelle BVWP unter ande-
rem auf Grund der verfassungsrechtlich verankerten 
Verpflichtung des Bundes zum Klimaschutz rechtswidrig 
sein dürfte.


Die BVWP-Projektlisten für die drei Verkehrsträger wer-
den in Form von Bedarfsplänen über ein entsprechendes 
Gesetzgebungsverfahren Teil des jeweiligen Ausbau-
gesetzes. Damit entsteht allerdings noch keine rechtliche 
Verpflichtung für die weitere Planung und Umsetzung 
dieser Projekte – auch deshalb, weil die Finanzierung 
jeweils anstehender BVWP-Vorhaben seitens des Bundes 
erst über den dann aktuellen Bundes haushalt festge-
legt wird. Zugleich ist jedoch  vorgeschrieben, dass die 
Bedarfspläne alle fünf Jahre überprüft werden – unter 


anderem, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die 
Rahmenbedingungen, die zur Aufnahme der Projekte in 
die Bedarfspläne geführt haben, sich verändert haben 
können. Die seit 2021 anstehende Bedarfsplanüberprü-
fung wird als große Chance gesehen, eine Reform des 
BVWP anzustoßen. Eine Reform dieses Planungsins-
truments ist auch Ziel der aktuellen Bundesregierung, 
die laut ihrem Koalitionsvertrag den Klimaschutz im 
Mobilitätsbereich beschleunigen und zu diesem Zweck 
unter anderem einen neuen Bundesverkehrswege- und 
mobilitätsplan 2040 auf den Weg bringen möchte.


In Bezug auf den Klimaschutz ist eine grundlegende 
Überarbeitung dieses Planwerks aus den folgenden 
Gründen in der Tat dringend geboten.


Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan 
2030 wurde 2016 verabschiedet. Er  enthält 
1.300 Bundesfernstraßenprojekte (inklu-
sive mehr als 500 Ortsumfahrungen), 
66 Schienen projekte und 22 im Bereich 
Wasser straße. Diese Projekte umfassen 
zusammen ein Investitionsvolumen von 
 insgesamt etwa 270  Milliarden Euro. 


Grundsätzlich wird im BVWP unterschieden 
zwischen Aus- oder Neubauprojekten und 
Maßnahmen, die dem Erhalt oder (gleich-
wertigem) Ersatz von bestehender Infra-
struktur dienen. Es gibt aber auch Projekte, 
die Erhalts- oder Ersatzmaßnahmen mit 
einem Ausbau der Kapazitäten kombinieren.
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2 |  Fünf Defizite des BVWP in Bezug auf den 
Klimaschutz im Verkehr


2.1 Der strategische Rahmen fehlt


Es gab und gibt keine bundesweite Strategie für die Ent-
wicklung der Verkehrsnetze im Sinne einer klimaverträg-
lichen Gestaltung von Mobilität und Verkehr mit entspre-
chend klar definierten und verbindlichen Zielsetzungen.


Das betrifft auch die Szenarien, anhand derer die Ent-
wicklung der bundesweiten Verkehrsnachfrage für den 
BVWP 2030 berechnet wurde. Diese Prognose orientierte 
sich nicht an konsequent klimaschutzorientierten Rah-
mensetzungen (wie beispielsweise einer realistischen 
Anlastung externer Kosten über Energiekosten oder 
Straßennutzungsgebühren, einem Verzicht auf klima-
schädliche Subventionen wie der Entfernungspauschale 
oder die Einführung integrierter Mobilitätsangebote in 
einem gut vernetzten Umweltverbund). Dennoch diente 
sie als Grundlage für die Definition der zukünftigen 
Bedarfe an Verkehrsinfrastruktur. Im Ergebnis wurde 
über die Prognose eine weiterhin steigende Nachfrage im 
Personen- und Güterverkehr quasi als Tatsache festge-
schrieben, mit der es dann im Rahmen der Infrastruk-
turplanung ohne weiterreichenden Gestaltungsanspruch 
umzugehen galt (siehe Tabelle 1).


Ohne einen strategischen Rahmen, der auch einen 
effektiven Klimaschutz berücksichtigt, ist es jedoch 
weder möglich, die Wirkung einzelner Projekte oder die 
des BVWP im Ganzen zielorientiert bewerten und die 
Planungen dann bei Bedarf anpassen zu können.


Ein weiterer Effekt mangelnder strategischer Zielset-
zungen zeigt sich in den Projektvorschlägen durch die 
Länder (die neben Infrastrukturträgern wie der DB Netz 
AG und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung hierbei 
die führende Rolle spielen). Diese Vorschläge basieren 
vornehmlich auf landespolitischen Prioritäten und nicht 
auf einer bundesweiten Netzstrategie. 


2.2 Es mangelt an einer intermodalen 
Perspektive


Im Hinblick auf den Klimaschutz ist es wichtig und 
notwendig, die Verkehrsträger nicht isoliert, sondern 
als Gesamtsystem zu betrachten und weiterzuentwi-
ckeln. Eine klimafreundliche Verkehrsverlagerung von 
beispielsweise der Straße auf die Schiene sowie eine 
strategische Rahmensetzung zur Gestaltung der Ver-
kehrsnachfrage insgesamt erfordern eine intermodale 
Perspektive. Diese ist bei der Bundesverkehrswege-
planung jedoch weitgehend nicht vorhanden. Das zeigt 
sich unter anderem, wenn auf Basis der prognostizierten 
Nachfrage zukünftige Engpässe im Fernstraßennetz 
identifiziert werden. In solchen Fällen gehörte es bisher 
nicht zum standardisierten Vorgehen, verbesserte Ange-
bote für einen anderen Verkehrsträger als alternative 
Lösung in Betracht zu ziehen.


Prognostizierte Entwicklung der Verkehrsleistung im Personen- und Güterverkehr 
bis 2030 nach Verkehrsträgern Tabelle 1


Personenverkehr Güterverkehr


Prognose 2030
gegenüber 


2010
Prognose 2030


gegenüber 
2010


Motorisierter  
Individualverkehr 992 Mrd. Pkm 110 % Straße 607 Mrd. tkm  139 %


öffentlicher Straßen-
personenverkehr 83 Mrd. Pkm 106 % Eisenbahn 154 Mrd. tkm 143 %


Eisenbahn 100 Mrd. Pkm 119 % Binnenschiff 77 Mrd. tkm 123 %


Gesamt 1.175 Mrd. Pkm 110 % Gesamt 834 Mrd. tkm 138 %


Agora Verkehrswende | Daten: Werte gerundet auf ganze Zahlen; Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 


(2016): Bundesverkehrswegeplan 2030







10


Agora Verkehrswende | Die Bundesverkehrswegeplanung schleunigst modernisieren


2.3 Die Bewertungsverfahren für die 
Projekte waren unzulänglich und 
die Auswahl intransparent


Aus der Logik der bereits erläuterten Defizite ergibt 
sich, dass auch keine ausreichend klar operationali-
sierten Bewertungsmaßstäbe definiert wurden, die es 
ermöglicht hätten, die für den BVWP vorgeschlagenen 
Infrastrukturprojekte in sich schlüssig und untereinan-
der vergleichbar bewerten zu können. Damit war eine 
stringente, nachvollziehbare und an Klimaschutzzielen 
orientierte Priorisierung für ihre Finanzierung und 
Umsetzung nicht möglich.


Zwar wurde für die Erstellung des BVWP 2030 ein 
detailliertes Bewertungsverfahren durchgeführt, es hat 
sich aber aus Perspektive des Klimaschutzes als unzu-
länglich erwiesen. Das Verfahren setzte sich aus vier 
Modulen zusammen: 
• Modul A: Nutzen-Kosten-Analyse (NKA)
• Modul B: Umwelt- und naturschutzfachliche Beur-


teilung (in Form einer Strategischen Umweltprüfung 
(SUP))


• Modul C: Raumordnerische Beurteilung 
• Modul D: Städtebauliche Beurteilung 


Für eine mögliche CO2-Emissionsminderung im Ver-
kehrssektor sind die in den Modulen A und B unter-
suchten Aspekte von besonderer Relevanz. So wurden 
im Rahmen der NKA die voraussichtlichen Investitions-
kosten für ein Projekt sowohl seinem erwarteten volks-
wirtschaftlichen Nutzen als auch möglichen weiteren 
Kosten in Form von zusätzlichen Treibhausgasemissio-
nen oder Umweltschäden gegenübergestellt. Folgende 
Aspekte des Verfahrens werden jedoch besonders 
bemängelt: 


 — Monetarisierung von Reisezeitersparnissen: Bei 
einer entsprechend hoch angenommenen zukünf-
tigen Nachfrage wurde bei vielen Projekten ein hoher 
Gesamtnutzen errechnet, der dann für ein positives 
Nutzen-Kosten-Verhältnis ausschlaggebend war. 
Erstens sind aber die für die Monetarisierung ge-
wählten Werte umstritten und zweitens wurden für 
einzelne Projekte möglicherweise nur deswegen hohe 
zukünftige Nachfragen errechnet, weil ein an Nach-
haltigkeit orientierter Strategieansatz zur Gestaltung 
der Verkehrssysteme fehlte. Drittens wird kritisiert, 


dass induzierte Verkehre nicht ausreichend berück-
sichtigt wurden. Bei induziertem Verkehr handelt es 
sich um eine zusätzliche Verkehrsnachfrage, die erst 
durch das verbesserte Infrastrukturangebot entsteht. 
Solche Effekte können den erwarteten Nutzen einer 
Maßnahme (durch zum Beispiel die Beseitigung von 
Engpässen) mindern oder gar aufheben und sollten 
daher in die Bewertung mit einfließen. 


 — Mangelnde Überprüfung der Vorarbeiten durch die 
Länder: Die Länder definieren wichtige Eingangs-
größen für die Bewertung wie Transportkostensen-
kungen und Reisezeitgewinne und die voraussicht-
lichen Baukosten für die von ihnen eingereichten 
Projektvorschläge selbst. Diese Annahmen wurden 
im Rahmen der NKA nicht weiter überprüft. Das 
Verfahren erhöht so den Anreiz für die Länder, sowohl 
die notwendigen Investitionskosten als auch  negative 
Umwelteffekte für ein Projekt möglicherweise zu 
niedrig zu beziffern, um eine Aufnahme in den BVWP 
wahrscheinlicher zu machen.


 — Bei der Ermittlung der CO2-Emissionen aller Projekte 
für den BVWP als Gesamtplan wurde nur durch eine 
Verrechnung der Effekte aller drei Verkehrsträger 
untereinander eine insgesamt positive Bilanz erzielt, 
weil die voraussichtlichen Einsparungen aus Schie-
nen- und Wasserstraßenprojekten in der Summe 
höher lagen als die weiter steigenden Emissionen des 
Straßenverkehrs (wobei letztere zudem möglicher-
weise auch noch zu niedrig angesetzt worden waren). 
Damit verstößt der BVWP 2030 vermutlich sowohl 
gegen EU-Recht als auch gegen die verfassungsrecht-
lichen Klimaschutzverpflichtungen des Gesetzgebers.


 — Insgesamt wurden in der SUP bei elf von zwölf Um-
weltkriterien die Zielsetzungen verfehlt. Dazu gehört 
unter anderem die Inanspruchnahme von bisher 
unversiegelten Flächen und die Beeinträchtigung von 
Schutzgebieten – beides Faktoren, die auch für den 
Klimaschutz relevant sind.


Gerade angesichts dieser Kritikpunkte wäre es dringend 
geboten gewesen, die Kriterien, auf deren Basis Projekte 
im Endeffekt in den BVWP aufgenommen wurden, strin-
gent zu definieren und transparent zu dokumentieren – 
was nicht der Fall war (siehe Abbildung 1).


Gleiches gilt für die Einordnung der Projekte in die 
verschiedenen Dringlichkeitsstufen des Plans, über die 
allein im Bundesministerium für Verkehr entschieden 
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2.4 Die Schiene erhält weiterhin keine 
ausreichenden Mittel und die 
Finanzierung der BVWP-Projekte 
insgesamt ist nicht gesichert


Die 2016 veranschlagten Gesamtkosten für die im BVWP 
vorgesehenen Projekte beliefen sich auf knapp 270 Mil-
liarden Euro. Davon waren 9 Prozent für Wasserstraßen 
vorgesehen, 42 Prozent für die Schiene und 49 Prozent 
für die Straße. Obwohl damit der Anteil für Schienen-
projekte im Vergleich zum Vorgänger-BVWP bereits 
deutlich gestiegen ist, entspricht diese Verteilung nicht 
dem Anspruch der aktuellen Bundesregierung, mehr in 
die Schiene als die Straße zu investieren. Zudem wird 
kritisiert, dass die Mittelzuweisung für die Schiene nicht 
für alle Projekte ausreicht, die notwendig sind, um den 
Deutschlandtakt im Personenverkehr umzusetzen, mit 
dessen Hilfe gemäß Koalitionsvertrag die Personen-
verkehrsleistung auf der Schiene bis 2030 verdoppelt 
werden soll. Vergleichbares gilt für die Zielsetzungen für 
den Güterverkehr.


Zusätzlich problematisch ist eine inhärente Unterfinan-
zierung der BVWP-Vorhaben. Erstens gibt es von 
vornherein Projekte, die der Kategorie des weiteren 
Bedarfs zugeordnet werden. Solche Projekte wurden im 
Rahmen der Bewertung zwar als bauwürdig erachtet, 
man ging aber davon aus, dass sie bis 2030 nicht finan-


wurde. Dabei ist die Kategorie Vordringlicher Bedarf (VB) 
inkl. der Unterkategorie Vordringlicher Bedarf Engpass-
beseitigung (VB-E) von besonderem Interesse. Ihr werden 
die Projekte zugeordnet, die neben den als gesetzt gel-
tenden Projekten für Erhalt oder Ersatz von Infrastruktur 
und dem noch nicht abgearbeiteten Überhang aus dem 
Vorgänger-BVWP zur Umsetzung bis 2030 vorgesehen 
sind. Wichtigstes Kriterium für eine Einstufung als vor-
dringlicher Bedarf sollte laut dem Bundesministerium für 
Verkehr ein hohes Nutzen- Kosten-Verhältnis sein und 
die Projekte sollten außerdem keine hohe Umweltbetrof-
fenheit nach sich ziehen. In die Kategorie VB-E sollten 
dann die Projekte eingeordnet werden, denen zusätz-
lich eine besonders hohe verkehrliche Bedeutung zur 
Engpassbeseitigung beigemessen wurde und die deshalb 
möglichst schnell umgesetzt werden sollten. 


Im Endeffekt wurden jedoch Projekte als vordringlicher 
Bedarf eingestuft, deren Nutzen-Kosten-Verhältnis zwi-
schen knapp über 1 bis über 10 variierte und bei denen 
die Betroffenheit der Umwelt zum Teil als ‚hoch‘ einge-
stuft wurde. Außerdem wurden die Grundlagen für diese 
Entscheidungen nicht dokumentiert und sind somit 
nicht nachzuvollziehen oder gar zu überprüfen.
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zierbar sein würden. Zweitens sind ungefähr 10 Prozent 
der veranschlagten Investitionskosten für noch nicht 
fertiggestellte (und zum Teil sogar noch nicht begonnene) 
Projekte aus dem vorherigen BVWP 2003 vorgesehen.


Ein vergleichbarer zukünftiger Überhang aus dem BVWP 
2030 wurde mit der sogenannten Projekt-Schleppe von 
vornherein mit eingeplant. Zudem kann das errechnete 
Investitionsvolumen bei einem Planungszeitraum von 
15 Jahren in jedem Fall nur einen groben Orientierungs-
wert liefern – auch, weil kostenrelevante Details wie eine 
genaue Trassenführung oder ein Bedarf an Ausgleichs-
maßnahmen für Umweltschäden für einzelne Projekte 
generell erst im Zuge der dem BVWP nachgelagerten 
Umsetzungsplanung ermittelt werden. Entsprechend 
werden bereits jetzt für viele BVWP-Projekte – zum Teil 
deutliche – Kostensteigerungen veranschlagt. 


Die Finanzierbarkeit der in den Plan aufgenommen Pro-
jekte ist also nicht gesichert. Ungeachtet einer Bewer-
tung der Sinnhaftigkeit der konkreten Planungen ist das 
auch deswegen problematisch, weil zusätzlich zur bereits 
vorgesehenen Schleppe absehbar auch weitere Projekte 
in die nächste BVWP-Phase verschoben werden müssen. 
Das wiederum schränkt den Finanzierungsspielraum für 
zukünftige neue Projekte ein - ein Effekt, der gerade im 
für den Klimaschutz so wichtigen Bereich Schiene schon 
in der Vergangenheit für Kritik gesorgt hat. 


2.5 Das Verfahren für die öffentliche 
Beteiligung war unzulänglich


Die sechswöchige Frist für die Auslegung und Stellung-
nahme zu den Plänen wird als zu kurz kritisiert. Dies 
war umso mehr der Fall, als für den BVWP 2030 erstmals 
eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchgeführt 
werden musste. Für die SUP gilt ein gesetzlich festgeleg-
tes Verfahren, das sowohl für Auslegung als auch für die 
Stellungnahmen jeweils einen Monat vorsieht – wobei 
diese Fristen aber nicht zusammenfallen sollten. 


Es wurde außerdem keine Zeit eingeplant, um Projek-
talternativen zu überprüfen, die im Rahmen des Betei-
ligungsverfahrens vorgeschlagen wurden, und diese 
Alternativen dann möglicherweise auch dem Bundestag 
vorzulegen. Dort hätten sie im Rahmen der gesetzlichen 
Verankerung der Bedarfspläne jedoch von Interesse 


sein können, da im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens 
das Projektportfolio des BVWP noch angepasst werden 
konnte. Zusätzlich werden die für den Beteiligungs-
prozess verfügbaren Informationen als zu wenig konkret 
und nicht ausreichend verständlich aufbereitet erach-
tet. Dadurch wurde besonders Dritten, die nicht direkt 
in die Erstellung des BVWP eingebunden waren, eine 
informierte und vergleichende Beurteilung der einzelnen 
Projekte deutlich erschwert. 


Im Endeffekt wurden die Anpassungen des BVWP-Ent-
wurfs infolge des Beteiligungsverfahrens dann auch 
als gering eingeschätzt, gerade Anregungen und Alter-
nativvorschläge aus der Zivilgesellschaft wurden nicht 
berücksichtigt. Politische Interventionen führten hinge-
gen sogar zur Aufnahme neuer Projekte, die ursprünglich 
nicht als bauwürdig – sprich wirtschaftlich – galten.


Der Prozess hat somit sogar die durch das Bundesminis-
terium für Verkehr selbst definierten Standards für gute 
Beteiligung hinsichtlich Transparenz, Ergebnisoffenheit 
und Neutralität nicht erfüllt.
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3 |  Fazit und: wie weiter mit dem 
 Bundesverkehrswegeplan?


Bei den Positionen von Verbänden und Parteien, die der 
Langfassung dieser Synopse zugrunde liegen, herrscht 
keine vollständige Einigkeit in Bezug auf die genann-
ten Defizite. Gleichzeitig ist die Schnittmenge jedoch 
deutlich größer als die Anzahl divergierender Einzelposi-
tionen. Die ausgewerteten Fachgutachten weisen zudem 
generell in die gleiche Richtung - oder sie setzen unter-
schiedliche inhaltliche Schwerpunkte, die sich jedoch 
nicht widersprechen, sondern ergänzen.


Generell hat sich gezeigt, dass einige grundlegende Defi-
zite des BVWP 2030 bereits im Rahmen der anstehen-
den Bedarfsplanüberprüfung behoben werden können. 
Zunächst könnte sich ein Moratorium für alle planungs-
rechtlich noch nicht zu weit fortgeschrittenen Straßen-
bauprojekte im vordringlichen Bedarf anbieten. Es sollte 
gelten, bis mit hinreichender Sicherheit festgestellt 
werden kann, inwieweit diese Projekte individuell und in 
Summe klimaschutzrechtlichen Anforderungen genügen. 
Zu diesem Zweck müssten auch die Zielvorgaben für die 
Szenarien der in Erstellung befindlichen Verkehrsprog-
nose 2040 überprüft und nötigenfalls angepasst werden. 
Auf Basis entsprechend justierter Bewertungskriterien 
böte die Bedarfsplanüberprüfung dann die Chance, das 
Gesamtgefüge BVWP neu auszurichten. 


Gleichzeitig kann so der Weg bereitet werden für die 
Umstrukturierung des BVWP hin zu einem neuen 
Bundeverkehrswege- und Mobilitätsplan 2040, wie 
ihn die aktuelle Bundesregierung in ihrem Koalitions-
vertrag angekündigt hat. Dieser sollte idealerweise in 
einen zukunftsweisenden bundesrechtlichen Rahmen 
gefasst werden, in dem verbindliche Zielsetzungen 
und übersichtliche Auswahlverfahren verankert sind. 
Eine gesetzliche Neuregelung des gesamten Prozesses 
im Sinne einer Bundesmobilitätsplanung inklusive der 
Grundlagen für die Finanzierung könnte parallel auf den 
Weg gebracht werden. 
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Geachte voorzitter, 

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de uitkomsten van de Landelijke 

Openbaar Vervoer- en Spoortafel van 14 december 2022. Samen met decentrale 

overheden, reizigersorganisaties, personen- en spoorgoederenvervoerders en 

spoorwegbeheerder ProRail voer ik aan deze tafel het strategische gesprek over 

de toekomst van het openbaar vervoer. Naar aanleiding van de grote 

maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het openbaar vervoer en 

de spoorwegen, zoals ook benoemd in de motie-Van Ginneken/Bouchallikh, is 

tijdens het overleg het gesprek gevoerd over de herijking van het Toekomstbeeld 

Openbaar Vervoer.1 Daarnaast is op basis van de toezegging aan uw Kamer 

gesproken over het uitgangspuntenkader voor het decentraliseren van 

treindiensten en over de mogelijkheden hieromtrent.2 Ten slotte is stilgestaan bij 

de voortgang van diverse lopende studies en trajecten onder de vlag van het 

Toekomstbeeld Openbaar Vervoer. 

 

Stand van het openbaar vervoer en de spoorwegen 

In Nederland staan we de komende decennia voor een aantal grote opgaven. 

Uitdagingen waarin het brede mobiliteitsbeleid een belangrijke rol speelt. Het 

openbaar vervoer levert hierin vanuit haar kracht een belangrijke bijdrage ook of 

juist in verbinding met andere modaliteiten zoals de fiets. Mobiliteit maakt banen 

en activiteiten nationaal en internationaal bereikbaar waardoor mensen kunnen 

meedoen in de maatschappij, verbindt nieuwe en bestaande woongebieden, 

draagt bij aan sociale cohesie en maakt ook woningbouw buiten de Randstad 

bereikbaar. De kracht van het openbaar vervoer en van het spoorgoederenvervoer 

is daarbij gelegen in het op veilige, voorspelbare, gelijkwaardige, duurzame en 

ruimte-effectieve wijze collectief vervoeren van reizigers en goederen. Zo kan het 

OV bijdragen aan het principe van “de juiste mobiliteit op de juiste plek”. 

 

Met de recente bestuurlijke afspraken in het kader van het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de extra middelen voor openbaar 

vervoer uit het coalitieakkoord zijn – mede dankzij de gezamenlijke koers van de 

partners in het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer en dankzij de bijbehorende 

                                                 
1 Kamerstukken II 2022/23, 23645, nr. 774. 
2 Bijlage bij Kamerstukken II 2022/23, 29984, nr. 1001. 
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ontwikkelagenda met de daarin gesignaleerde vervolgstappen – de afgelopen 

periode essentiële onderdelen van het Nederlandse openbaar vervoer van de 

toekomst concreet gemaakt.3 Gezien de lange doorlooptijd van infrastructurele 

projecten zullen de meeste resultaten hiervan pas op middellange en lange 

termijn zichtbaar worden. Ook op de kortere termijn blijft het kabinet daarom 

alert op potentiële kansen om het openbaar vervoer te verbeteren. Zo heb ik 

onlangs aan Noord-Nederland te kennen gegeven bereid te zijn om € 15 miljoen 

bij te dragen aan de aanschaf van waterstoftreinen. 

 

Herijking van het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 

De huidige ontwikkelingen in en buiten de openbaar vervoersector geven evenwel 

aanleiding om met elkaar na te denken over de toekomst van het Toekomstbeeld 

Openbaar Vervoer, waarbij we de uitgangspunten en de acties in lijn met de 

motie-Van Ginneken/Bouchallikh tegen het licht dienen te houden.4 Het is daarbij 

van belang om rekening te houden met een aantal grote ontwikkelingen die 

impact hebben op het brede mobiliteitssysteem en op het openbaar vervoer, 

waaronder de veranderde reispatronen na de coronapandemie en de hiermee 

samenhangende toekomstige vraagontwikkeling.5 De flinke ambities en de zorgen 

over de korte termijnontwikkelingen van de partijen zelf hopen deze partijen om 

bij het programma Toekomstbeeld Openbaar Vervoer na te gaan of en hoe de 

strategie van dit programma dient te worden geactualiseerd en bijgesteld. 

 

Ten aanzien van de korte termijnproblematiek is in het Nationaal Openbaar 

Vervoer Beraad (NOVB) van 8 december jl. afgesproken om tijdens een 

bestuurlijke conferentie begin 2023 uitgebreider met elkaar in te gaan op actuele 

uitdagingen, met name de stijging van kosten en tarieven, de personeelstekorten 

en het feit dat de reizigersaantallen nog lager liggen dan voor corona. Het is de 

bedoeling om vanuit een brede maatschappelijke insteek op zoek te gaan naar 

oplossingen waarmee het OV een duurzaam gezonde sector wordt en blijft. 

Concreet kan daarbij worden gedacht aan aantrekkelijker OV voor de reiziger, een 

betere spreiding van reizigers over de dag en integratie van OV met 

doelgroepenvervoer. Aan de landelijke tafel is vooral ingegaan op de middellange 

en lange termijneffecten van deze actuele ontwikkelingen.  

 

Alhoewel de impact van deze ontwikkelingen op het openbaar vervoer en de 

spoorwegen groot is, waren de bestuurders eensgezind in de opvatting dat er met 

het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer afgelopen jaren een solide basis is gelegd 

waar vooral aan moet worden verder gebouwd in verbinding met de andere 

modaliteiten. De doelstellingen staan hierbij niet ter discussie. Wel is er behoefte 

aan een analyse op de impact van de ontwikkelingen en een nader gesprek over 

de weg naar de doelen toe. Hierbij zijn er ten aanzien van de herijking van het 

toekomstbeeld door de aanwezigen meerdere lijnen geïdentificeerd waarlangs in 

de komende periode nadere uitwerking kan worden gegeven.  

 

Dit betreft het vernieuwen en versterken van het openbaar vervoer op 

middellange termijn, waarbij het vergroten van de aantrekkelijkheid en het gemak 

voor reizigers en eindgebruikers, het belang van andere keuzes in de organisatie 

van het openbaar vervoer, een goede samenwerking en het delen van kennis 

expliciete aandacht dienen te krijgen.  

                                                 
3 Kamerstukken II 2022/23, 36200 A, nr. 9. 
4 Kamerstukken II 2022/23, 23645, nr. 774. 
5 Zie ook het rapport Kerncijfers Mobiliteit 2022 van het Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid, bijlage bij Kamerstukken II 2022/23, 31305, nr. 370. 
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Dit geldt ook voor het vergroten van de ontplooiingskansen en de sociale cohesie 

in alle delen van het land en voor de kansen die de samenwerking met het 

doelgroepenvervoer en samenhang tussen openbaar vervoer, lopen, fietsen, en 

vormen van deelmobiliteit biedt.  

De deelnemers hechtten bovendien veel waarde aan het verduurzamen van de 

binnenlandse en internationale mobiliteit.  

 

Vanuit deze lijnen heeft de landelijke tafel gevraagd uitwerking te geven aan een 

herijkt Toekomstbeeld Openbaar Vervoer, dat antwoord geeft op de vragen en 

uitdagingen van nu en de toekomst. Tijdens de herijking zullen we de op korte en 

middellange termijn te zetten stappen en keuzes van prioritering en fasering 

benoemen. Ook zullen we het Toekomstbeeld intensief gaan verbinden met het 

traject van de Mobiliteitsvisie. 

 

Binnen de beperkte financiële ruimte en de krappe arbeidsmarkt is daarbij aan de 

landelijke tafel aandacht gevraagd voor de scherpe keuzes die gemaakt moeten 

worden in de komende periode. De toetssteen zal daarbij voortdurend zijn dat de 

keuzes bijdragen aan de verbeteringen voor reizigers en eindgebruikers, 

vernieuwing in het openbaar vervoer, die nieuwe groepen reizigers laten 

kennismaken met de voordelen van het openbaar vervoer en die het openbaar 

vervoer in staat stellen om zichzelf efficiënter te organiseren.  

 

Voortgang programma Toekomstbeeld Openbaar Vervoer  

Voor het openbaar vervoer van de toekomst is in het afgelopen jaar een aantal 

nadere studies uitgevoerd. Aan de landelijke tafel is gesproken over de 

inhoudelijke uitwerking van enkele van deze gezamenlijk binnen het programma 

tot stand gekomen producten. Dit betreft een aantal studies in het kader van de 

landelijke netwerkuitwerking van het spoor voor de middellange en de lange 

termijn, van de actie-agenda OV-Knooppunten en van de werkstroom Bus Rapid 

Transit. 

 

Landelijke netwerkuitwerking spoor  

Zoals besproken tijdens de landelijke tafel van afgelopen juni zijn er na het 

uitkomen van de ontwikkelagenda van het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer in 

2019 in de afgelopen periode meerdere studies uitgevoerd die van belang zijn 

voor de stapsgewijze ontwikkeling van het Nederlandse openbaar vervoer en 

spoorwegennetwerk.6 Specifiek gaat het hierbij om de corridorstudies Amsterdam-

Twente-Duitse grens, Utrecht-Arnhem-Duitse grens en de Goederenroutering 

Noordoost-Europa, de doorgroei van het programma Hoogfrequent Spoorvervoer 

2030/2035 en de studie Toekomstvast Spoor Zuidoost-Nederland. De opgeleverde 

notities brengen voor de genoemde deelgebieden de spoorinhoudelijke belangen 

en mogelijkheden in kaart.  

 

Om de samenhang tussen deze verschillende studies onder de landelijke 

netwerkuitwerking richting de toekomst te bewaken, breng ik het komende 

halfjaar in kaart of en zo ja hoe er aan de diverse onderdelen een vervolg zal 

worden gegeven. Hierbij zal ik ook de mate waarin de recente bestuurlijke MIRT-

afspraken raken aan essentiële onderdelen van het Toekomstbeeld Openbaar 

Vervoer en de beschikbare financiële en personele capaciteit worden betrekken.  

 

                                                 
6 Kamerstukken II 2020/21, 23645, nr. 746. 
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Aan de landelijke tafel werd het belang van goede voortgang van deze trajecten 

onderschreven. Voor de Goederenroutering Noordoost-Europa heeft in november 

een apart bestuurlijk overleg plaatsgevonden met alle betrokken regio’s. Tijdens 

de landelijke tafel werd vanuit alle betrokken partijen het grote belang van een 

spoedige start van een zorgvuldig en voortvarend vervolgproces vanuit alle 

betrokken partijen herbevestigd, om te beginnen met het onderzoeken van de nut 

en de noodzaak van een Goederenroutering Noordoost-Europa.  

 

Ten aanzien van de corridorstudies Amsterdam-Twente-Duitse grens, Utrecht-

Arnhem-Duitse grens en de doorgroei van het programma Hoogfrequent 

Spoorvervoer 2030/2035 bestaat er de behoefte om de bevindingen in het 

komende jaar bestuurlijk goed te doorleven, teneinde op de belangrijkste 

voorliggende bestuurlijke keuzes bij een volgende landelijke tafel tot een 

gezamenlijke koers over het vervolg te kunnen komen. Het gaat daarbij 

bijvoorbeeld over de bediening van bestaande en nieuwe stations en over de 

keuzes in het aantal treinen per traject, bij mogelijke toekomstige aanpassingen in 

de infrastructuur.  

 

De studie Toekomstvast Spoor Zuidoost-Nederland zal met de start van de MIRT-

verkenning van openbaar vervoerknoop in de regio Brainport Eindhoven een 

vervolg krijgen.  

 

Ketens en knooppunten 

Tijdens de landelijke tafel is er een korte procesupdate gegeven over de voortgang 

van de actie-agenda OV-Knooppunten. De deelnemers aan de landelijke tafel 

hebben hun waardering uitgesproken voor de tijdens de afgelopen bestuurlijke 

MIRT-overleggen gemaakte afspraken over investeringen in meer dan twintig 

cruciale openbaar vervoerknooppunten. Zij benadrukten daarbij dat goede 

knooppunten van belang zijn voor het realiseren van zowel onze gezamenlijke 

ambities voor het openbaar vervoer, alsook voor de woningbouwopgave. De 

komende maanden gaan de verschillende partijen per landsdeel aan de slag om de 

zogenoemde focusknooppunten uit de actie-agenda te actualiseren en om een 

nadere fasering aan te brengen in de vervolgstappen.  

 

Bus Rapid Transit 

In het afgelopen jaar heeft een groot aantal van de aanwezigen aan de landelijke 

tafel vanuit het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer stappen gezet in de verdere 

uitwerking van het concept bus rapid transit (BRT), met name in de vorm van het 

ontwikkelen van een manifest, een roadmap en een toolbox. Het manifest wordt 

reeds gebruikt om het gesprek over dit hoogwaardige busconcept zowel op 

bestuurlijk als op ambtelijk niveau te openen en om het concept gezamenlijk in de 

praktijk brengen. Ook tijdens de afgelopen bestuurlijke MIRT-overleggen zijn er 

verschillende afspraken gemaakt over het realiseren van busverbindingen die 

potentieel tot het BRT-concept kunnen worden opgewaardeerd. Voorbeelden 

hiervan zijn de verbindingen Eindhoven Centrum-Veldhoven De Run en 

Zoetermeer-Leiden en voor het ontsluiten van het Suikerunieterrein in Groningen 

en van gebieden rondom Almere. Tijdens het begrotingsdebat van afgelopen 1 

december heeft uw Kamer mij middels een amendement verzocht om € 2 miljoen 

vrij te maken voor proeven met bus rapid transit.7 Het faciliteren van dergelijke 

concrete proeven en projecten zal voornamelijk gericht zijn op het wegnemen van 

barrières, bijvoorbeeld op het gebied van de samenwerking en de organisatorische 

                                                 
7 Kamerstukken II 2022/23, 36200 A, nr. 48. 
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inbedding, van de inhoudelijke onderbouwing in modellen en van de ruimtelijke 

inpassing. 

 

De ontwikkeling van BRT is volgens de landelijke tafel geen doel op zich, maar is 

wel essentieel voor het verbinden van de werelden van openbaar vervoer, 

gebiedsontwikkeling en autobereikbaarheid. Wat dit laatste element betreft zien 

de aanwezigen een belangrijke rol weggelegd voor Rijkswaterstaat bij zowel 

verdere ontwikkeling van BRT als bij OV-knooppunten. Omdat deze BRT-

concepten behalve voor onze openbaar vervoerambities ook relevant zijn voor 

bredere nationale opgaven zoals de woningbouw en het tot stand brengen van 

duurzame en toekomstvaste openbaar vervoer- en wegennetwerken, werk ik 

komend jaar samen met de decentrale overheden en regionale vervoerders ook 

voor BRT toe naar een bestuurlijke actie-agenda, die ik bij de volgende landelijke 

tafel hoop te agenderen. 

 

Internationaal spoor 

Ook voor het internationaal spoor blijf ik, samen met betrokken stakeholders, mij 

voor en achter de schermen in zetten voor verbetering. Zo heb ik op 19 december 

2022 een werkbezoek in Weert gebracht, om samen met mijn Belgische en 

Vlaamse collega’s met lokale belangenbehartigers in gesprek te gaan over de 

verbinding tussen Weert, Hamont en Antwerpen. Hun bijdrage zal een plek vinden 

in een studie die ik momenteel laat uitvoeren naar de maakbaarheidskansen van 

de verbinding per spoor.  
 

Uitgangspuntenkader voor het decentraliseren van treindiensten 

Decentralisatie van treindiensten kan een instrument zijn om de reiziger een beter 

regionaal vervoersproduct te bieden. Om een goede afweging te kunnen maken 

over het al dan niet decentraliseren van treindiensten, is het afgelopen jaar een 

uitgangspuntenkader opgesteld.8 Tijdens de landelijke tafel is gesproken over de 

inhoud van dit kader en over de betekenis hiervan voor eventueel nieuwe 

initiatieven tot decentralisatie op de langere termijn.  

 

De landelijke tafel vond eensgezind dat het belang van de reiziger voorop moet 

staan bij decentralisatie en dat besluitvorming zorgvuldig moet worden 

vormgegeven. Zowel de afstemming en integratie van regionale trein en landelijk 

hoofdrailnet als van regionale trein en regionaal busvervoer is van belang. De 

reiziger wil overal een vloeiende overstap. Dit standpunt deel ik. Op basis van de 

inbreng vanuit de sector wil ik de kansen en randvoorwaarden van decentralisatie 

verder onderzoeken, als onderdeel van de toekomstige indeling van het netwerk.  

 

Ten aanzien van decentralisatie heeft de fractie van de VVD tijdens het 

commissiedebat MIRT ook verzocht om een nadere toelichting op het besluit om 

de sprinterdienst tussen Leeuwarden en Zwolle niet per 2025 te decentraliseren. 

Met de toelichting in de bijlage kom ik tegemoet aan dit verzoek. 

 

  

                                                 
8 Kamerstukken II 2022/23, 29984, nr. 1001. 
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Tot slot 

Al met al kijk ik terug op een waardevol gesprek. Ik zie ernaar uit om in 2023 

opnieuw met deelnemers van de landelijke tafel te spreken over de voortgang en 

de herijking van het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer en over andere voor onze 

gezamenlijke openbaar vervoerambities relevante thema’s. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

drs. V.L.W.A. Heijnen 
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Managementsamenvatting 

Na vaststellen van de OAO rapportage Utrecht – Arnhem – Duitse grens op de landelijke OV en spoortafel van 16 

juni ’22 zijn ten aanzien van de zogenoemde structurerende keuzes een aantal aanvullende vragen gesteld. Het plan 

van aanpak voor het beantwoorden van deze vragen is vastgesteld in het kernteam van 31 augustus 2022. 

Het beantwoorden van deze aanvullende vragen is noodzakelijk om in het najaar van 2022 te komen tot 

besluitvorming over een volgende fase van het onderzoek op deze corridor en hierin focus aan te brengen.  

In de tabel hieronder is een samenvatting opgenomen van de analyseresultaten ten aanzien van de aanvullende 

vragen. Vervolgens worden in de volgende hoofdstukken de resultaten van de analyses nader toegelicht. 

 

Logistieke vraag Consequenties Benodigde 
infrastructuur 
(exclusief overige 
maatregelen / 
stations) 
dikgedrukte tekst is 
aanvullend op 
basismodel1 

Kosten logistieke 
vraag in 
kostencategorieën, in 
mio 
pp 2020, excl BTW 

Opmerkingen t.a.v. 
infrastructuur 

Basismodel 
2/4/4/4 of 1/4/4/4 

Losse ICE (1x of 2x 
per uur) 
4x IC+ Nm – Ah – Ut 
4x IC Ah – Ed – Klp 
– Db – Ut 
2x SPR Ah – Ed 
4x SPR Vndc – Ut – 
Bkl 

Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Viersporigheid De 
Haar – Maarn (incl)34 

€ 250 - € 1000 Exclusief aanpassing overweg 
Arnhemse Bovenweg. Mogelijk 
dat aanpassing overweg 
noodzakelijk wordt a.g.v. 
verbreding van de 
sporenbundel 
Uitgangspunt is verplaatst 
station Maarn. 
Excl. kosten overige 
maatregelen op de corridor 

6x per uur IC 
Ede-
Wageningen in 
2/4/4/4 

IC+ stopt 2x per uur 
extra in Ede-
Wageningen in 
5/10/15 interval. 
Bij baanvaksnelheid 
160km/u zullen IC+ 
en ICE ca. 0,5 min 
uitgebogen worden. 

Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Perrons langs 
buitensporen 
Driebergen2 
Viersporigheid De 
Haar – Maarn (incl)3  

€ 250  - € 1000 Zie boven.  

IC Utrecht 
Koningsweg 4x 
per uur, 
Driebergen-Zeist 
0x per uur 

Reizigers van 
Rhenen, Maarn en 
Driebergen naar Ede 
/ Arnhem zijn ca. 15 
minuten langer 
onderweg 

Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Viersporigheid De 
Haar – Maarn (incl)34 
Viersporigheid 
Utrecht – Driebergen 
IC station Utrecht 
Koningsweg 

€ 1.000 - € 2.500 Zie boven. 
Utrecht-Driebergen o.b.v. 
variant 4 uit MIRT-verkenning 
OV en wonen regio Utrecht. 
Passage Bunnik op maaiveld. 
Boortunnel Bunnik ca 3 miljard 
extra  

6x per uur SPR 
tussen Utrecht 
en Driebergen 

6 Sprinters 
Maarssen – 
Driebergen-Zeist in 
6/9/15 interval 

Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Viersporigheid De 
Haar – Maarn (incl)34 
Viersporigheid 
Utrecht – Driebergen 

€ 1.000 - € 2.500 Zie boven 

 
1 ERTMS is zoals eerder geconcludeerd noodzakelijk voor alle modellen op de corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens. Dit wordt 
niet los per model benoemd 
2 Maatregel noodzakelijk voor 2 extra treinen Driebergen – Schiphol, geen onderdeel van de kosten voor deze corridor 
3 Deze maatregel is kansrijk om te worden bespaard door het toepassen van systeeminnovaties 
4 Deze maatregel wordt bespaard als station Maarn 2x per uur bediend wordt 
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Keerspoor Maarssen 

Intercity’s 
160km/u en ICE 
180km/u in 
model 2/4/4/4 

Rijtijd ICE is 24 
minuten (26 min bij 
160) 
IC+ en IC worden 
0,5 minuut 
uitgebogen voor ICE 
IC wordt 2x per uur 
ingehaald (2,5 min 
extra rijtijd) 
Pad niet geschikt 
voor dubbele ICE 

Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Viersporigheid De 
Haar – Maarn (incl)34 
Viersporigheid 
Utrecht – Driebergen 
met HS-wissel 
Utrecht Oost 
Treinen rijden met 
>160km/u langs 
perrons5 

€ 1.000 - € 2.500 
 
 
 
PM 
 
Perronvrije 
doorrijdsporen Wf, Otb, 
Klp (kosten per station 
100 – 250) en Ed 
(hoger, nu niet in te 
schatten) 
 

 
 
 
 
Kosten voor geschikt maken 
bovenleiding, baanstabiliteit 
etc voor 180 km/uur en hoger 
zijn niet geraamd en hier als 
PM post opgenomen 

Basismodel 
2/0/8/4 

Losse ICE 
4x IC Nm – Ah – Ed 
– Klp – Ut 
4x IC Ah – Ed – Db 
– Ut 
2x SPR Ah – Ed 
4x SPR Vndc – Ut – 
Bkl 
Sprinters worden 
lokaal ingehaald te 
Db en Wf 

Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Viersporigheid Ede-
Wageningen (incl, 6-
sporig) – Veenendaal-
De Klomp (incl) 
Viersporig station 
Wolfheze 
 

€ 1.000 - € 2.500 
 
 
 

Excl. kosten overige 
maatregelen op de corridor 

Intercity’s 
160km/u en ICE 
180km/u in 
model 2/0/8/4 

Rijtijd ICE is 25 
minuten, verdere 
versnelling past niet. 
(26 min bij 160) 
Benodigde 
viersporigheden 
worden ook gebruikt 
om sprinters te 
versnellen 

Verlengen keerspoor 
Driebergen2 
Viersporigheid 
Wolfheze (incl) – 
Veenendaal-De 
Klomp (incl) 
Viersporigheid De 
Haar – Driebergen 
 
 
Treinen rijden met 
>160km/u langs 
perrons6 
 

€ 5.000 - € 10.000 
 
 
 
 
 
 
PM 

Niet integraal geraamd, maar 
oplossing bevat een aantal 
zeer dure elementen, zoals: 

• Ede-Veenendaal de 
Klomp 4-sporig 

• De Haar-Maarn 4 sporig 

• Boortunnel Maarn 
De verwachting is dat deze 
variant daarmee ergens in de 
kostencategorie € 5.000 - € 
10.000 komt te liggen 
 
Kosten voor geschikt maken 
baan bovenleiding, 
baanstabiliteit etc voor 160 
km/uur en hoger zijn niet 
geraamd en hier als PM post 
opgenomen 

Hogere 
frequentie 
Arnhem 
Presikhaaf 

IC-stop in IC Zwolle 
– Arnhem – 
Nijmegen e.v. maakt 
15’-dienst Arnhem – 
Presikhaaf 
Doorrijden van 
Sprinters niet 
inpasbaar zonder 
grootschalige 
viersporigheden. 
 

Vrije Kruising 
Velperbroek 
aansluiting 
(maatregel bekend 
voor 2e RE Arnhem – 
Winterswijk)  
Perronverlenging 
Arnhem Presikhaaf 
van 220m naar 275m 

€ 50 - € 100 
 
 

 

 

 
2 Maatregel noodzakelijk voor 2 extra treinen Driebergen – Schiphol, geen onderdeel van de kosten voor deze corridor 
3 Deze maatregel is kansrijk om te worden bespaard door het toepassen van systeeminnovaties 
4 Deze maatregel wordt bespaard als station Maarn 2x per uur bediend wordt 
5 Momenteel speelt nog een discussie in hoeverre snelheden boven 140 km/uur langs perrons nog zijn toegestaan. Indien dit niet is 
toegestaan zullen perronvrije doorrijdsporen moeten worden gerealiseerd. Dit zijn lastige maatregelen, omdat die in bebouwde 
gebieden moeten worden gerealiseerd. Dit speelt voor de stations Veenendaal de Klomp, Ede – Wageningen, Wolfheze en 
Oosterbeek. Deze maatregelen zijn niet uitgewerkt of geraamd, met uitzondering van Wolfheze, waar de kosten in kostencategorie 
€ 100 - € 250 mln liggen. Voor Veenendaal de Klomp en Oosterbeek worden vergelijkbare bedragen verwacht, voor Ede-
Wageningen zijn de kosten van maatregelen vermoedelijk nog hoger 

 
6 In deze variant geldt dat alleen nog voor Oosterbeek, zie verder voetnoot 5. 
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Inleiding 

Op de landelijke OV en spoortafel van 16 juni ’22 is de OAO rapportage Utrecht – Arnhem – Duitse grens 
vastgesteld1. Deze OAO rapportage is gebaseerd op de door de spoorsector opgestelde rapportage 
“spoorinhoudelijke uitwerking Utrecht – Arnhem – Duitse grens, versie 1.0 dd 29 oktober 2021. Om dit 
najaar tot besluitvorming te komen over een aantal structurerende keuzen zijn door de opdrachtgevende 
partijen Rijk en Regio, in samenwerking met de spoorsector, een aantal aanvullende vragen gesteld2. De 
aanvullende vragen zijn per structurerende keuze geformuleerd:  
 

1. IC bediening station Ede-Wageningen 
2. Bediening station Koningsweg  
3. Snelheid op de corridor 
4. Arnhem -  Duitse grens 

 

Rekening gehouden moet worden met de geformuleerde opgaven langs de corridor (OAO rapport) 
waaronder de opgaven voor verstedelijking (woningbouw, arbeidsplaatsen)  
 
Gezien de korte doorlooptijd tot de Landelijke OV- en Spoortafel in december 2022, zal vooral worden 
geput uit de beschikbare analyses uit de vorige TBOV fase en de uitgevoerde optimalisaties in het kader 
van de corridorstudie UAD. Aanvullend daarop zijn beperkt aanvullende logistieke- 3 en vervoeranalyses 
uitgevoerd. Tevens is voor de benodigde inframaatregelen een kostenindicatie opgesteld. 
 

 

  

 
1 OAO rapportage Utrecht – Arnhem – Duitse, eindversie dd 21 juni ’22 
2 Plan van aanpak 2e fase corridoronderzoek Utrecht – Arnhem – Duitse grens, aanvullende vragen t.b.v. structurerende keuzen (v 

1.0, dd 25 augustus 2022) 

3 Aanvullende Logistieke analyses corridorstudie Utrecht – Arnhem – Duitse grens dd. 22 augustus 2022 

versie 1.0 definitief 
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Uitgangspunten 

De volgende aanvullende vragen zijn logistiek allemaal gebaseerd op het 2/4/4/4 model (140 km/u)  

• 6x per uur Intercitybediening station Ede-Wageningen in 2/4/4/4 model  

• Koningsweg 4x per uur IC-bediening, Driebergen-Zeist alleen Sprinter in 2/4/4/4 model 

• 6x per uur Sprinters Breukelen/Maarssen – Driebergen-Zeist in 2/4/4/4 model 

• 160km/u Intercity en 180km/u ICE in 2/4/4/4 model 

Daarom wordt hieronder het basismodel 2/4/4/4 toegelicht. 

 

Ut

Utvr Utk
Optioneel 

SPR

Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend

4-sporen De Haar – 
Maarn (incl)
optioneel

Verlengen
keerspoor

Model: 2/4/4/4 , snelheid: 140/160, Koningsweg: SPR, Eindigende IC: Driebergen

Bij 160km/u, 2x pu

 

Figuur 1: Model 2/4/4/4 
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De kenmerken van dit model zijn: 

- Tot 2x per uur een Internationale trein (ICE etc) Köln/Frankfurt - Oberhausen – Arnhem – Utrecht 

C e.v. 

- 4x per uur IC+ Nijmegen – Arnhem – Utrecht C e.v. 

- 4x per uur IC Arnhem – Ede-Wageningen – Veenendaal-De Klomp – Driebergen-Zeist – Utrecht 

C e.v. 

- 2x per uur Sprinter Arnhem C – Ede-Wageningen 

- 4x per uur Sprinter Rhenen / Veenendaal C – Utrecht C – Breukelen 

- 2x per uur IC Schiphol/ Amsterdam  Zuid  - Utrecht – Driebergen-Zeist  

 

De baanvaksnelheid bedraagt 140km/uur. De benodigde infrastructuur voor dit model is: 

- Verlengen keerspoor Driebergen-Zeist (t.b.v. extra Intercity’s Driebergen – Utrecht C – Schiphol 

Airport) Deze maatregel is niet opgenomen in de kostenopgave, maar vraagt wel aandacht bij het 

ontwerp van deze corridor. 

- Viersporigheid De Haar – Maarn (inclusief) om vier stops per uur op Maarn mogelijk te houden. 

Bij 2x per uur bediening is dit stuk viersporigheid niet noodzakelijk.  

Daarnaast is zoals eerder geconcludeerd ERTMS uitrol op de hele corridor noodzakelijk voor alle 

dienstregelingsmodellen in deze corridorstudie. Dit zal niet steeds opnieuw worden benoemd. 

Ook is voor dit model, conform inzichten uit TBOV2040, aanvullende capaciteit tussen Hoofddorp en 

Amsterdam noodzakelijk zodat er 12 treinpaden per uur per richting tussen Schiphol en Utrecht C 

mogelijk zijn: 10x IC en 2x ICE. Dit raakvlakproject is niet opgenomen in de kosten van dit model. Zonder 

deze infrastructuur is het mogelijk om de ICE als losse trein naar Amsterdam C te rijden (1x per uur). De 

2x per uur IC Schiphol/Amsterdam Zuid – Utrecht – Driebergen-Zeist vervalt dan. Dit wordt basismodel 

1/4/4/4 genoemd. 

De viersporigheid De Haar – Maarn is noodzakelijk omdat het rijtijdverschil tussen Sprinters en Intercity’s 

tussen Utrecht en De Haar te groot is. De tijd die tekort gekomen wordt is beperkt. Ca. 1,5 minuut moet 

gewonnen worden op een traject van 18 minuten. Naast spoorverdubbeling kan dit mogelijk ook opgelost 

worden door systeeminnovaties. Dit kan in de vorm van kortere opvolgtijden (ten opzichte van reguliere 

norm van 2,5 minuut voor ERTMS-opvolgtijden) of kortere rijtijden en halteertijden voor de Sprinter. 

Systeeminnovaties die hierin bij kunnen dragen zijn: optimalisatie van ERTMS-projectering, versneld 

vertrekproces (TGV) en ATO (door sneller te remmen). Dit geldt voor alle varianten op het 2/4/4/4 model 

waar deze specifieke maatregel is benoemd. Daarnaast kan worden bekeken of met een beperkt stuk 4-

sporigheid nabij ‘De Haar’ en snellere in/uitvoegwissels bij De Haar en/of Driebergen de 

snelheidsverschillen tussen de in/ uitvoegende Sprinters naar Veenendaal en de doorgaande IC treinen 

kunnen worden verminderd, waardoor opvolgtijd verder kan worden verkort. 

Kosten  

€ 250 - € 1000 mio (140 km/u). (excl. kosten voor overige maatregelen) 
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IC bediening station Ede-Wageningen 

 
Voor de keuze mbt de IC bediening van Ede-Wageningen (8x/u in een homogeen model van 8 IC’s), of 
6x/u of 4x/u in een model met 4 IC+ en 4 IC treinen per uur) is inzicht gevraagd in de effecten van deze 3 
bedieningsvarianten. 
 
In de volgende paragrafen is een overzicht geven van de volgende effecten  
• Logistieke inpasbaarheid;  
• Connectiviteit (rechtstreekse verbindingen); 
• Reistijden; 
• Reizigersaantallen (vervoereffecten). Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt in: 

• Bezetting per trein in de ochtendspits (ook in de toekomst); 
• In- en uitstappers op station Ede-Wageningen, Arnhem Centraal, Nijmegen, Utrecht Centraal 

(voor relevante reizigers); 
• Effecten van de verstedelijking worden globaal meegenomen, Wageningen wordt hierin 

meegenomen; 
• Benodigde infrastructuur en een indicatie van de investeringskosten;  
• Exploitatie. 

Logistieke inpasbaarheid  

Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruik gemaakt van de uitwerking van de optimalisatiestudie 
TBOV2030.2 van de snelle IC’s maken een extra IC-stop in Ede-Wageningen. Hiermee blijft de IC 
frequentie in Ede-Wageningen gelijk aan 2022 (6x per uur). In de 2030 studie wordt dit gedaan door de 
snelle IC 2x per uur in Arnhem te keren in plaats van door te rijden naar Nijmegen. Deze aanpassing van 
de lijnvoering is echter niet realistisch te combineren met een losse ICE zoals is opgenomen voor de 
termijn 2040 vanwege een conflict op de spooropstelling Arnhem.  
Met de uitgangspunten van de studie UAD is daarom verder een andere variant bepaald. Het is mogelijk 
om in het andere kwartier van de gebundelde IC+ uit Nijmegen en ICE een IC+ te rijden met extra stop in 
Ede-Wageningen.   
Daarmee is een maakbare logistieke uitwerking gevonden. 
 

 
Deze variant heeft de volgende consequenties: 

- IC+ Nijmegen – Arnhem – Utrecht e.v. stopt 2x per uur in Ede-Wageningen en behoudt in Ah 
aansluiting op de Regio-expres (mits XP op de sporen 9 en 10) 

- Deze analyse is uitgevoerd voor 140km/u tussen Utrecht en Arnhem. Bij 160km/u is het in deze 
structuur noodzakelijk de IC+ en ICE ca. 0,5 minuten uit te buigen. De rijtijdwinst van 140 naar 
160km/u wordt dus ca. 0,5 minuut minder. Dit heeft de volgende oorzaken: 

o Een IC+ stop (in Ede-Wageningen) bij 160km/u meer dan 2,5 minuut kost 
o De snelheidsverschillen tussen IC en sneltrein groter worden waardoor deze treinen 

elkaar gaan hinderen 

Connectiviteit 

De lijnvoeringen wijzigen niet. Alle bestaande connecties blijven in stand. Wel ontstaat er een nieuwe  
rechtstreekse verbindingen tussen Ede-Wageningen en Nijmegen.  
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Reistijden 

In de basisvariant ontstaan door de non-stop IC+ trein kortere reistijden tussen de economische centra 
Arnhem en Nijmegen met de centra in de Randstad. In de variant met 2 extra stops in Ede-Wageningen is 
2x/u de het reistijdvoordeel voor Arnhem – Nijmegen weer 2,5 minder.  

Vervoereffecten 

Voor de vervoerwaarde van 6x per uur bediening Ede-Wageningen wordt gebruik gemaakt van de 

vervoersanalyse die is uitgevoerd in het kader van de Optimalisatiestudie TBOV2030-35. Deze is middels 

expertinschatting vertaald voor deze corridorstudie.  

Uitgangspunten achter de modelberekeningen is de ruimtelijke vulling van het zogenaamde WLO II Hoog 

scenario, prognosejaar 2040. Dit scenario komt qua ruimtelijke ordening belangrijk overeen met de 

plannen4 voor de Foodvalley regio (ruwe schatting: 95%). Omdat het hoge en lage scenario qua 

modelresultaten voor de trein elkaar niet veel ontlopen, is slechts dit scenario voor de berekeningen 

gebruikt. Het absolute reizigersaantal kent dus enige marge, het effect als gevolg van de verschillende 

dienstregelingsconcepten zal zich wel op deze wijze voordoen. 

 

Het resultaat van al deze mogelijke dienstregelingsvarianten op de vervoerwaarde is vervolgens als volgt: 

 2018 Variant 6-4 Variant 6 Basis (PHS) Variant 6 Plus Variant 8/4 Variant A (8/4 met 6 stop Ede-W) 

  2040 Hoog 2040 Hoog 2040 Hoog 2040  Hoog 2040 Hoog 

  (1e stap  PHS) (PHS) (aangevulde 6 Basis) (8/4) (studievariant) 

Arnhem 43,400 48,800 49,500 49,800 50,000 49,800 

Nijmegen 45,100 51,200 50,200 50,100 51,800 49,800 

Driebergen Zeist 8,800 11,400 13,600 13,600 13,900 13,800 

Veenendaal De Klomp 4,500 5,200 5,400 5,400 9,600 9,500 

Ede-Wageningen 18,700 24,800 25,100 25,100 21,400 22,800 

Som 120,500 141,400 143,800 144,000 146,700 145,700 

 

 

In alle gevallen wordt een behoorlijke groei van de vervoervraag in de trein verwacht. Tussen 2018 en 

2040 kan de vervoervraag toe nemen met zo’n 20%. Duidelijk is ook dat de 8/4 varianten net iets hoger 

scoren in vervoervraag vergeleken met de PHS varianten. De verdeling over de stations verschilt wel per 

dienstregelingsvariant. Veenendaal-De Klomp zal fors hoger scoren bij een bediening met 4 intercity’s.  

De toename van aantallen reizigers op Ede-Wageningen door de extra stops (+ 1.400) wordt in aantal 

meer dan verloren op Nijmegen (-2.000).  

In de logistieke uitwerking van de UAD variant met 6x per uur Ede-Wageningen is extra reistijd Utrecht – 
Nijmegen minder groot; de extra rijtijd is nu voor 2 treinen per uur 2,5 minuut (in TBOV 2030-2035 was dit 
12 min). Dat is dus aanzienlijk minder. 
Op basis van deze verschillen hebben we een inschatting gemaakt van het vervoerwaarde-effect. 
Uitgangspunt zijn de prognose cijfers voor WLO Hoog in 2040. 

- De variant met 6x Ede-Wageningen in UAD heeft een vergelijkbaar positief effect als in de TBOV 
2030-2035 analyse; De groei van het aantal in/uitstappers in Ede-Wageningen is ca. 1.400 
reizen. 

 
4 de uiteindelijke invulling hiervan kan de resultaten nog beperkt doen wijzigen 
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- De daling in Nijmegen zal in UAD veel minder zijn dan in de TBOV 2030-2035 analyse (Nijmegen 
-2000 reizen/dag), doordat de extra reistijd veel minder is; 80% minder wordt ca. -400 reizen 
minder  

Ook op andere stations zal er nog enig vervoerverlies optreden (Arnhem, Veenendaal-de K, Driebergen-
Z, Utrecht e.a.) 
 
Het totale vervoereffect voor de UAD variant met 6x Ede-Wageningen schatten wij op ongeveer neutraal. 

Infrastructuur 

De benodigde infrastructuur voor deze variant is: 
- Perrons langs buitensporen station Driebergen-Zeist (extra bovenop basis 2/4/4/4), nodig voor 

keren van treinen Driebergen – Schiphol vv., kosten niet toe te rekenen aan deze corridor 

- Verlengen keerspoor Driebergen-Zeist ten behoeve van extra Intercity’s Driebergen – Utrecht – 
Schiphol (gelijk aan basis 2/4/4/4) 

- Viersporigheid De Haar – Maarn (inclusief). De terugvaloptie om station Maarn 2x per uur te 
bedienen is in tegenstelling tot het basismodel 2/4/4/4 niet meer beschikbaar vanwege de 
logistieke wijzigingen in dit model. De optie om met systeeminnovaties deze viersporigheid te 
voorkomen blijft wel bestaan. De benodigde tijdwinst is identiek aan basismodel 2/4/4/4.  

 

Ut

Utvr Utk
Optioneel 

SPR

Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend

4-sporen De Haar – 
Maarn (incl)

Verlengen keerspoor
Perrons buitensporen

Model: 2/4/4/4 , 6x Ed, snelheid: 140, Koningsweg: SPR, Eindigende IC: Driebergen

 
Figuur 2: Baanvak Utrecht – Arnhem en bijbehorende infrastructuur voor 2/4/4/4 model met 6x IC stop Ede-

Wageningen 

 

 

 

Kosten  

€ 250 - € 1000 mio 
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Station Koningsweg 

Voor de structurerende keuze mbt station Koningsweg zijn door de provincie Utrecht de volgende 
aanvullende vragen gesteld 

1. Dienstregeling: 
wat zijn de gevolgen van een Intercity stop Koningsweg op de andere tussengelegen Intercity 
stations (Driebergen-Zeist, Veenendaal De Klomp en Ede- Wageningen)?  
 

2. Dienstregeling: 
wat zijn de effecten en mogelijkheden van het inruilen van Koningsweg tegen het opgeven van de 
IC-status van station Driebergen-Zeist?  
 

3. Station Koningsweg: 
Indien geen station Koningsweg zou worden aangelegd: wat zijn dan de mogelijkheden om de 
treindienst tussen (Breukelen –) Utrecht Centraal – Driebergen-Zeist (naar Veenendaal) uit te 
breiden naar 6 of 8 sprinters per uur (ook in relatie tot aantal stops op Maarn)?  
Hier wordt gekeken naar dezelfde thema’s als genoemd onder structurerende keuze 2:  

▪ Logistieke (en indien van toepassing ook: fysieke) inpasbaarheid,  
▪ Connectiviteit (rechtstreekse verbindingen); 
▪ Eventueel effect van woningbouwopgaven, 
▪ Benodigde infrastructuur; 
▪ Indicatie van de investeringskosten, exploitatie. 

▪ Vervoerwaarde  
 

Omdat er al discussie is over de resultaten van de al gemaakte vervoerwaarde berekeningen voor 
Koningsweg en gezien de korte beschikbare doorlooptijden voeren we nu geen aanvullende  
vervoerwaarde berekeningen uit.  

 
Vraag 1: wat zijn de gevolgen van een Intercity stop Koningsweg op de andere tussengelegen 
Intercity stations (Driebergen-Zeist, Veenendaal De Klomp en Ede- Wageningen)?  
is beantwoord is de rapportage “spoorinhoudelijke uitwerking Utrecht – Arnhem, versie 1.0, dd 29 oktober 
2021 
 

 

Vraag 2: wat zijn de effecten en mogelijkheden van het inruilen van Koningsweg tegen het opgeven 
van de IC-status van station Driebergen-Zeist?  
 
Deze vraag is beantwoord op basis van de beschikbare informatie uit de vorige fasen. Er is een logistieke 
analyse uitgevoerd voor de variant met 4x/u IC stop in station Koningsweg en geen IC stops in 
Driebergen. Vervoerwaarde-effecten zijn niet berekend, onder meer omdat het LMS model hier minder 
geschikt voor is. 

Logistieke inpasbaarheid 

Consequenties van deze variant: 
Bij 160km/u blijft het aantal IC-stops op Utrecht Koningsweg 4x per uur, Veenendaal-De Klomp 
daalt naar 2x per uur. 
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Reistijden 

Reizigers van Driebergen/Maarn/Rhenen naar Ede-Wageningen/Arnhem hebben minimaal 15 minuten 
extra reistijd, omdat via Utrecht Koningsweg i.p.v. Driebergen-Zeist moet worden omgereisd. 

Infrastructuur 

Benodigde infrastructuur voor deze variant: 

- Intercitystation Utrecht Koningsweg met wissels en keerspoor (bovenop basismodel 2/4/4/4) 
- Viersporigheid Utrecht – Driebergen (bovenop basismodel 2/4/4/4) 
- Viersporigheid De Haar – Maarn (inclusief) om vier stops per uur op Maarn mogelijk te houden 

(gelijk aan basis 2/4/4/4). Het is mogelijk om deze infrastructuur uit te sparen door station Maarn 
maximaal 2x per uur te bedienen. De optie om met systeeminnovaties deze viersporigheid te 
voorkomen blijft bestaan. De benodigde tijdwinst is identiek aan basismodel 2/4/4/4. 

 
Het is in deze variant niet mogelijk om de viersporigheid Utrecht – Driebergen te gebruiken om de 
viersporigheid bij Maarn te voorkomen. Dit komt doordat de Sprinter naar Veenendaal ‘zo kort mogelijk’ 
achter het goederenpad naar Geldermalsen zit in Utrecht (zie analyses inpassing Sprinterstation 
Koningsweg, uitgevoerd in het kader van de MIRT Verkenning OV en Wonen). Systeeminnovaties zijn wel 
kansrijk om dit deel te besparen, zoals beschreven in Hoofdstuk 2. 
 
 

Ut

Utvr Utk
4-sporig station 

plus TT

Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend

4-sporen De Haar – 
Maarn (incl)
optioneel

4 sporen Utrecht - 
Driebergen

Model: 2/4/4/4 , snelheid: 140, Koningsweg: IC, Eindigende IC: Koningsweg

 
Figuur 3: Baanvak Utrecht – Arnhem en bijbehorende infrastructuur voor 2/4/4/4 model 4/u bediening IC station 

Koningsweg (ipv Driebergen Zeist) 

Kosten  

€ 1.000 - € 2.500 mio 
 
 
Vraag 3:  
Indien geen station Koningsweg zou worden aangelegd: wat zijn dan de mogelijkheden om de 
treindienst tussen (Breukelen –) Utrecht Centraal – Driebergen-Zeist (naar Veenendaal) uit te 
breiden naar 6 of 8 sprinters per uur (ook in relatie tot aantal stops op Maarn)?  
In deze variant is een situatie zonder station Koningsweg het uitgangspunt. Er is een logistieke analyse 
uitgevoerd voor een variant met 6 Sprinters tussen Driebergen en Maarssen. De 2 extra Sprinters keren 
in Driebergen. In Driebergen is ook gerekend met 2 extra kerende IC treinen Schiphol – Utrecht (-
Driebergen), die op termijn vanuit voorziene capaciteitsknelpunten tussen Utrecht en Amsterdam nodig 
zijn.  

Logistieke inpasbaarheid 

Uitgangspunt is het 2/4/4/4-(basis)model. Om in dit model 6  Sprinters tussen Utrecht en Driebergen-
Zeist, zonder Sprinterstation Utrecht Koningsweg te rijden ontstaat het volgende logistiek model:  . 

- De 6 Sprinters tussen Maarssen en Driebergen-Zeist rijden in ca. 9-6-15 interval doordat: 
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o De doorgaande Sprinters in 15-15 interval rijden vanwege Breukelen en Driebergen 
o In Driebergen 12 treinen per uur per richting halteren langs het eilandperron. De 

tijdligging van de Sprinters wordt daarom gedicteerd door de halterende Intercity’s 
Om deze dienstregeling mogelijk te maken is onderstaande infra nodig, dit is meer dan in het basis 
model.  

Infrastructuur 

Benodigde infrastructuur voor deze variant: 
- Viersporigheid Utrecht – Driebergen (bovenop basismodel 2/4/4/4) 
- Verlengen keerspoor Driebergen-Zeist (voor extra IC’s Driebergen – Utrecht – Schiphol) (gelijk 

aan basis 2/4/4/4 
- Viersporigheid De Haar – Maarn (inclusief) om vier stops per uur op Maarn mogelijk te houden 

(gelijk aan basis 2/4/4/4). Het is mogelijk om deze infrastructuur uit te sparen door station Maarn 
maximaal 2x per uur te bedienen. De optie om met systeeminnovaties deze viersporigheid te 
voorkomen blijft bestaan. 

- Keerspoor Maarssen omdat er onvoldoende capaciteit is op station Breukelen (bovenop 
basismodel 2/4/4/4) keren de extra Sprinters in Maarssen. Hiervoor is in Maarssen een 
keerspoor nodig 
 

Verdere frequentieverhoging naar 8x per uur past niet op deze infrastructuur.    
Het is in deze variant niet mogelijk om de viersporigheid Utrecht – Driebergen te gebruiken om de 
viersporigheid bij Maarn te voorkomen. Dit komt omdat de Intercity en Sprinter in Driebergen-Zeist 
hetzelfde perronspoor gebruiken. Om dit alsnog mogelijk te maken zijn perrons langs de buitensporen in 
Driebergen-Zeist noodzakelijk. Ook systeeminnovaties zijn kansrijk om deze viersporigheid te kunnen 
besparen zoals besproken in de toelichting op basismodel 2/4/4/4. 
 
 

Ut

Utvr Utk

optioneel

Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend

4-sporen De Haar – 
Maarn (incl)
optioneel

Verlengen Keerspoor4 sporen Utrecht - 
Driebergen

Model: 2/4/4/4 , snelheid: 140, Koningsweg: IC, Eindigende IC: Driebergen

 
 
Figuur 4: Baanvak Utrecht – Arnhem en bijbehorende infrastructuur voor 2/4/4/4 model met 6x Sprinterbediening 

Driebergen - Zeist 

 
 
 

Mas
 

Functionele specificatie keerspoor Maarssen 

Kosten 

€ 1.000 - € 2.500 mio 
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Snelheid corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens  
In de memo UAD verdere uitdieping structurerende keuzen zijn verdiepende vragen gesteld mbt de te 
kiezen snelheid op de corridor, met name voor de internationale verbinding. Deel vragen gaan over de 
effecten (reistijden, vervoercapaciteit, exploitatie, inframaatregelen en investeringskosten) van 
productformules  

- 200km/uur;  

- 160km/uur + ICE 180km/uur; 

- 160km/uur; 

- 140km/uur + ICE 160km/uur; 

- 140km/uur. 

- Mogelijkheid om product te verbeteren met geïntegreerde IC 

Een groot deel van deze verdiepende vragen passen minder bij deze definitiefase en is meer geschikt 
voor de volgende onderzoeksfase. Daarom beperken we ons in deze fase tot het abstractie-niveau van 
de OAO rapportage en de onderliggende analyses en verkenningen. 
Voor een completer beeld over de hierboven gevraagde productformules zullen we het overzicht van 
varianten aanvullen met: 
 

- Variant 160 km/h en ICE 180 km/h. We voeren een logistieke analyse uit om te bepalen of deze 
snelheden van ICE ingepast kan worden i.c.m. IC’s en Sprinters en welke maatregelen daarvoor 
nodig zijn We gaan hierbij uit van het 2/4/4/4 basismodel (heterogeen model met 4 stops in Ede) 
en het 2/0/8/4 model (homogeen model). Uitgangspunt daarbij is handhaving van het bestaande 
Tractie en Energievoorzieningssysteem van 1500V. Voorwaarde is ERTMS beveiliging (deze is 
voorzien in het ERMTS programma 2e fase). Overwegen dienen bij een snelheid van160 km/h al 
opgeheven te worden. Reistijdvoordelen zullen worden ingeschat.  

- Inframaatregelen betreffen aanvullende uitbreiding naar 4 sporen op een deel van de corridor en 
maatregelen voor het passeren met hogere snelheden op stations (perron vrije passeersporen). 
De noodzakelijke extra inframaatregelen voor sporen en stations zullen globaal worden verkend 
incl een kostenindicatie 

 
Voor de productformules 200, 160 en 140 km/h is voldoende informatie beschikbaar. Voor de variant 140 
+ ICE 160 km/h is informatie beschikbaar. De maatregelen zijn gelijk aan de 160 km/h variant en 
daarmee bekend. Aangezien de baten lager zullen zijn ivm de 160 km/h variant scoort deze variant 
aanzienlijk slechter op kosten/baten. 
 
Ook voor de productformule met geïntegreerde ICE is voldoende informatie uit de vorige fase 
beschikbaar. Alleen mbt de optie om in aanvulling op de ICE voor de bestemmingen in Midden/Zuid 
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, een doorgetrokken binnenlandse IC door te rijden naar Duisburg 
zullen we de mogelijkheden aangeven, inclusief effecten voor logistiek, reistijden, vervoercapaciteit en 
exploitatie . 
  

Intercity’s 160km/u en ICE 180km/u in model 2/4/4/4 

Er is onderzocht of snelheidsdifferentiatie tussen ICE (180km/u) en Intercity (160 km/u) inpasbaar is in de 

dienstregeling 2/4/4/4.  
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Logistieke inpasbaarheid 

Het snelheidsverschil tussen ICE en IC’s met tussenstops wordt bij snelheden van meer dan 160 km/u te 

groot om zonder IC/ICE inhaling de dienstregeling passend te maken. Daarom moet de ICE ergens op 

het traject (rijdend) een Intercity inhalen. 

Consequenties van deze variant: 

- Rijtijd ICE (max 180 km/h) is 24 minuten 

- Doordat de ICE 2,0 minuten sneller is dan de IC+, er een trein tussen de ICE en IC+ moet 

invoegen, maar de minimale opvolgtijd tussen 2 treinen 2,5 minuut is worden alle binnenlandse 

IC+ en IC-treinen ca. 0,5 minuut uitgebogen.  

- De IC wordt tussen Utrecht en Driebergen ingehaald door de ICE en is daardoor ca. 2,5 minuut 

langzamer (ICE neemt zijn pad over en de sneltrein krijgt het volgende pad) 

- Dit pad is niet geschikt voor dubbele ICE-stellen (1 minuut langzamer dan enkele ICE) of 

nachttreinen (maximumsnelheid veelal 160km/u). 

Reistijden 

Een enkele ICE die 180 km/u rijdt is tussen Arnhem en Utrecht ca. 2,0 minuten sneller dan een Intercity 

die 160km/u rijdt. Een dubbele ICE die 180km/u rijdt tussen Utrecht en Arnhem (onder 1500V 

gelijkspanning) is ca. 1,0 minuut sneller dan een Intercity die 160km/u rijdt.  

 

Reistijden ICE 

Gedifferentieerd model 2/4/4/4 

- 140 km/h:    29 min 
- 160 km/h                          26 min (3 min sneller dan basis) 
- 180 km/h                          24 min (enkel stel), 25 min (dubbel stel) (1-2 min sneller dan 160, 

4-5 min sneller dan basis) 

Infrastructuur 

Benodigde infrastructuur voor deze variant: 

- Viersporigheid Utrecht – Driebergen met hogesnelheidswissels dichtbij Utrecht (om tussen binnen 

en buitensporen te kunnen wisselen) (extra bovenop basis 2/4/4/4) 

- Verlengen keerspoor Driebergen-Zeist ten behoeve van extra Intercity’s Driebergen – Utrecht – 

Schiphol (gelijk aan basis 2/4/4/4) 

- Viersporigheid De Haar – Maarn (inclusief) om vier stops per uur op Maarn mogelijk te houden 

(gelijk aan basis 2/4/4/4) 

- Op de stations Wolfheze, Ede-Wageningen, Veenendaal-De Klomp (optioneel Maarn) wordt met 

snelheden van meer dan 160km/u langs perrons gereden. Station Oosterbeek ligt dusdanig dicht 

bij Arnhem en bij een boog, zodat snelheden van meer dan 160km/u hier niet te verwachten zijn. 

Volgens de Ontwerpvoorschriften is dit alleen mogelijk als lokale viersporigheid wordt aangelegd, 

dit is niet ingetekend (extra bovenop basis 2/4/4/4) 

 

Noot: Momenteel wordt door ProRail praktijkonderzoek gedaan naar de effecten van een snelheid van 

160 km/uur langs perrons op de Hanzelijn. Het onderzoek wordt naar verwachting in 2023 afgerond. 

Indien de resultaten positief zijn is waarschijnlijk een vervolgonderzoek nodig op ca 6 andere stations om 

tot een algemene richtlijn te komen onder welke voorwaarden hogere snelheden langs perrons kunnen 
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worden toegepast. De onderzoeken geven nog geen antwoord op de vraag of ook hogere snelheden dan 

160 km/uur langs perrons mogelijk zijn. Dit zou als onderzoeksvraag kunnen worden meegegeven in de 

volgende fase van onderzoek op deze corridor. 

 

 

Ut

Utvr Utk

optioneel

Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend

4-sporen De Haar – 
Maarn (incl)
optioneel

Verlengen Keerspoor4 sporen Utrecht - 
Driebergen

Model: 2/4/4/4 , snelheid: 180/160, Eindigende IC: Driebergen

Perrons waar treinen met >160 km/u langsrijden

 

Figuur 5: Model 2/4/4/4 met Intercity’s 160km/u en ICE 180 km/u 

Kosten 

€ 1.000 - € 2.500 mio 
 
Exclusief Kosten baanstabiliteit, aanpassingen bovenleiding etc voor 180 km/u PM  
 
Exclusief kosten Perronvrije doorrijdsporen Wf, Otb, Klp (kosten per station 100 – 250 mio) en Ed (hoger, 
nu niet in te schatten) 
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Intercity’s 160km/u en ICE 180km/u in model 2/0/8/4 

Er is onderzocht of snelheidsdifferentiatie tussen ICE (180km/u) en Intercity (160 km/u) inpasbaar is in de 

dienstregeling 2/0/8/4. 

Hieronder volgt een beschrijving op hoofdlijnen van het basismodel 2/0/8/4. Dit is meer gedetailleerd 

beschreven in de rapportage “spoorinhoudelijke uitwerking Utrecht – Arnhem – Duitse grens, versie 1.0 

dd 29 oktober 2021. 

Basismodel 2/0/8/4 (140 km/u) 
Concept (basis):  

- ICE 1-2x per uur 
- 8 Intercity’s met stop Ede-Wageningen; 4 stoppen in Driebergen-Zeist, de andere 4 in 

Veendendaal-De Klomp.  

- 4 Sprinters naar Veenendaal Centrum en Rhenen 

 
 

Ut

Utvr Utk
Optioneel 

SPR

Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend

4 sporen De Klomp t/m Ede Inhaling WolfhezePerrons langs buitensporen

Model: 2/0/8/4 , snelheid: 140/160, Koningsweg: SPR, Eindigende IC: Driebergen

 
Figuur 6: Basismodel 2/0/8/4 met 140 km/u 

Consequenties van deze variant: 
- Losse ICE tot 2x per uur. 

- 8x per uur Intercity: 
o 4x Nijmegen – Arnhem C – Ede-Wageningen – Veenendaal-De Klomp – Utrecht C 
o 4x Arnhem – Ede-Wageningen – Driebergen-Zeist – Utrecht C 

- Sprinters naar Veenendaal Centrum worden door 1 of 2 treinen ingehaald in Driebergen-Zeist 
- Inhaling van de Sprinter Arnhem – Ede in Wolfheze 

Benodigde infrastructuur voor deze variant: 

- Ede-Wageningen t/m Veenendaal-De Klomp 4-sporig (inclusief stations, Ede-Wageningen 6-
sporig) noodzakelijk. 

- 4-sporig station Wolfheze noodzakelijk vanwege inhaling 

- Perrons langs buitensporen Driebergen noodzakelijk ten behoeve van eindigende Intercity’s uit 
Amsterdam.  

- Verlengen keerspoor Driebergen-Zeist 

- Optioneel: Spoorverdubbeling Utrecht – Driebergen of Driebergen – De Haar om lange inhaling 
Sprinter te voorkomen. 

 

De Sprinter Ede-Wageningen – Arnhem zorgt in deze variant voor relatief veel infrastructuurbehoefte.  

Kosten 

€ 1.000 - € 2.500 mio (excl. kosten voor overige maatregelen) 

 

Intercity’s 160km/u en ICE 180km/u in model 2/0/8/4 

In het geval van snelheidsdifferentiatie tussen de ICE en de Intercity zal de ICE de Intercity al rijdend 

vanuit Arnhem beginnen in te halen. Ter hoogte van Veenendaal-De Klomp is de ICE ver genoeg, zodat 

de Intercity er weer achter kan invoegen. 
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De ICE zal richting Utrecht tegen de Sprinters en de vorige Intercity oplopen en zal hier 2,5 minuut achter 

blijven.  

De Sprinter kan worden ingehaald door aanvullende viersporigheid. Voor de Intercity is dit niet mogelijk 

omdat ze dezelfde sporen in Utrecht moeten gebruiken. 

Dat betekent dat de ICE maximaal 7,5 minuut sneller mag zijn dan de reguliere Intercity’s: de ICE vertrekt 

vlak achter een Intercity uit Arnhem en komt vlak achter de vorige Intercity aan in Utrecht. 

Bij een snelheid van 160 km/u voor Intercity’s en 180km/u voor de ICE is een enkel ICE-stel ca. 8,5 

minuten sneller dan de Intercity met 2 tussenstops. Bij een dubbel stel is dit ca. 7,5 minuut. In de 

dienstregeling zal een enkele ICE daarom minder snel zijn dan theoretisch mogelijk. 

Logistieke inpasbaarheid 

Consequenties van deze variant: 

- Rijdtijd ICE Utrecht – Arnhem is 25 minuten (in plaats van 26 minuten bij 160km/u), verdere 

versnelling past niet in dienstregeling 

- Benodigde viersporigheden voor ICE worden ook gebruikt om de sprinters te versnellen, doordat 

lokale inhalingen worden voorkomen. 

Reistijden 

Reistijden ICE 
 
 

- 140 km/h:   29 min 
- 160 km/h                       26 min 
- 180 km/h                        25 min (korter is niet inpasbaar!) 

 

Infrastructuur 

Benodigde infrastructuur voor deze variant: 

- Verlengen keerspoor Driebergen-Zeist 

- Viersporigheid Wolfheze tot en met Veenendaal-De Klomp (deels bovenop basis 2/0/8/4) 

- Viersporigheid de Haar – Driebergen-Zeist (inclusief aanpassen aansluiting) (bovenop basis 

2/0/8/4) 

- NB in deze variant rijden in Bunnik en Driebergen-Zeist treinen met meer dan 160km/u langs 

perrons. Dit is niet toegestaan in de ontwerpvoorschriften. Om aan de OVS te voldoen zijn 

perronvrije doorrijdsporen noodzakelijk. Deze zijn niet ingetekend (bovenop basismodel 2/0/8/4) 
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Ut

Utvr Utk
Optioneel 

SPR

Bnk Db Mrn Har Klp Ed Wf Otb Ah
Wisselstraat 
incompleet 
getekend

4-sporen Driebergen – 
De Haar

Verlengen keerspoor
Perrons langs buitensporen

4 sporen De Klomp t/m Wolfheze

Model: 2/0/8/4 , snelheid: 160/180, Koningsweg: SPR, Eindigende IC: Driebergen

 

Figuur 7: model 2/0/8/4 met Intercity’s 160km/u en ICE 180km/u 

Kosten 

€ 5.000 - € 10.000 mio 

Mogelijkheid om product te verbeteren met geïntegreerde IC 

In alle onderzochte varianten is het (op het Nederlandse traject) mogelijk de frequentie van de 
internationale treinen uit te breiden van 1x/2 uur tot 2x/uur. Of op het Duitse traject ruimte is voor 2 IC 
treinen per uur is niet onderzocht. 

Bijvoorbeeld in de basisvariant 2/4/4/4 rijden dan (1 of) 2 IC’s Schiphol – Utrecht – Arnhem als 
internationale trein door naar Oberhausen , Duisburg e.v. Gevolg is dat deze treinen met multicourant 
materieel moeten rijden (Nederlandse en Duitse spanning). 
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Arnhem – Duitse grens 

Op dit traject spelen met name vragen mbt de ruimtelijke opgaven voor verstedelijking in relatie tot de 
spoorinfrastructuur. 

- Ruimtelijke inpassing vrije kruising Velperbroek-aansluiting. ProRail kan inzicht geven in de 
ruimtelijke gevolgen van deze vrije spoorkruising. Daarbij wordt gebruik gemaakt van infra-
verkenningen die in het kader van de GON studie zijn gemaakt (2013). Impact op ruimtebeslag 
en gevolgen voor wegkruisingen in dit gebied kan worden gegeven. 

- Extra bediening station Presikhaaf. In Arnhem Oost is in het kader van de verstedelijking een 
groot aantal woningen gepland. Voor een betere OV bereikbaarheid zijn zoekrichtingen: 

o Extra stop van de IC.  

o 2 extra Sprinters per uur van Arnhem Centraal naar Presikhaaf.  

Deze zoekrichtingen zullen we logistiek verkennen, i.c.m. wel / geen goederenverkeer door 
Arnhem. Indien een logistieke oplossing wordt gevonden zullen we de infrastructuurmaatregelen 
in beeld brengen.  

Ruimtelijke inpassing vrije kruising Velperbroek 

In 2013 zijn het kader van PHS GON ontwerptekeningen gemaakt voor 3 varianten voor de Vrije Kruising 

Velperbroek aansluiting: 

• Variant 1 met een dive under voor het spoor richting Zutphen 

• Variant 2 waarbij de 2 sporen van/naar Zutphen over het spoor uit Zevenaar heen gaan 

• Variant 3, waar een beetje een half-half oplossing is gekozen, waarbij het spoor uit Zevenaar met een fly -
over over de enigszins verlaagde sporen van/naar Zutphen gaan. 

 

De drie varianten leggen op een verschillende manier een claim op het ruimtebeslag. 

Functioneel lijken ze erg op elkaar. Het grote verschil zit in inpasbaarheid in de omgeving. Door de dive under 

scoorde variant 1 in 2013 het beste op het aspect inpasbaarheid. Deze variant is ook de duurste. 

 

Hogere frequentie Arnhem Presikhaaf 

De wens is om een hogere frequentie mogelijk te maken richting station Arnhem Presikhaaf. De eerste 
oplossingsrichting is om de Sprinter die vanuit Den Bosch via Nijmegen naar Arnhem Centraal rijdt door 
te rijden naar Arnhem Presikhaaf en aldaar te eindigen. 
 
De dienstregeling tussen Nijmegen – Arnhem en Zutphen/Zevenaar kent veel dwangpunten en is 
geoptimaliseerd op belangrijke aansluitingen: 

- Stoptreinen (en RegioExpres) naar Doetinchem en Winterswijk worden gedicteerd door 
enkelspoor, de aansluiting in Winterwijk en de aansluitingen richting Randstad in Arnhem 
Centraal. 

- Velperbroek Aansluiting dicteert de dienstregeling rondom Arnhem sterk door het gelijkvloers 
kruisen.  

- De dienstregeling tussen Arnhem en Nijmegen wordt bepaald door keermogelijkheden op 
Nijmegen, aansluitingen in Elst, in- en uitvoegende treinen (Betuweroute en -lijn) bij Elst en de 
kopmakende treinen in Arnhem Centraal van/naar de Randstad.  

 
Zoekrichting: Doorrijden van Sprinter Den Bosch – Arnhem Centraal naar Arnhem Presikhaaf 
Het doorrijden van de Sprinter Den Bosch – Arnhem Centraal naar Arnhem leidt tot complicaties. De 
gewenste vertrek- en aankomstmomenten (aankomst ca. .24/.54, vertrek ca. 06/.36) valt samen met de 
stoptrein van/naar Doetinchem.  
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Aanpassen van de dienstregeling van omliggende treinen is niet voldoende om dit conflict op te lossen. 
Ook als rekening gehouden wordt met kortere opvolgtijden met de komst van ERTMS en blokverdichting. 
Zijn er onvoldoende perronsporen op Arnhem Centraal beschikbaar voor de combinatie van kerende en 
doorrijdende treinen.  
Om deze conflicten op te lossen zijn de volgende infrastructuurmaatregelen noodzakelijk: 

- Viersporigheid van Arnhem Centraal tot en met Velperbroek Aansluiting 

- Vrije Kruising Velperbroek aansluiting 
- Extra perronspoor (bijvoorbeeld spoor 2) en aanpassingen aan de oostelijke wisselstraat van 

Arnhem Centraal  
 
 
Naast deze infrastructuuraanpassingen zijn er ook aanpassingen aan station Arnhem Presikhaaf 
noodzakelijk. De specificaties hiervoor (3-sporig station of keerspoor tussen Presikhaaf en Velp) is 
afhankelijk van de gekozen oplossing rond Arnhem. 
 
 
Zoekrichting: ‘andere eindigende Sprinter’ doorrijden naar Arnhem Presikhaaf 
Omdat de meegegeven oplossingsrichting tot een grote infrastructuurspecificatie leidt is onderzocht of er 
andere in Arnhem eindigende treinen door kunnen rijden naar Arnhem Presikhaaf.  
De volgende stoptreinen eindigen vanuit het Westen in Arnhem Centraal en zouden daarom door kunnen 
rijden naar Arnhem Presikhaaf: 

- Stoptrein Tiel – Arnhem Centraal 
- Sprinter Ede – Arnhem Centraal 

De stoptrein Tiel – Arnhem Centraal komt in Arnhem aan rond dezelfde tijd als de stoptrein Wijchen – 
Zutphen. Doorrijden naar Arnhem Presikhaaf zou daardoor leiden tot een zeer slecht interval (27/3) 
tussen Arnhem en Arnhem Presikhaaf. Dit is daarom niet verder onderzocht. 
De stoptrein Ede – Arnhem Centraal doorrijden naar Arnhem Presikhaaf leidt tot vergelijkbare 
moeilijkheden tussen Arnhem en Velperbroek Aansluiting als het doorrijden van de Sprinter uit Den 
Bosch.  

- De gewenste tijdligging valt samen met de IC naar Zwolle. Na de IC Zwolle volgen het 
goederenpad naar Deventer / de RE naar Düsseldorf en de RE naar Winterswijk.  

Tussen Arnhem Centraal en Arnhem Presikhaaf is dus ook voor deze Sprinter spoorverdubbeling 
noodzakelijk tot en met Velperbroek Aansluiting. De infrastructuurbehoefte is dus minimaal zo groot als 
de voorgedragen optie. Deze optie is daarom niet verder onderzocht op noodzakelijk 
infrastructuuraanpassingen op Arnhem Centraal en op Arnhem Presikhaaf. 
 
 

Optie: ‘Intercitystop Arnhem Presikhaaf in Intercity Zwolle’ 
De derde mogelijkheid die is onderzocht is een Intercitystop Arnhem Presikhaaf van de Intercity Zwolle – 
Arnhem – Den Bosch (e.v.). Deze Intercity ligt ongeveer in 15-15 interval met de Sprinter Zutphen – 
Wijchen. 
Deze Intercitystop kost ca. 2,0-2,5 minuut en is inpasbaar in de dienstregeling: 

- Van Zwolle naar Den Bosch wordt gebruik gemaakt van de 2 minuten uitbuiging die noodzakelijk 
is voor het inpassen van de Regio Express Arnhem – Winterswijk v.v. 

- Van Den Bosch naar Zwolle wordt de stationnementstijd in Arnhem verkort tot 2,0 minuut.  
De perrons van Arnhem Presikhaaf zijn te kort (huidig ca. 220m) voor Intercity’s op deze lijn (maximaal 10 
bakken = 275m). De perrons van station Arnhem Presikhaaf zullen daarom moeten worden verlengd voor 
deze optie. 
Op Velperbroek aansluiting past deze constructie alleen onder voorwaarde dat de gelijkvloerse 
aansluiting vervangen is door een vrije kruising.  
 
De Intercitystop in Arnhem Presikhaaf leidt voor doorgaande reizigers Nijmegen (e.v.) – Dieren (e.v.) niet 
tot extra reistijd omdat de tijden in Nijmegen en Zutphen gelijk blijven. Voor reizigers tussen Zwolle tot en 
met Dieren en Arnhem Centraal leidt dit tot 2 minuten extra reistijd. Hiervan is één richting ook toe te 
schrijven aan de crossplatformoverstap tussen Regio Express Arnhem – Winterswijk en de snelle IC naar 
de Randstad en niet alleen aan de Intercitystop. Deze extra reistijd leidt niet tot verbroken aansluitingen 
tussen treinen. 



   
 

Spoorinhoudelijke uitwerking aanvullende vragen corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens 24 

Tussen Arnhem Centraal en Arnhem Presikhaaf vormen de Intercity en Sprinter een 15-minutendienst. 
Op Arnhem Centraal geeft de Intercity een 5 minuten aansluiting van/naar de Sprinter richting Nijmegen 
en Den Bosch, waardoor per saldo voor Sprinterreizigers tussen Wijchen en Arnhem Presikhaaf elk 
kwartier een reismogelijkheid is. 
 

  



   
 

Spoorinhoudelijke uitwerking aanvullende vragen corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens 25 

Bevindingen bediening station Arnhem Presikhaaf 
 
Er zijn 3 zoekrichtingen verkend om de bedieningsfrequentie van station Arnhem Presikhaaf te verhogen: 

Onderzochte zoekrichting Benodigde infrastructuur 

Doorrijden Sprinter Den Bosch – Arnhem 
Centraal naar Arnhem Presikhaaf 

Viersporigheid Arnhem Centraal – Velperbroek 
Aansluiting 
Aanpassingen oostelijke wisselsstraat Arnhem 
Centraal 
Vrije kruising Velperbroek Aansluiting* 
Aanpassingen station Presikhaaf n.t.b. 

Doorrijden Sprinter Ede-Wageningen – 
Arnhem Centraal of Tiel – Arnhem naar 
Arnhem Presikhaaf 

Minimaal gelijk aan bovenstaande, niet verder 
onderzocht. 

Intercitystop Arnhem Presikhaaf in Intercity 
Zwolle – Arnhem – Den Bosch e.v. 

Perronverlenging Arnhem Presikhaaf naar 
minimaal 275m (treinlengte) 
Vrije kruising Velperbroek Aansluiting* 

*Maatregel bekend in TBOV ten behoeve van 2e Regio Express Arnhem – Winterswijk en/of 
goederenrouting Noord Oost Europa 
 

Kosten 

€ 50 - € 100 mio (kosten voor de vrije kruising bij Verperbroek-aansluiting op basis van infra-verkenningen 
die in het kader van PHS GON zijn gemaakt in 2013).  
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Managementsamenvatting 
 

Het doel van deze OAO-notitie is het objectief en overzichtelijk beschrijven van de 

huidige situatie, de beleidsopgaven en ambities, de in de toekomst te verwachten 

situatie en de mogelijke verbeteringen richting 2030 en 2040 op de spoorcorridor 

Amsterdam – Twente – Duitse grens (ATD). Hierbij wordt breder gekeken dan alleen 

naar het spoorvervoer. Een groot aantal nationale en regionale opgaven raakt aan deze 

spoorcorridor. Deze notitie houdt ook rekening met de verschillende 

woningbouwplannen, de regionale en nationale economische ontwikkeling en de 

knelpunten op de weg. Deze notitie is de basis voor een corridorstudie en zorgt in de 

volgende fase daarvan voor een door alle betrokken partijen gedragen beeld van de 

opgaven, afbakening en omgeving en mogelijke keuzerichtingen van de te 

onderzoeken gewenste ontwikkelingen op de ATD-corridor.  

 

Aanleiding en ambities 

Sinds 2016 onderzoekt het Toekomstbeeld OV (TBOV) de ontwikkelstrategie voor 

openbaar vervoer en spoor. De stuurgroep TBOV heeft in april 2021 ingestemd met 

het onder landelijke regie uitvoeren van een aantal urgente spoorcorridorstudies. De 

routering van de nationale en internationale treinen op de spoorcorridor ATD is een 

van deze corridorstudies. Hierbij gaat het om de toekomstige capaciteit voor regionale, 

nationale en internationale treinen tussen Amsterdam, Twente (en alle tussengelegen 

regio’s) en de grens met Duitsland bij Oldenzaal en Bad Bentheim.  

We staan aan de vooravond van een forse verstedelijkingsopgave in Nederland, ook 

rondom deze spoorcorridor. Het ontsluiten van nieuwe woon- en werkgebieden met 

openbaar vervoer is hierbij een belangrijke ambitie. Urgentie zit ook in de 

aangescherpte klimaatdoelen van het kabinet. De trein kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan de modal shift en daarmee de klimaatdoelstellingen. Ook kan het spoor 

bijdragen aan de ambities ten aanzien van de nabijheid van wonen, werken en 

voorzieningen en ten aanzien van het versterken van de economie. In de 

Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV zijn daarvoor meerdere ontwikkelrichtingen en 

hoofdkeuzen voor de nationale en internationale treinen en korte 

grensoverschrijdende verbindingen opgenomen. 

 

 
1 Deutschland-Takt gaat uit van een verdere versnelling met ca. 15-20 min en een uursfrequentie 

op de grens. 

Huidige situatie spoorcorridor Amsterdam – Twente – Duitse grens 

Internationaal 

De IC Berlijn maakt in Nederland integraal onderdeel uit van de hoofdrailnetconcessie 

en wordt momenteel door NS als concessiehouder gereden op het Nederlandse deel 

van de verbinding. De huidige IC Amsterdam – Berlijn rijdt een keer per twee uur tussen 

Amsterdam Centraal en Berlijn en stopt in Nederland op zes tussengelegen stations. 

In de periode 2024 – 2026 wordt de IC Berlijn structureel met circa 30 dertig minuten 

versneld, waarvan circa acht à negen minuten op het Nederlandse traject. Voor 2040 

voorspelt de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 een groei van het aantal reizigers van 

80 procent voor de IC Berlijn op de huidige verbinding via de grensovergang bij Bad 

Bentheim, waarbij ook tussengelegen grote stations in Duitsland belangrijke 

bestemmingen zijn, bijvoorbeeld om op treinen richting Hamburg of Scandinavië over 

te stappen1.  

Daarnaast biedt een aantal nieuwe partijen in open toegang (nacht-)producten aan: 

Green City Trips biedt delen van het jaar verschillende nachtdiensten naar 

Kopenhagen, Stockholm, Berlijn, Dresden en Praag aan. European Sleeper bereidt een 

dagelijkse nachttrein naar Praag voor. 

 

Op deze corridor rijden er vanuit Rotterdam en Roosendaal via respectievelijk 

Amsterdam en Utrecht en Amersfoort tevens goederentreinen naar Bad Bentheim. 

Tussen Weesp en de Duitse grens bij Bad Bentheim zijn momenteel twee 

goederenpaden per uur gereserveerd. Mogelijkheden voor productverbetering op 

deze corridors hangen samen met keuzen voor de goederenverbinding met 

Noordoost Europa (corridorstudie GNOE). 

 

Gegeven de beschikbare spoorcapaciteit en gevraagde binnenlandse treindienst, 

kunnen deze internationale treinen tot nog toe alleen rijden in plaats van een 

goederentrein, dan wel in plaats van of gecombineerd met een binnenlandse IC 

(geïntegreerd in het IC-netwerk). 

 

Nationaal en regionaal 

Nationaal rijden er minimaal eens per half uur intercity’s tussen de landsdelen West-, 

Midden- en Oost-Nederland (met tussenstops in de tussengelegen gebieden). Op 
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delen van het tracé rijden deze intercity’s op bepaalde delen van de dag ieder kwartier. 

Daarnaast rijden er stoptreinen en Sprinters, meestal ieder half uur. 

 

Gevolgde werkwijze 

De notitie is tot stand gekomen met betrokkenheid van een groot aantal 

belanghebbenden, op basis van individuele gesprekken, twee brede werksessies begin 

juli en begin september en een sessie met (inter)nationale treinvervoerders begin 

september 2022. De opbrengst van deze gesprekken en werksessies en van de 

schriftelijke reactierondes op verschillende conceptversies is in de voorliggende notitie 

verwerkt. Een kernteam met vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat, ProRail, de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht en de 

Metropoolregio Amsterdam heeft, met ondersteuning van adviesbureau APPM, het 

opstellen van deze notitie begeleid. Daarnaast heeft ProRail in deze definitiefase de 

notitie “Spoorinhoudelijke uitwerking corridor Amsterdam-Twente-Duitse grens” 

opgesteld. Deze rapportage is integraal onderdeel van deze notitie en als bijlage aan 

dit document toegevoegd.  

 

De OAO-notitie wordt op verschillende bestuurlijke tafels besproken, waarbij partijen 

ook hun bestuurlijke duiding aan het product kunnen geven. 

 

Beleidsmatig vertrekpunt  

Richting 2040 worden volgens de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 vervoerknelpunten 

verwacht op verschillende trajecten aan en op deze corridor. Deze vervoerknelpunten 

en de huidige (uitgangs-)situatie voor het spoor zijn beschreven in bijlage 2.  

 

Eerder genomen besluiten en raakvlakprojecten 

Een aantal eerder genomen besluiten en lopende projecten is van belang voor deze 

corridorstudie.  

 

Eerder genomen besluiten 

▪ Model II van OV SAAL, waarbij alle intercity’s vanaf december 2029 vanuit 

Flevoland en vanuit Amersfoort en Hilversum naar Amsterdam Zuid en Schiphol 

rijden en alle sprinters naar Amsterdam Centraal. In aanloop naar 2029 wordt 

door de NS nog gekeken of model II kan worden geoptimaliseerd, met name 

voor de reizigers die er in dat model op achteruit gaan. De uitkomsten hiervan 

zijn ook relevant voor de corridorstudie Amsterdam – Twente – Duitse grens. 

▪ Versnelling van de IC Berlijn vanaf 2024, waarbij de reistijd van Amsterdam naar 

Berlijn met de trein structureel met circa 30 minuten vermindert tot onder de zes 

uur. Van de versnelling is ca. acht tot negen minuten op het Nederlandse traject. 

Station Almelo wordt per ditzelfde jaar niet meer door de IC Berlijn bediend.  

 

Raakvlakprojecten 

Deze corridorstudie heeft raakvlakken met andere studies en projecten. De 

ontwikkelingen op deze corridor moet hiermee dan ook in samenhang worden bezien. 

De raakvlakken met andere netwerk- en corridorstudies staan hieronder. Daarnaast 

zijn er raakvlakken met infraprojecten en stations. Alle raakvlakken zijn nader 

beschreven in de spoorinhoudelijke rapportage van ProRail (bijlage 2): 

▪ TBOV 2030 – 2035; 

▪ Goederenroutering Noordoost-Europa (GNOE); 

▪ Corridorstudie Utrecht – Arnhem – Duitse grens (UAD); 

▪ Lelylijn; 

▪ Nedersaksenlijn 

▪ Studie Zwolle – Münster; 

▪ Amsterdam Zuid (station en 3e perron); 

 

Daarnaast zijn er raakvlakken met andere, veelal Europese beleidsinitiatieven: 

▪ De strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van de Europese Commissie; 

▪ De intentieverklaring TransEuropExpress 2.0 (TEE 2.0); 

▪ Het Platform on International Rail Passenger Transport ; 

▪ Het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). 

 

Doel en opgave corridorstudie: drie eindbeelden 

Doel van de op te starten corridorstudie is om verbeterde verbindingen van 

Amsterdam naar Twente tot en over de grens naar Duitsland via de huidige route 

over Amersfoort, Apeldoorn en Deventer en via de route over Zwolle te 

vergelijken in termen van de reizigerspotentie, de reistijd, de investerings- en 

exploitatiekosten, de inpasbaarheid aan de Duitse en Nederlandse zijde en de 

bijdrage aan de brede doelen van woningbouw, leefbaarheid en gezondheid, het 

versterken van de economie en duurzaamheid. 

 

Op deze corridor wordt gericht gewerkt aan het met collectief vervoer opvangen van 

de verwachte reizigersgroei en verbetering van spoorverbindingen voor regionale, 

nationale en internationale treinen. Voor de middellange termijn (van 2030 of 2035 tot 
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2040) wordt daarbij vooral gekeken naar de huidige route via Deventer en Bad 

Bentheim. Op lange termijn (2040 en verder) wordt ook de route via Zwolle als 

rechtstreekse verbinding met Twente en Berlijn in beschouwing genomen als 

mogelijke nationale aanvulling of als internationaal alternatief voor de route via 

Amersfoort.  

Mogelijkheden voor productverbetering op deze corridors hangen samen met keuzen 

voor de goederenverbinding met Noordoost Europa (GNOE). Andere 

goederenrouteringen bieden ruimte op de corridor Amersfoort – Almelo – Hengelo 

voor verbetering van het regionaal, nationaal of internationaal reizigersvervoer op 

deze corridor. 

 

Figuur 1 geeft de afbakening van de corridorstudie weer, met de twee mogelijke routes 

in Nederland (via Amersfoort en via Zwolle). Dit is de afbakening waarin uiteindelijk 

infrastructurele en andere maatregelen op de routes via Amersfoort en via Zwolle 

worden beoordeeld en tegenover elkaar afgewogen. De route via Arnhem valt buiten 

de afbakening van de corridorstudie en is onderdeel van de corridor Utrecht – Arnhem 

– Duitse grens. Dit is een afbakening inclusief de Gooilijn, Flevolijn en Hanzelijn. Voor 

de infrastructurele ontwikkelingen in Duitsland wordt uitgegaan van de richting die 

Duitsland met het Deutschlandtakt 2030+ is ingeslagen.  

 

 

 

 

 

Eindbeelden en ontwikkelpaden 

De corridorstudie onderzoekt drie mogelijke eindbeelden voor de route tussen 

Amsterdam en Berlijn. Hierbij gaat het om infrastructurele en andere maatregelen in 

de spoorcorridor binnen Nederland.  

 

Het gaat bij de eindbeelden om een situatie die na 2040 is gerealiseerd:  

1. Vaker en sneller via Amersfoort; 

2. Vaker en sneller via Zwolle; 

3. Combinatievariant met maatregelen in beide corridors. 

 

Deze eindbeelden worden niet als één project gerealiseerd, maar komen stap voor 

stap tot stand op basis van vervoersontwikkelingen en (technische) volgordelijkheid. 

Met verschillende nationale en regionale bouwstenen (infrastructurele maatregelen) 

en productstappen (productverbeteringen zoals sneller of frequenter rijden) wordt 

stap voor stap invulling gegeven aan de drie eindbeelden. Een eindbeeld bestaat dus 

uit bouwstenen of productstappen voor de korte (tot 2030/2035), middellange 

(2030/2035 – 2040) en lange termijn (na 2040) die in de tijd gezet een ontwikkelpad 

naar een van de drie eindbeelden vormen.  

 

In alle eindbeelden is sprake van een groot (logistiek en infrastructureel) raakvlak met 

de Goederenroutering Noordoost-Europa. 

 

Voor een brede afweging tussen de ontwikkelpaden naar de eindbeelden is een 

beoordelingskader opgesteld. Daarin zijn de doelen en de opgaven vertaald naar 

criteria voor het beoordelen van de ontwikkelpaden naar de eindbeelden. 

 

Doelen en opgaven corridorstudie Amsterdam – Twente – Duitse grens 

1. Accommoderen verstedelijking: bijdragen aan het ontsluiten van 

woningbouwlocaties, arbeidsplaatsen en voorzieningen langs de 

spoorcorridor Amsterdam – Twente – Duitse grens.  

2. Economie en nabijheid: het versterken van agglomeratiekracht en het 

vergroten van de nabijheid van arbeidsplaatsen en voorzieningen door het 

beter en sneller verbinden van landsdelen en economische (kern)gebieden. 

3. Gezondheid en leefomgeving: het bevorderen van reizen met de trein als een 

schoon en ruimte-efficiënt alternatief, waarbij overlast en aantasting van de 

leefomgeving door frequenter en harder rijden wordt voorkomen. 

Figuur 1 Nationale afbakening corridorstudie 
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4. Duurzaamheid: het verminderen van de uitstoot van CO2, 

stikstofverbindingen en fijnstof door een modal shift van het vliegtuig en de 

auto naar de trein. 

5. Betaalbaarheid: het doelmatig en vanuit de overige vier doelen gericht 

inzetten van financiële middelen voor investeringen in het spoor. 

 

Aanpak toetsing ontwikkelpaden  

Het voorstel is om 2023 en 2024) te gebruiken voor de uitwerking van de verschillende 

corridorstudies, waaronder de voorliggende. 

 

Een drie stappenaanpak staat hieronder schematisch weergegeven: 

 

 

1. Het uitwerken van de eindbeelden tot ontwikkelpaden en de 

basisinformatie op orde brengen; 

2. Het toetsen van de ontwikkelpaden aan de criteria bij de vijf doelen; 

3. Het toepassen van een zeef om tot een preferentieel ontwikkelpad en 

eindbeeld te komen, met de bijbehorende infrastructurele en andere 

maatregelen. 

 

 

 

Eén integrale aanpak met andere corridorstudies 

In deze OAO-notitie staan onderzoeksvragen die behalve voor deze corridor ook voor 

andere corridorstudies relevant zijn. Geadviseerd wordt om de corridorstudie ATD 

integraal op te pakken met de andere corridorstudies. Zo kan de stuurgroep 

Toekomstbeeld OV de vervolgonderzoeken tot één coherent onderzoeksprogramma 

smeden. 

 

De drie stappen uitgewerkt 

1. Het uitwerken van de eindbeelden tot ontwikkelpaden en het op orde brengen van 

de basisinformatie 

Uit de gesprekken met belanghebbenden komt naar voren dat het bij het uitwerken 

van de drie gelijkwaardige eindbeelden in ontwikkelpaden primair gaat om: 

▪ nationaal: investeringen in vakere en snellere verbindingen tussen de Randstad 

en Twente (en tussengelegen gebieden), waarvan  

▪ internationaal: de internationale treinen profiteren en waarbij 

▪ regionaal: bezien wordt in hoeverre regionale ambities daarin ook passen. Als 

dit over het spoor niet mogelijk is, kunnen ook andere oplossingen met andere 

snelle en hoogwaardige openbaar vervoertoepassingen worden overwogen. 

 

Daarnaast moeten algemene vragen en de basisinformatie worden uitgewerkt en op 

orde worden gebracht. Het gaat daarbij om: 

▪ Het in beeld brengen van ruimtelijke en economische ontwikkelingen en het 

opstellen van beleidsrijke verkeers- en vervoersprognose, waarin ook de 

grensregio’s adequaat zijn meegenomen; 

▪ Het onderzoeken van de aansluiting van de Nederlandse ambities en 

verbeteringen op de ambities, plannen en infrastructuur van Duitsland; 

▪ Het operationaliseren van open toegang door te inventariseren welke producten 

er zijn voorzien, welke ruimte nieuwe toetreders wensen en welke ruimte er aan 

hen geboden kan worden;  

▪ Marktanalyse en/of vervoerwaardestudie, waarmee ontstaat zicht op aantallen 

(toekomstige) reizigers en de marktsegmenten die bediend worden; 

▪ Maatregelen om nationale en internationale treinen op het huidige 

spoornetwerk sneller en vaker te laten rijden. Denk hierbij aan o.a. versnelling op 

de bestaande corridor via Amersfoort door snelheidsverhoging of overslaan van 

stations, voorwaarden waaronder de IC Berlijn ook na invoering van OV-SAAL 

naar Amsterdam Centraal kan blijven rijden, en de gevolgen van het 

Figuur 2. Schematische weergave aanpak corridorstudie ATD 
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(gedeeltelijk) herrouteren van goederentreinen (keuzes in de corridorstudie 

GNOE) voor de nationale en internationale treinen op de korte en (middel)lange 

termijn. 

 

2. Het toetsen van de ontwikkelpaden (gebaseerd op de drie eindbeelden) aan de criteria 

die bij de vijf doelen horen 

Met de kennis die wordt opgedaan in stap 1 worden in stap 2 de mogelijke 

ontwikkelpaden (gebaseerd op de drie eindbeelden) beoordeeld. Hiervoor wordt het 

beoordelingskader (zie ook paragraaf 3.5) gebruikt. Beoordeling van de 

ontwikkelpaden aan de criteria uit het beoordelingskader geeft inzicht in hoeverre 

de ontwikkelpaden (gebaseerd op de drie eindbeelden) bijdragen aan de doelen en 

opgaven voor deze corridorstudie.  

 

3. Het toepassen van een zeef om tot een preferentieel ontwikkelpad en eindbeeld te 

komen, met bijbehorende keuzes en (infrastructurele) investeringen  

Op basis van een weging en/of prioritering van doelen en opgaven wordt duidelijk 

welk eindbeeld na alle onderzoeken het voorkeurseindbeeld van de betrokken partijen 

is. Deze uitkomst vraagt vervolgens om een bestuurlijke verankering, bijvoorbeeld met 

een besluit tot het starten van een MIRT onderzoek of verkenning. 

 

Aandachtspunten organisatie en omgeving 

Gelet op de scope van deze corridorstudie, de samenhang binnen het nationale en 

internationale spoornetwerk en de te zetten vervolgstappen, is het logisch en van 

belang dat IenW dit onderzoeksprogramma met betrokken partners onder nationale 

regie uitvoert. In de OAO-notitie staan zeven aandachtspunten voor de 

organisatiestructuur en de besluitvormingsstructuur, waarbij ook de koppeling wordt 

gelegd met de organisatie van het programma Toekomstbeeld OV 2040: 

1. Een slagvaardig Kernteam ATD is goed voor de voortgang; 

2. In een projectteam ATD kunnen de belangrijke belanghebbendengroepen 

meewerken aan de corridorstudie; 

3. Een Stuurgroep ATD kan meerwaarde hebben voor het draagvlak; 

4. Afzonderlijke werkgroepen die zich op specifieke onderzoeksvragen richten, 

kunnen nuttig zijn; 

5. Een klankbordgroep die regelmatig wordt bijgepraat en meedenkt; 

6. De besluitvorming loopt idealiter via de bestaande lijnen van het 

Toekomstbeeld OV en van de landsdelige en landelijke OV en Spoortafels; 

7. Het borgen van het adviesrecht voor consumentenorganisaties volgens de 

afspraken hierover. 

 

 

 

Leeswijzer 

De OAO-notitie is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 licht het doel en het gewenste 

resultaat van de definitiefase van deze corridorstudie toe en schetst het vertrekpunt 

voor de corridorstudie: de huidige situatie op de spoorcorridor op het regionale, 

nationale en internationale schaalniveau en het huidige kabinetsstandpunt over open 

toegang tot het nationale en internationale spoor. Hoofdstuk 2 beschrijft de 

beleidsmatige vertrekpunten. Dit zijn de door ProRail beschreven situatie voor het 

spoor richting 2040, de eerder genomen besluiten en de studies en projecten die aan 

deze spoorcorridor raken. In hoofdstuk 3 staat de opgave en de afbakening van de 

corridorstudie. Drie mogelijke eindbeelden worden onderscheiden. Een aantal 

ontwikkelpaden, bestaande uit infrastructurele investeringen of productstappen leiden 

tot deze eindbeelden. Hoofdstuk 4 beschrijft een algemene aanpak om de wijze 

waarop deze ontwikkelpaden naar de drie eindbeelden leiden binnen deze 

corridorstudie te kunnen beoordelen. Hoofdstuk 5 reikt een aantal aandachtspunten 

aan voor de organisatie van de corridorstudie, voor het betrekken van de omgeving 

en voor het bewaken van de koppeling met het Toekomstbeeld OV 2040. 

. 
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Hoofdstuk 5 geeft een aantal aandachtspunten over de organisatie van de 

corridorstudie, het betrekken van de omgeving en maakt de koppeling met het huidige 

programma Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV 2040). 

4.  
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1 Inleiding 
 

1.1 Doel en resultaat definitiefase corridorstudie  

 

Het doel van deze OAO-notitie is het objectief en overzichtelijk beschrijven van de 

huidige situatie en het definiëren van de opgave op de spoorcorridor Amsterdam – 

Twente – Duitse grens. Een groot aantal nationale en regionale opgaven raken deze 

spoorcorridor. Derhalve worden ook de verstedelijkingsplannen en (regionale) 

economische ontwikkelingen in deze OAO-notitie meegenomen, welke van invloed 

zijn op (en soms tegenstrijdig zijn met) de ambities voor het spoor.  

Er is toegewerkt naar een rapport, dat als basis kan dienen voor de uitvoering van een 

corridorstudie in een volgende fase. Dit rapport geeft een door alle betrokken partijen 

gedragen beeld van de opgaven, belangen, dilemma’s en keuzes van de te 

onderzoeken oplossingsrichtingen. Ook doet de OAO-notitie aanbevelingen voor een 

mogelijke organisatiestructuur voor de onderzoeksfase.  

 

 

1.2 Aanleiding en ambities 

 

De Stuurgroep Toekomstbeeld OV (TBOV) heeft in april 2021 ingestemd met het 

uitvoeren van een aantal urgente spoorcorridorstudies onder landelijke regie. De 

routering van de (inter)nationale treinen op de spoorcorridor Amsterdam – Twente – 

Duitse grens is eén van deze corridorstudies2.  

 

Er lopen meer studies in het kader van het TBOV zoals die naar een (alternatieve) 

goederenroutering (GNOE3) en de studie naar de treindienst op de UAD4-corridor, 

Zuidoost Nederland en de Lelylijn.  

 

In de op te starten corridorstudie wordt gekeken naar de route van de huidige IC Berlijn 

van Amsterdam via Amersfoort en Deventer en wordt een mogelijk alternatief via 

Zwolle onderzocht. Deze corridorstudie hangt vervoerskundig, infrastructureel en 

logistiek nauw samen met de TBOV-corridorstudie Utrecht-Arnhem-Duitse grens, de 

corridorstudie Goederenroutering Noordoost-Europa en de Lelylijn- en 

 
2 Het gaat om capaciteit voor internationale treinen tussen Amsterdam en Oldenzaal grens, 

waarvan Berlijn nu de belangrijkste bestemming is. De paden zijn dus ook voor andere 

internationale treinen van belang, bijvoorbeeld ’s nachts. 

IJmeerverbinding en moet daarom ook in samenhang met de (resultaten van) andere 

corridorstudies worden bezien en beoordeeld.  

 

Een aspect dat van grote invloed is op de studie is de introductie van open toegang 

onder het vierde spoorwegpakket. Daarmee veranderen de rollen voor het 

personenvervoer op het spoor fundamenteel: er kunnen andere vervoerders en andere 

(internationale) verbindingen ontstaan. Wat dat betekent voor de studie is nog niet 

duidelijk en wordt op dit moment verder onderzocht. 

 

Ambities 

Het vergaren van beslisinformatie over de spoorcorridor Amsterdam - Twente - Duitse 

grens (ATD) is urgent omdat we aan de vooravond staan van een forse verstedelijking 

in Nederland, ook aan deze corridor. Over de verstedelijkingplannen tot en met 2030 

maken Rijk en regio nog dit jaar afspraken. Het tijdig ontsluiten van nieuwe woon en 

werkgebieden met OV en voor de fiets en de auto is een belangrijke ambitie.  

Urgentie zit ook in de aangescherpte klimaatdoelen van het Kabinet. De ambitie is dat 

de CO2-uitstoot sneller omlaag gaat dan verwoord in de European Green Deal. De trein 

kan nationaal en internationaal een bijdrage leveren in een modal shift van auto en 

vliegtuig naar de trein.  

Ook kan het spoor bijdragen aan de ambities voor het versterken van de economie en 

van de nabijheid van wonen, werken en voorzieningen. 

 

Toekomstbeeld OV 

In de Ontwikkelagenda van Toekomstbeeld OV zijn meerdere randvoorwaardelijke 

interventies voor het bereiken van de doelen van Toekomstbeeld OV in beeld 

gebracht. Een belangrijk deel van de robuuste basis wordt al gelegd door uitvoering 

van lopende MIRT-afspraken (zoals de afronding van PHS). Om urgente 

vervoersknelpunten op te lossen zijn daarnaast twee spoorse interventies cruciaal: het 

uitbreiden van de vervoercapaciteit tussen Schiphol en Amsterdam en het maken van 

een keuze in de routering van goederentreinen tussen met name de Rotterdamse 

Haven en Noordoost-Europa. Een aantal productverbeteringen op de corridor 

Amsterdam – Twente – Duitse grens is afhankelijk van de robuuste basis zoals in TBOV 

beschreven.  

 

3 GNOE = Goederenroutering Noordoost-Europa. 
4 UAD = Utrecht – Arnhem – Duitse grens. 
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1.3 Open toegang tot het spoor 

 

Spoorwegondernemingen die passagiersvervoer per spoor willen aanbieden, hebben 

sinds 1 januari 2019 het recht op ‘open toegang’. Dit betekent dat naast partijen met 

een concessie ook andere spoorwegondernemingen passagiersdiensten mogen 

aanbieden. Het recht op open toegang geldt voor verbindingen binnen Nederland, 

maar ook op internationale spoorverbindingen van en naar Nederland. 
Er is op dit moment nog geen open toegang tot het hoofdrailnet voor nationaal 

openbaar personenvervoer. Dit geldt tot 1 januari 2025. Dan loopt de huidige 

concessie van de NS af. 

 

In haar kamerbrief over de marktordening van de internationale verbindingen per 2025 

(d.d. 3 oktober 2022) stelt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor om 

meer ruimte te geven aan vervoerders op een aantal internationale treinverbindingen. 

De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van dit voorstel een aantal moties 

aangenomen die nu verder worden uitgewerkt.  

De precieze implicaties van open toegang voor de spoorcorridor Amsterdam – Twente 

– Duitse grens dient in de vervolgstudie verder onderzocht te worden. 

 

 

 

 
5https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/09/12/bijlage

-1-werkprogramma-werkprogramma-internationaal-spoor-2022/bijlage-1-werkprogramma-

werkprogramma-internationaal-spoor-2022.pdf 

1.4 Werkprogramma Internationaal Spoor 

 

In september 2022 is het Werkprogramma Internationaal Spoor door het ministerie 

van IenW gepubliceerd en door de staatssecretaris aangeboden aan de Tweede 

Kamer5. 

 

Het belang van Internationaal Spoor wordt in het werkprogramma benadrukt evenals 

de ambities: 

“Internationale treindiensten verbinden steden en landen. Ze versterken de 

internationale connectiviteit. Internationaal spoor gaat ook om het verbeteren van de 

sociaaleconomische positie van grensregio’s en van Europese metropoolsteden. Door de 

bereikbaarheid van deze gebieden te verbeteren, benutten we kansen op het gebied van 

economie, werkgelegenheid en onderwijs. Daarnaast bieden internationale verbindingen 

een aantrekkelijk alternatief voor een vlieg- of autoreis, waardoor reizigers makkelijker 

voor een duurzamere reisoptie kunnen kiezen. Maar bovenal dragen de treindiensten bij 
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aan tevreden reizigers die bereid zijn te kiezen voor een betaalbare, duurzame en goede 

treindienst. Niet alleen personenvervoer, maar ook het internationale goederenvervoer 

draagt bij aan oplossingen voor brede maatschappelijke opgaven zoals klimaat, stikstof, 

verstedelijking en de economische en sociale ontwikkeling. 

 

Het Rijk heeft ambitie op het gebied van internationaal spoor. Vanuit het Coalitieakkoord 

2021-2025 wordt onder andere ingezet op de trein als goed alternatief voor het vliegtuig 

en op betere internationale (nacht) treinverbindingen die aansluiten op HSL-

knooppunten over de grens, zodat Nederland duurzaam verbonden is. Ook in het Duitse 

regeerakkoord (2021) wordt expliciet aandacht gegeven aan internationaal 

personenvervoer en wordt onder meer ingezet op verdubbeling van het personenvervoer 

per spoor per 2030.” 

 

 

1.5 Gevolgde werkwijze 

 

Deze notitie is tot stand gekomen met betrokkenheid van een groot aantal 

belanghebbenden. Allereerst zijn individuele en groepsgesprekken gevoerd met zo’n 

20 individuele belanghebbenden. In deze gesprekken is de opgave voor deze 

spoorcorridor geschetst en is deze samen met de belanghebbenden breder verkend. 

De brede groep aan belanghebbenden heeft vervolgens in twee werksessies - begin 

juli en begin september 2022 – meegewerkt aan het opstellen van de OAO-notitie. Tot 

slot hebben ze nog kunnen reageren op een laatste conceptversie. De opbrengst van 

al deze participatie is verwerkt in de OAO-notitie.  

 

ProRail heeft in deze definitiefase een spoorinhoudelijke uitwerking van de 

spoorcorridor Amsterdam-Berlijn uitgevoerd, waarbij de uitgangssituatie, en 

infrastructurele en vervoerskundige knelpunten zijn onderzocht en een aantal 

mogelijke productverbeteringen voor IC Berlijn, nationale en regionale verbindingen 

zijn geïnventariseerd. Deze rapportage “Spoorinhoudelijke uitwerking corridor 

Amsterdam-Twente-Duitse grens is als bijlage 2 bij deze notitie gevoegd. 

 

De genoemde partijen zijn in de definitiefase voornamelijk op ambtelijk niveau 

betrokken. Het eindconcept van de OAO-notitie wordt wel op verschillende 

bestuurlijke tafels besproken, waarbij partijen ook hun bestuurlijke duiding aan het 

product kunnen geven. (Inter)nationale vervoerders zijn in een aparte werksessie begin 

september 2022 geconsulteerd.  

 

Het opstellen van deze OAO-notitie is later begonnen dan de andere OAO-notities 

(GNOE en Utrecht-Arnhem-Duitse grens). Voor deze aanpak is gekozen om een 

integrale afweging met de andere OAO-notities mogelijk te maken. 

 

Een overzicht van alle betrokken partijen is te vinden in bijlage 1.  

Een klein kernteam heeft het opstellen van deze OAO-notitie begeleid. 

Kernteam OAO-notitie Amsterdam – Twente – Duitse grens 

Medewerkers namens: 

- Ministerie van IenW 

- ProRail 

- Provincie Overijssel 

- Provincie Gelderland 

- Provincie Utrecht 

- Metropoolregio Amsterdam 

Ondersteund door APPM Management Consultants 
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2 Beleidsmatig vertrekpunt 
 

2.1 Uitgangssituatie spoorcorridor Amsterdam – Twente – Duitse grens  

 

Internationaal 

Reizen naar Berlijn kan momenteel de IC Berlijn (route via Amersfoort en Bad 

Bentheim) met of met de ICE (route via Arnhem met een overstap in Duisburg). In de 

ontwikkelagenda van Toekomstbeeld OV is ervoor gekozen om beide corridors te 

onderzoeken. De route via Arnhem is, voor het Nederlandse tracé-deel, beschreven in 

de OAO-notitie Utrecht-Arnhem-Duitse grens (UAD).  

Deze OAO-notitie behandelt de andere corridor Amsterdam – Twente – Duitse grens. 

 

De huidige IC Amsterdam – Berlijn rijdt een keer per twee uur tussen Amsterdam 

Centraal via de grensovergang bij Bad Bentheim en Berlijn. Naast Amsterdam Centraal 

stopt de trein in Nederland in Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo en 

Hengelo. In Duitsland stopt de trein in onder andere Bad Bentheim, Rheine, Osnabrück, 

Hannover, Wolfsburg, Berlijn. In beide landen is de trein geïntegreerd in de 

binnenlandse intercity-dienstregeling, wat betekent dat de trein zonder beperking 

toegankelijk is voor binnenlandse reizigers.  

 

De IC Berlijn maakt in Nederland integraal onderdeel uit van de hoofdrailnetconcessie 

en wordt door NS als HRN-concessiehouder6 op het Nederlandse deel van de 

verbinding gereden. In Duitsland wordt de IC Berlijn door DB Fernverkehr in open 

toegang gereden. In Bad Bentheim wordt in de huidige situatie nog van locomotief 

gewisseld, omdat beide locomotieven alleen geschikt zijn voor de bovenleidingen in 

hun herkomstland. 

 

NS heeft sinds 2021 twee tot drie treinen per dag (en in de zomerperiode vier tot vijf) 

tien minuten versneld (van 6u20-->6u12). Dit gaat ten koste van een niet-gebruikt 

goederenpad, de stop in Apeldoorn en vraagt diverse aanpassingen aan andere 

binnenlandse treinen. Deze versnelling lukt daarom in ogen van ProRail niet 

structureel, bijvoorbeeld gegeven de groei van het spoorgoederenvervoer. 

 
6 De HRN-concessie van NS heeft een looptijd tot 1 januari 2025.  

 

Voor internationale treinreizigers uit Nederland is er op dit moment de mogelijkheid 

om in Hannover over te stappen op een ICE naar Berlijn. Dat levert een 12 minuten 

korte reistijd op. 

 

In de periode 2024-2026 wordt de IC Berlijn structureel met circa 30 minuten versneld, 

waarvan ca. acht tot negen minuten op het Nederlandse traject. Op station Oldenzaal 

zullen door ProRail aanpassingen gerealiseerd worden, waardoor de IC Berlijn op een 

hogere snelheid kan passeren. Voor het deel van het traject tussen Deventer, Oldenzaal 

en de grens bleek de gesteldheid van de bodem aanleiding om het rijden op hogere 

snelheden alleen toe te staan onder voorwaarde van monitoring. Om de IC Berlijn en 

andere treinen op dit traject veilig en vlot te kunnen laten rijden, start ProRail daarom 

in overleg met NS en IenW met het nauwgezet monitoren van de invloed op de 

baanstabiliteit in de komende 3 jaar en doet daarbij verslag van de bevindingen. Met 

deze set aan maatregelen en de verbeteringen in Duitsland kan de reiziger vanaf 2024 

met de trein in minder dan 6 uur naar Berlijn reizen vanaf Amsterdam, 30 minuten 

sneller dan nu het geval is. In 2030 vertrekt de IC Berlijn vanaf Schiphol en Amsterdam 

Zuid conform besluit SAAL model II. Aandachtspunt hierbij is dat NS en DB Fernverkehr 

eerder hebben aangegeven graag vanaf Amsterdam Centraal te blijven rijden7.  

 

De internationale IC Berlijn wordt jaarlijks voor ca. 1 mln. reizen gebruikt. Voor 2040 

voorspelt de IMA een groei van 80% voor de IC Berlijn via de grensovergang bij Bad 

Bentheim (waarbij uitgangspunt is dat deze sneller en vaker rijdt en ook tussengelegen 

grote stations in Duitsland belangrijke (tussen-)bestemmingen zijn).  

 

Medio 2022 heeft de nieuwe open toegang-vervoerder European Sleeper capaciteit 

aangevraagd voor een nachtrein tussen Praag – Amsterdam Centraal – Oostende 

(deels ten koste van een goederenpad). Dat geldt ook voor Train Charter Services die 

onder het label Green City Trips enkele keren per maand nachttreinen aanbiedt naar 

Berlijn, Dresden en Praag, Kopenhagen, Malmö en Stockholm. Verdere 

nachtproducten op de corridor zijn denkbaar. 

 

 

 

7 Zie ook par. 2.2 over OV SAAL, waarin is aangegeven dat de komende jaren optimalisatiestudies 

worden uitgevoerd met focus op o.a. verbeteringen op de corridor Amersfoort – Amsterdam 

Centraal. Daar ligt een relatie met deze wens. 
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Deutschlandtakt 

In Duitsland is de afgelopen jaren op initiatief van het ministerie (BMVI) gewerkt aan 

een toekomstige dienstregeling en daarbij behorende infrastructuur. In 2030 moeten 

er in heel het land veel meer treinen rijden. Onderdeel is optimalisatie van rijtijden met 

goede overstappen op knooppuntstations. Het is de bedoeling dat op belangrijke 

trajecten naar Nederlands en Zwitsers voorbeeld ten minste elk half uur een trein gaat 

rijden. Omdat die in Duitsland als open-acces verbinding rijden zonder opdrachtgever 

is dat echter niet zeker. De Duitse federale overheid trekt tot 2023 jaarlijks meer dan € 

1,7 miljard uit voor nieuwe infrastructuur. Duitsland heeft hoge verwachtingen van de 

trein. In 2019 vervoerde Deutsche Bahn 151 miljoen langeafstandsreizigers. De 

verwachting is dat dit aantal tegen 2030 verdubbeld is. 

Alhoewel Deutschlandtakt de focus legt op het binnenlandse vervoer, is ook het 

internationale treinverkeer uitgewerkt. Voor IC Berlijn is er een concreet plan gemaakt 

hoe de reistijd met één uur verkort kan worden. Ook hier is de ambitie voor de lange 

termijn om elk uur een trein te laten rijden. Niet in een strakke uursdienst, maar door 

eens per twee uur een snelle trein in te zetten en in de overige uren een trein die op 

meer plekken stopt. In Deutschlandtakt bestaat voor deze treinen iedere uur een 

overstapmogelijkheid in Osnabrück richting Bremen/Hamburg met een reistijd 

Amsterdam-Hamburg van minder dan 4 uur. 

 

Voor een verhoging van de frequentie op korte of middellange termijn is bijvoorbeeld 

een mogelijkheden het verlengen van de RE 60 Braunschweig-Hannover-Osnabrück-

Rheine naar Hengelo of een directe IC (Amsterdam-) Hengelo-Osnabrück-Hamburg. 

 

De route naar Berlijn via Bad Bentheim maakt onderdeel uit van de IC(E) netwerk waar 

in principe 250 kilometer per uur kan worden gereden (v250). De route via Arnhem 

maakt onderdeel uit van de IC(E) netwerk waar in principe 300 kilometer per uur kan 

worden gereden (v300). 

De ontwikkelingen van Deutschlandtakt zijn van invloed op de productstappen die in 

de corridorstudie kunnen worden meegenomen. 

 

Nationaal en regionaal 

In de huidige dienstregeling (2022) rijden tussen Amsterdam, Twente en de Duitse 

grens de volgende directe treinen:  

▪ Tussen Amersfoort en Enschede rijden twee intercity’s per uur.  

▪ Op het deeltraject Amersfoort – Deventer rijden in de spits 4 intercity’s per uur 

en in de daluren 3x per uur. 

▪ Tussen Hengelo en Oldenzaal (grens) rijden 1x per twee uur de IC-trein 

Amsterdam – Berlijn, 1x per uur de Regiotrein Hengelo naar Bielefeld en 2x per 

uur Stoptreinen Zutphen - Oldenzaal. 

▪ Op het traject Apeldoorn – Wierden – Enschede rijdt in de basis twee keer per 

uur een Sprinter tussen Apeldoorn en Almelo. In de spits rijdt deze Sprinter 

vervolgens door naar Enschede.   

▪ Tussen Wierden en Enschede voegen nog eens extra een sneltrein en twee 

Sprinters per uur bij afkomstig van de Sallandlijn uit Zwolle.  

▪ De Valleilijn rijdt twee keer per uur tussen Amersfoort en Ede-Wageningen en 2 

keer per uur tussen Amersfoort en Barneveld Zuid.  

 

Patroonmatig rijdt NS, vanwege de grote vervoervraag, ook zogenoemde 

versterkingsritten in samenhang met de IC Berlijn. Dat gebeurt onder andere 

regelmatig voor de IC Berlijn met vertrek om 17.00 uur uit Amsterdam. Dan rijdt 

er een extra binnenlandse IC vlak voor de IC Berlijn uit tot aan Deventer.  

Figuur 3. ICE-lijnennet Duitsland 300 kilometer per uur en 250 kilometer per uur 

met 1- en 2 uursdiensten 
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Op deze corridor rijden er vanuit Rotterdam en Roosendaal via respectievelijk 

Amsterdam en Utrecht en Amersfoort tevens goederentreinen naar Bad Bentheim. 

Tussen Weesp en de Duitse grens (Bad Bentheim) zijn momenteel twee 

goederenpaden per uur gereserveerd.  

 

Verwachte knelpunten richting 2040 

De huidige (uitgangs-)situatie voor het spoor is uitvoerig beschreven in bijlage 2 

“Spoorinhoudelijke uitwerking corridor Amsterdam-Twente-Duitse grens” die 

integraal onderdeel uitmaakt van deze OAO-notitie. 

 

Richting 2040 worden de volgende volgens de IMA 2021 vervoerknelpunten verwacht: 

▪ In de referentiesituatie 6basis8 worden op de trajecten Amersfoort – Enschede 

en Zwolle – Enschede geen overbezette treinen verwacht. Op het deeltraject 

Amersfoort – Deventer zijn een aantal IC’s wel volbezet (80-100%). Op het traject 

Zwolle – Wierden is een aantal Sprinters volbezet (80-100%).  

 
8 Op dit moment wordt naast 6basis ook een netwerkmodel 8/4 (robuuste basis TBOV) 

onderzocht. Daarover zijn nog geen besluiten genomen. 

▪ Op het traject van de IC Amersfoort - Amsterdam Zuid treedt een 

capaciteitsknelpunt op (tussen Hilversum – Amsterdam Zuid). 

▪ De IMA signaleert transferknelpunten (in 2040) op de volgende stations op de 

bestaande route: Amsterdam CS, Amsterdam Zuid, Weesp, Hilversum, 

Amersfoort Centraal, Apeldoorn, Deventer, Almelo, Wierden, Borne, Hengelo, 

Oldenzaal en op de alternatieve route in Almere Muziekwijk, Almere Buiten, 

Lelystad, Zwolle, Heino en Raalte.9  

 

Robuuste basis in Toekomstbeeld OV 2040 

Een aantal van de in de corridorstudie te onderzoeken bouwstenen en productstappen 

voor de corridor Amsterdam – Twente – Duitse grens is afhankelijk van de robuuste 

basis zoals in de Ontwikkelagenda van Toekomstbeeld OV beschreven. De robuuste 

basis betreft randvoorwaardelijke (spoorse) interventies die nodig zijn voor het 

oplossen van urgente vervoersknelpunten en het bereiken van de doelen van 

Toekomstbeeld OV. Daarbij worden twee stappen onderscheiden: De robuuste basis 

9 In 2024 worden Raalte en Heino al opgelost en zijn daarmee geen knelpunt meer in 2040. 

Productverbeteringen korte termijn tot 2030, ambities NS 

Op de corridor Amersfoort – Twente heeft de NS productverbeteringen in de 

planning of in studie, aangezien NS deze corridor binnen de beperkingen van 

de huidige infrastructuur, op middellange en lange termijn wil doorontwikkelen: 

- in planning 2024/2026: versnelling IC Berlijn met 30 minuten 

- in studie 2025: 4e IC Amersfoort-Deventer in dal; 

- in studie 2025: optimalisatie reistijd Deventer-Enschede; 

- in studie 2025: (enkele) extra IC’s Deventer-Enschede in pad IC Berlijn als deze 

niet rijdt; 

- longlist na 2030: extra (spits-)IC’s Deventer-Randstad. 

NB: De dienstregeling vertoont, zoals overal, sterke samenhang met de 

treindiensten die elders in het land worden gereden. Aanpassingen op de 

logistiek in hoge mate geoptimaliseerde spoornetwerk vergen daarom al gauw 

afwegingen in de haltering of omvangrijke infrastructurele aanpassingen aan 

stations en spoorwegen. 

Figuur 4 Afhankelijkheid tussen bouwstenen (Ontwikkelagenda TBOV 2040) 
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stap 1 (doorgroei hoogfrequent spoorvervoer) en stap 2 (uitbreiden van de 

vervoercapaciteit tussen Schiphol en Amsterdam en het maken van een keuze in de 

routering van goederentreinen tussen met name de Rotterdamse Haven en 

Noordoost-Europa).  

 

2.2 Eerder genomen besluiten 

 

Een aantal eerder genomen besluiten en projecten is van belang voor deze 

corridorstudie. Deze zijn hieronder op hoofdlijnen beschreven. Een gedetailleerdere 

beschrijving van eerder genomen besluiten en raakvlakken is opgenomen in de bijlage 

2 (spoorinhoudelijke uitwerking corridor Amsterdam-Twente-Duitse grens)10.  

 

PHS-SAAL, model II 

Vanwege de geprognosticeerde groei van het aantal reizigers wordt al jaren gewerkt 

aan en gestudeerd op uitbreidingen van de spoorcapaciteit op de route Schiphol – 

Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL). In april 2019 is gebleken dat het eerder 

beoogde hoogfrequente dienstregelingsmodel voor OV SAAL niet maakbaar is binnen 

de kaders van PHS. MRA, NS, ProRail, goederenvervoerders en IenW hebben daarna 

gezamenlijk verder gezocht naar een maakbaar hoogfrequent dienstregelingsmodel 

en dit in model II gevonden. Dit model sluit aan bij de ambitie om hoogfrequent te 

rijden op de SAAL-corridor, door vanaf december 2029 op de OV SAAL corridor en 

Gooilijn sprinters en intercity’s deels naar corridor te scheiden. Amsterdam Centraal 

wordt vanuit Flevoland en het Gooi en Amersfoort bediend met sprinters. Intercity’s 

(internationaal en nationaal) rijden vanuit Flevoland en Amersfoort naar Amsterdam 

Zuid, Schiphol en verder. Hierdoor kan Weesp 6-sporig blijven.   

 

Dit model biedt voor een grote groep reizigers voordelen en een verbetering van het 

reisproduct, terwijl voor een kleinere groep reizigers (vanuit Amersfoort en het Gooi 

naar Amsterdam Centraal) sprake is van een langere overstaptijd of langere reistijd. In 

de aanloop naar 2029 wordt daarom gekeken naar mogelijkheden die nadelen in te 

perken. Afgesproken is dat in 2023, in 2025 en in 2027 (deze laatste ter voorbereiding 

van de dienstregeling 2030) NS onderzoekt of hiervoor optimalisatiemogelijkheden 

zijn binnen de kaders van model II op basis van de dan beschikbare informatie  

 

 
10 De uitkomsten van het BO-MIRT 2022 zijn nog niet in deze opsomming meegenomen.  

De uitkomsten van de eerste optimalisatiestudie zijn relevant voor de corridorstudie 

Amsterdam-Twente-Duitse grens. De andere zijn later als de corridorstudie mogelijk 

al is afgerond. 

 

Versnelling Amsterdam Berlijn vanaf 2024 

In 2024 wordt de IC Berlijn structureel met 30 minuten versneld, waarvan ca. 8 – 9 

minuten op het Nederlandse traject. In het MIRT 2022 is € 50 miljoen investeringen 

gereserveerd voor de benodigde maatregelen in Nederland. Het betreft maatregelen 

voor extra perrons te Deventer en Oldenzaal en een upgrade van het baanvak Hengelo 

– grens.  

Door deze maatregelen kan de reiziger vanaf 2024 met de trein in minder dan 6 uur 

naar Berlijn reizen vanaf Amsterdam, 30 minuten sneller dan nu het geval is.  

Station Almelo kan dan niet meer door de IC Berlijn worden bediend.  

 

Duitsland, Twente, NS-Internationaal, regio’s Gooi en Vechtstreek, Amersfoort en 

provincie Utrecht zien graag dat de mogelijkheden worden onderzocht om ook na 

introductie van OV SAAL model II (2030) de IC-Berlijn naar Amsterdam Centraal te 

laten rijden. Duitsland vindt de ontwikkeling dat internationale treinen richting 

Amsterdam in de toekomst naar Amsterdam Zuid zullen worden geleid acceptabel 

mits deze treinen hierna doorrijden naar ten minste Schiphol Airport. 
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2.3 Raakvlakprojecten 

 

Deze corridorstudie heeft raakvlakken met andere (corridor)studies, infraprojecten en 

stations.  

Het lijkt verstandig om de op te starten corridorstudie in samenhang met een aantal 

andere corridors en raakvlakken te bezien. De verschillende aan elkaar rakende 

corridors staan op onderstaande kaart. In de tabel worden de verschillende 

raakvlakken op netwerk/corridorniveau en infraniveau beschreven. Daarnaast zijn de 

raakvlakken met stations op de corridor opgenomen die reeds een transferknelpunt 

zijn.  

NB: Op alle trajecten waar sprake is van een toenemend aantal passerende of 

stoppende treinen langs/op stations, dient een onderzoek plaats te vinden op 

transferveiligheid en dient de behoefte aan capaciteit op het station onder deze 

'toenemende' omstandigheden opnieuw bepaald te worden.  

 

 

Wensen voor nieuwe stations zijn in dit en eerder trajecten ingebracht door de 

belanghebbenden. Zij verwachten dat onderstaande nieuwe stations relevant zijn in 

het ontsluiten van (nieuwe) woongebieden. De corridorstudie moet uitwijzen wat de 

potentie (wat betreft vervoerwaarde, investeringskosten en exploitatie) voor deze 

nieuwe stations is en met welke treindiensten deze bediend kunnen / moeten worden.  

▪ Lelystad Zuid door de MRA 

▪ Barneveld Noord; Stroe; Apeldoorn West door de regio FoodValley. 

▪ Amersfoort Oost door de gemeente Amersfoort 

 

In bijlage 2 worden al deze raakvlakken gedetailleerder toegelicht.  

 

 

  

Netwerk en 

corridorstudies 

Infraprojecten Stations / BTM 

TBOV 2030 – 2035 Maatregelen PHS/OV SAAL Wierden (reeds 

transferknelpunt) 

Goederenroutering 

Noordoost-Europa 

(GNOE) 

Snelheidsverhoging 

Flevolijn/Hanzelijn 

Almelo (reeds 

transferknelpunt) 

Utrecht-Arnhem-

Duitse Grens (UAD) 

PHS Amsterdam CS Borne (reeds 

transferknelpunt) 

Lelylijn Amsterdam Zuid (station en 

3e perron) 

Amersfoort (reeds 

transferknelpunt) 

Nedersaksenlijn  Optimalisatie emplacement 

Amersfoort (in uitvoering) 

Rijssen (reeds 

transferknelpunt) 

Studie Zwolle-

Münster 

Versnellen Amsterdam-

Berlijn (MLT 2025-2030) 

Heino (reeds 

transferknelpunt, project 

voorzien) 

 Deventer emplacement Raalte (reeds 

transferknelpunt, project 

voorzien) 

 Wunderline  

De Cleantech Regio heeft onderzoek laten doen naar versnellingsmogelijkheden 

van het bestaande tracé van de IC Berlijn. De komende versnelling in 2024/2026 

met 30 minuten is een eerste stap.  

Er wordt geconstateerd dat met een aantal kleinere en grotere ingrepen nog 

aanvullend tijdwinst is te boeken. Het gaat dan om korter halteren en overslaan 

van stations (voorstel is dat in Duitsland en in Nederland te doen). 

Infrastructurele maatregelen voor versnellingen brengen grotere 

investeringskosten met zich mee.  

 

(Bron: Definitief Lobbydocument IC Berlijn Cleantech Regio, oktober 2020) 

Figuur 5. Raakvlakken met andere corridor- en 

netwerkstudies 
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Daarnaast zijn er raakvlakken met andere, veelal Europese beleidsinitiatieven voor 

versterking van duurzaam (inter)nationaal railvervoer: 

1. De strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van de Europese 

Commissie; 

2. De intentieverklaring TransEuropExpress 2.0 (TEE 2.0); 

3. het Platform on International Rail Passenger Transport; 

4. Het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). 

 

Ad. 1 de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit van de Europese Commissie 

De Europese Commissie publiceerde op 9 december 2020 de strategie voor duurzame 

en slimme mobiliteit. De strategie dient samen met een actieplan van 82 initiatieven 

de komende vier jaar als leidraad. Beide middelen moeten bijdragen aan de Green 

Deal doelstelling om in 2050 een vermindering van 90% uitstoot in de transportsector 

te behalen. 

Drie vormen van mobiliteit 

In de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit is vrijwel elk vervoermiddel 

meegenomen. In de strategie identificeert de Commissie drie vormen van mobiliteit, 

waarvoor mijlpalen voor 2030, 2035 en/of 2050 zijn genoemd. 

5. Duurzame mobiliteit – de onontkoombare verschuiving naar emissiearme 

mobiliteit 

6. Slimme mobiliteit – het realiseren van goed geïntegreerde, veilige en 

efficiënte connectiviteit 

7. Veerkrachtig mobiliteit – een weerbarstig Europees interne vervoersruimte 

met inclusieve connectiviteit 

De strategie bevat naast concrete doelstellingen ook tien concrete speerpunten, 

waaronder de Commissie 82 initiatieven verder uitwerkt. Deze worden de komende 

vier jaar door de Commissie gepubliceerd. 

 

Ad. 2 de intentieverklaring TransEuropExpress 2.0 (TEE 2.0); 

Duitsland heeft in 2020 op basis van een conceptstudie een Letter of Intent over de 

Trans Europe Express 2.0 (TTE 2.0) opgesteld en voorgelegd aan de lidstaten. Dit 

voorstel is in lijn met de ministeriële verklaring over de ontwikkeling van het 

internationale personenvervoer per spoor, die tijdens de Transportraad van 4 juni 2020 

door 27 Europese landen is omarmd. De Letter of Intent heeft als doel de versterking 

van het Europees spoornetwerk voor personenvervoer, over afstanden van meer dan 

600 kilometer door meerdere landen, met snelheden vanaf 100 - 160 kilometer per 

uur. Bij de Letter of Intent zijn de verbindingen ogenomen die voor Nederland 

belangrijk zijn om goed aan te sluiten op het TEE 2.0 netwerk. 

Ad.3 het Platform on International Rail Passenger Transport 

Dit platform stimuleert grensoverschrijdende reizigerstreindiensten. Het initiatief 

daarvoor is genomen door Oostenrijk en Nederland 

 

Ad. 4 het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). 

Het beleid van de Europese Commissie voor het trans-Europese vervoersnetwerk TEN-

T is gericht op de implementatie en ontwikkeling van een grensoverschrijdend netwerk 

van (water)wegen, havens en luchthavens en spoorlijnen. Aandachtspunten zijn (a) het 

bedienen van álle Europese regio’s en (b) het versterken van de meest cruciale 

connecties: de corridors. 

 

Het uiteindelijke doel van TEN-T is de transportbarrières tussen lidstaten van de EU te 

slechten en te komen tot een gedeeld Europees netwerk. Daartoe moeten gaten in het 

netwerk worden gedicht en technische knelpunten worden weggenomen. Ook het 

versterken van de sociale, economische en territoriale cohesie binnen de EU is een 

doelstelling. Om een en ander te bereiken wordt gewerkt aan de aanleg van fysieke 

infrastructuur, het moderniseren en opwaarderen van de bestaande infrastructuur, 

nieuwe digitale technologieën, alternatieve brandstoffen en universele standaarden. 

Het huidige TEN-T-beleid is gebaseerd op de Europese verordening 1315/2013. In 

2020 werkt de Europese Commissie aan een evaluatie van de TEN-T verordening; het 

voornemen is om te komen tot een herziening. Daaraan wordt momenteel gewerkt. 
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3 Opgave, doelen en drie eindbeelden  
In dit hoofdstuk worden de verschillende opgaven en doelen die op en rondom de 

spoorcorridor Amsterdam-Twente-Duitse grens spelen toegelicht. De corridorstudie is 

niet alleen urgent vanwege de opgave in reizigersgroei en verbetering van de 

internationale spoorverbinding, maar ook vanwege de overkoepelende regionale en 

(inter)nationale doelen rondom verstedelijking en ontsluiting van gebieden, 

klimaatdoelen en het versnellen van de modal shift. Investeringen in deze 

spoorcorridor kunnen aan deze doelen bijdragen. Deze doelen zijn in de bilaterale 

gesprekken met de belanghebbenden verder verkend, aangevuld en tijdens de eerste 

brede werksessie op 4 juli 2022 aan de brede klankbordgroep voorgelegd.  

 

In paragraaf 3.5 zijn de vijf doelen voor de corridorstudie Amsterdam-Twente-Duitse 

grens beschreven. De onderliggende opgave is per doel toegelicht. De 

spoortechnische knelpunten en aandachtspunten, die in de technische rapportage 

over productverbeteringen (waaronder versnellingsmogelijkheden) van ProRail in 

bijlage 2 aan bod komen, zijn volledigheidshalve ook genoemd.  

 

 

3.1 Opgaven corridorstudie Amsterdam - Twente - Duitse grens 

 

In de corridorstudie Amsterdam - Twente - Duitse grens wordt gericht gewerkt aan 

reizigersgroei en verbetering van spoorverbindingen op drie schaalniveaus: regionaal, 

nationaal en internationaal. Voor de middellange termijn (2030/2035-2040) wordt 

daarbij vooral gekeken naar de huidige route via Deventer en Bad Bentheim. Op lange 

termijn (2040+) wordt de alternatieve route via Zwolle als verbinding met Berlijn in 

beschouwing genomen als mogelijk alternatief van de route via Amersfoort. Op de 

verschillende corridors hebben keuzes en investeringen nadrukkelijk ook een relatie 

met productverbeteringen voor binnenlandse en kort grensoverschrijdende 

treinproducten.  

 

 

 

Doel van de op te starten corridorstudie is om de verbinding van Amsterdam 

naar Twente tot en over de grens naar Duitsland via de huidige route over 

Amersfoort en via de route over Zwolle op de volgende aspecten te vergelijken: 

reizigerspotentie, reistijd, investerings- en exploitatiekosten, inpasbaarheid aan 

de Duitse en Nederlandse zijde en de bijdrage aan de brede doelen van 

woningbouw, leefbaarheid en gezondheid, het versterken van de economie en 

duurzaamheid. 

 

Daarbij worden de raakvlakken met andere (voor deze spoorcorridor relevante) 

corridorstudies zoals de Goederenroutering Noordoost-Europa (GNOE) en de 

spoorcorridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens (UAD), (on)mogelijkheden voor nieuwe 

stations en regionale treinproducten, economische ontwikkelingen, duurzaamheids-

doelstellingen en verstedelijkingafspraken en -ambities verder uitgewerkt en 

meegewogen in de uiteindelijke afweging op deze corridor. 
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3.2 Afbakening corridorstudie 

 

De scope van de corridorstudie omvat voor het beoordelen van 

infrastructurele maatregelen het Nederlandse deel van de routes in 

figuur 6. Het gaat dan om de tracés van Amsterdam Centraal en van 

Schiphol naar de Duitse grens/Bad Bentheim, via Amersfoort en via 

Zwolle.  

De route via Arnhem naar Berlijn valt buiten de scope van de 

corridorstudie11. Deze is, voor het Nederlandse tracégedeelte, onderdeel 

van de UAD-corridor (Utrecht – Arnhem – Duitse grens). 

De scope omvat ook de Gooilijn, Flevolijn en Hanzelijn. 

 

De spoorcorridor Amsterdam Berlijn is niet alleen belangrijk voor beide 

steden als herkomst en bestemming, maar heeft ook een belangrijke 

functie voor tussenliggende steden en voor steden die (al dan niet met 

een overstap) via deze corridor zijn te bereiken. 

 

Figuur 7 illustreert de route via Arnhem naar Berlijn en de bestaande 

aansluitende verbindingen die via deze spoorcorridor te bereiken zijn, 

zoals Münster, Dortmund, Bielefeld, Osnabrück, Hannover, Bremen, 

Hamburg, Kopenhagen, Warschau, Praag en Leipzig.  

Deze bestemmingen zijn nu vaak nog met een overstap te bereiken, 

maar in de toekomst mogelijk deels ook rechtstreeks met dag- en/of 

nachttreinen. 

Ook staan in figuur 7 de bestemmingen dichtbij Nederland die met de 

trein vanuit Twente rechtstreeks kunnen worden bereikt zoals Münster 

en Dortmund.  

 

Voor ontwikkelingen in Duitsland voor de infrastructuur wordt 

vooralsnog uitgegaan van de richting die Duitsland daarvoor heeft 

opgenomen in Deutschlandtakt (zie paragraaf 2.1).  

 

 
11 De ICE-verbinding van Amsterdam naar Berlijn via Arnhem heeft, gelet op Deutschlandtakt, in 

de huidige situatie altijd een overstap in Duisburg. Een optie van NS-Internationaal is om vanaf 

Oberhausen rechtstreeks via Essen en Dortmund te gaan rijden. 

In de corridorstudie wordt de verbinding van Amsterdam naar Twente 

tot en over de grens naar Duitsland via de huidige route via Amersfoort 

en via de route over Zwolle op de volgende aspecten vergeleken: 

reizigerspotentie, reistijd, investerings- en exploitatiekosten en 

inpasbaarheid aan de Duitse en Nederlandse zijde en de bijdrage aan de 

brede doelen. De verbindingen worden in de vorm van drie mogelijke 

eindbeelden met elkaar vergeleken. 

Figuur 6. Afbakening corridorstudie ATD 

Figuur 7. Kaart met de internationale corridor Amsterdam Berlijn, inclusief route via Arnhem en 

aansluitende verbindingen naar bestemmingen in Duitsland 
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3.3 Drie eindbeelden 

 

In de corridorstudie worden drie mogelijke eindbeelden voor de route tussen 

Amsterdam en Berlijn meegenomen. Hierbij gaat het om de infrastructurele 

investeringen in de spoorcorridor binnen Nederland, waarbij er voor alle drie 

eindbeelden sprake is van een groot (infrastructureel) raakvlak met de routering van 

goederentreinen naar Noordwest-Europa (GNOE).  

Het gaat bij integrale eindbeelden om een situatie die na 2040 is gerealiseerd: 

 

▪ Vaker en sneller via Amersfoort. De essentie van dit eindbeeld is dat er 

infrastructurele en andere maatregelen worden genomen op de route van de 

Randstad naar Twente en Bad Bentheim via Amersfoort en wel zodanig dat deze 

voldoet aan de TEN-T eisen en daarmee snellere en meer (inter)nationale 

verbindingen tussen de Randstad en Twente mogelijk maakt. In de 

corridorstudie moet duidelijk worden welke investeringen daarvoor nodig zijn en 

wat hiervan de impact is op mogelijk onderliggende regionale verbindingen. 

 

▪ Vaker en sneller via Zwolle. De essentie van dit eindbeeld is dat er 

infrastructurele en andere maatregelen worden genomen op de route van de 

noordelijke Randstad naar Twente en Bad Bentheim via Zwolle. En wel zodanig 

dat deze voldoet aan de TEN-T eisen en daarmee snellere en meer 

(inter)nationale verbindingen tussen de Randstad en Twente mogelijk maakt. In 

de corridorstudie moet duidelijk worden welke investeringen daarvoor nodig zijn 

en wat hiervan de mogelijke impact is op onderliggende regionale verbindingen. 

 

▪ Combivariant met beperkte investeringen in beide corridors. De essentie van 

dit eindbeeld is dat er infrastructurele en andere maatregelen op beide corridors 

worden genomen, waarbij een van beide aan de TEN-T eisen voldoet, maar ook 

de andere wordt verbeterd (snellere verbindingen, grotere capaciteit e.d.). In de 

corridorstudie moet duidelijk worden welke investeringen daarvoor nodig zijn en 

wat hiervan de impact is op mogelijk onderliggende regionale verbindingen.  
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3.4 Ontwikkelpaden geven stap voor stap invulling aan de mogelijke 

eindbeelden 

 

De hierboven genoemde eindbeelden worden niet als één project gerealiseerd, maar 

komen op basis van vervoersontwikkelingen, technische volgordelijkheid en een 

afweging van de hierboven geïnventariseerde wensen stap voor stap tot stand. Met 

verschillende nationale en regionale bouwstenen (infrastructurele maatregelen) en 

productstappen (productverbeteringen zoals sneller of frequenter rijden) wordt stap 

voor stap invulling gegeven aan de drie eindbeelden. Een eindbeeld bestaat dus uit 

bouwstenen/productstappen voor de korte (tot 2030/2035), middellange (2030/2035 

– 2040) en lange termijn (na 2040) die in de tijd gezet een ontwikkelpad naar een van 

de drie eindbeelden vormen.  

 

De corridorstudie moet inzicht geven in de mogelijke ontwikkelpaden die horen bij 

de drie mogelijke eindbeelden. Het figuur hieronder illustreert op hoofdlijnen hoe een 

ontwikkelpad invulling geeft aan een mogelijk eindbeeld.  

 

Figuur 8 Via productstappen naar een eindbeeld 

 

In Toekomstbeeld OV is een aantal productstappen en bouwstenen12 onderzocht die 

onderdeel zijn van de scope van deze OAO-notitie (zie voor een uitgebreide 

beschrijving bijlage 2): 

▪ Zwolle – Almelo13, 2e sneltrein; 

▪ Barneveld-Noord, IC-stop; 

▪ Münster – Zwolle, Internationaal;  

 
12 In de Landelijke Netwerkuitwerking Spoor is een eerste schifting in bouwstenen gemaakt op 

basis van de ‘potentieveld methodiek’. Bouwstenen die als ‘niet relevant voor het spoornetwerk 

van 2040’ zijn gecategoriseerd zijn niet verder onderzocht. Deze ordening van bouwstenen is 

door de Stuurgroep TBOV op 3 oktober 2019 vastgesteld. 

▪ IC Amsterdam – Zwolle – Enschede en IC Amsterdam – Zwolle - Berlijn (IC via de 

Sallandlijn);  

▪ Amersfoort Centraal – Apeldoorn, Regio Sprinter (IC Berlijn via Sallandlijn);  

▪ Extra IC’s (Twente-) Deventer-Randstad;  

▪ Gooilijn, diverse bouwstenen zoals extra IC Flevoland – Utrecht. 

 

Aanvullende bouwstenen / productstappen uit definitiefase corridorstudie 

Uit de gesprekken met de belanghebbenden zijn de volgende aanvullende 

bouwstenen / productstappen naar voren gekomen. 

▪ Losliggende IC Berlijn en meer treinen op Gooilijn (i.c.m. minder 

goederentreinen op Gooilijn) 

▪ Utrecht - Hilversum - Almere: versnellen en/of hogere frequentie 

▪ Extra IC Deventer – Enschede14 

▪ Snelheidsverhoging Amersfoort – Apeldoorn (TBOV 2030) 

▪ Frequentieverhoging naar 1x/u met verlenging RE 60 Braunschweig-

Hannover-Osnabrück-Rheine naar Hengelo 

▪ Grotere capaciteit en hogere kwaliteit voor open toegang en nachtvervoer 

 

  

13 Door de regio en provincie aangedragen als Zwolle – Enschede  
14 Het doorleggen van 1 of 2 van de nu de eindigende/startende IC's Deventer naar Enschede 

zodat Twente - Randstad via de bestaande as wordt verbeterd. 
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Mogelijke bouwstenen en productstappen voor de corridorstudie Amsterdam – 

Twente – Duitse grens 

De bouwstenen en productstappen die door belanghebbenden zijn aangedragen en 

eerder in TBOV zijn onderzocht15 hebben geresulteerd in een overzicht van mogelijke 

bouwstenen en productstappen voor de corridorstudie.  

In de figuur hieronder staan mogelijke bouwstenen en productstappen die naar de 

eindbeelden aan de orde kunnen zijn. De indeling naar korte termijn (tot 2030/2035), 

middellange termijn (2030/2035-2040) en lange termijn (2040+) is voor een deel 

indicatief en nog onderwerp van studie.  

 

 
15 In de Landelijke Netwerkuitwerking Spoor is een eerste schifting in bouwstenen gemaakt op 

basis van de ‘potentieveld methodiek’. Bouwstenen die als ‘niet relevant voor het spoornetwerk 

 

  

van 2040’ zijn gecategoriseerd zijn niet verder onderzocht. Deze ordening van bouwstenen is 

door de Stuurgroep TBOV op 3 oktober 2019 vastgesteld. 

Figuur 9. Mogelijke bouwstenen en productstappen 
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3.5 Ontwikkelpaden beoordelen aan doelen en opgaven: een duurzame 

bereikbaarheid van Nederland en Europa  

 

In deze OAO-notitie wordt voor de corridorstudie onderscheid gemaakt naar ambities 

en opgaven. 

Centraal doel voor deze corridor is de duurzame bereikbaarheid van Nederland en 

Europa langs deze corridor. Daarvoor zijn op Europees niveau ambities geformuleerd 

in o.a. het Nationaal Klimaatakkoord, Letter of Intent TEE 2.0, TEN-T, Green Deal, Fit 

For 55 en Smart & Sustainable Strategie. 

 

In essentie betreft het de volgende concrete ambities: 

▪ De uitstoot van broeikasgassen door het vervoer tegen 2050 met 90% te 

verminderen om de klimaatverandering tegen te gaan; 

▪ Modal shift van vliegtuig en auto naar openbaar vervoer (spoor, dag- en 

nachttreinen) door een groei van het aantal internationale treinreizigers met 

minimaal 50 procent; 

▪ Een doeltreffend, EU-breed en multimodaal vervoersnetwerk verwezenlijken; 

▪ Verdere Europese integratie en een bijdrage aan betaalbare en 

klimaatvriendelijke mobiliteit voor de burgers van Europa; 

▪ Een duurzame ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties; 

▪ Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, 

uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, 

valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. 

Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van 

mensen en goederen; 

▪ Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit 

de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd. 

 

In deze OAO-notitie hebben zijn deze brede ambities geconcretiseerd in vijf doelen 

met bijbehorende ambities. 

 

 

Investeren in de corridor Amsterdam-- Twente - Duitse grens dient meerdere 

doelen en ambities op meerdere schaalniveaus: 

▪ Woningbouw/verstedelijking: regionaal en nationaal belang, regionale 

uitvoering 

▪ Gezondheid en leefbaarheid: regionaal en nationaal belang, regionale 

weerslag 

▪ Duurzaamheid: regionaal en nationaal belang met sterke internationale 

samenhang 

▪ Economie en nabijheid: regionaal en nationaal belang met sterke 

internationale samenhang 

▪ Betaalbaarheid: nationaal belang (althans waar het de rijksinfrastructuur 

betreft, eventueel ook een regionale component). Maar ook Europees door 

de EU-fondsen die voor investeringen beschikbaar zijn. 

 

Deze doelen zijn hieronder uitgewerkt in ambities en opgaven. 

  

Uit Werkprogramma Internationaal Spoor (september 2022): 

“Internationaal spoorvervoer staat momenteel hoog op de politieke agenda en 

is steeds populairder onder reizigers. Het aanbod van en de vraag naar nieuwe 

internationale spoorverbindingen groeit. Een treinreis is steeds vaker een 

volwaardig en duurzaam alternatief voor een auto- of vliegreis. Met de drukte 

op de wegen en vliegvelden en klimaatdoelstellingen, wordt de trein 

aantrekkelijker.” 

Figuur 10. Vijf doelen voor corridorstudie ATD. 
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Accommoderen woningbouwopgave 

Doel:  

Bijdragen aan ontsluiten van woningbouwlocaties langs de spoorcorridor Amsterdam 

– Twente – Duitse grens.  

 

Opgave:  

Er is grote behoefte aan woningbouw in Nederland. Met de Nationale Woon- en 

Bouwagenda zet het Rijk in op het (versnelde) bouwen van zo’n 900.000 woningen in 

heel Nederland in de periode tot en met 2030. Een groot deel van deze woningen zal 

in bestaand stedelijk gebied gebouwd worden. Rijk en regio’s maken eind 2022 

afspraken over woningbouwopgaven en het bereikbaar maken van de nieuwe 

grootschalige woningbouwlocaties. Voor woningen die binnenstedelijk of in de 

spoorzones van gemeenten worden toegevoegd is de ambitie dat deze zoveel 

mogelijk op een duurzame manier via het openbaar vervoer ontsloten worden. 

Investeringen in het Nederlandse gedeelte van de spoorcorridor ATD leveren ook voor 

de ontsluiting van verstedelijkingslocaties langs de lijn kansen op, door bijvoorbeeld 

ruimte te maken voor meer (inter)nationale en regionale treinverbindingen en/of het 

openen van nieuwe stations. Door de grote samenhang in het spoornetwerk zijn er 

kansen om de mobiliteitsopgaven rondom verstedelijkingslocaties te combineren met 

mogelijke productstappen / oplossingsrichtingen voor de spoorcorridor Amsterdam-

Twente-Duitse grens. Ook rondom het ontsluiten van werklocaties en voorzieningen 

doet zich hier een kans voor.  

 

Concreet gaat het om bijdragen aan de ontsluiting van de verstedelijkingslocaties in 

de tabel hiernaast.  

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de realisatietijden voor woningbouwambities 

(meestal tot en met 2040 en met groot deel tot en met 2030) en grote infrastructurele 

aanpassingen aan het spoor (meestal niet voor 2040 gereed) niet altijd gelijk oplopen. 

Het gaat dus nadrukkelijk ook om de productstappen die op korte en middellange 

termijn mogelijk al bijdragen aan de ontsluiting van de nu bekende 

woningbouwlocaties op korte, middellange en lange termijn. 

 

 

Stad/regio Tot 2030  

(afgeronde getallen) 

2030 en verder 

(afgeronde getallen) 

Almere 31.000 43.000 

Lelystad 9.400 30.000 

Regio Gooi- en 

Vechtstreek 

6.500 niet bekend 

Regio Amersfoort 27.000 14.000 

Apeldoorn 8.000 4.500 

Almelo 3.000 niet bekend 

Deventer 9.000 2.000 

Hengelo 3.400 niet bekend 

Zwolle 13.000 niet bekend 

Enschede 6.000 niet bekend 

Cleantech Regio overig 

(excl. Deventer en 

Apeldoorn) 

8.250 8.250 

Regio Food Valley 25.000 15.000 

Disclaimer: Voorlopige woningbouwaantallen (afgeronde getallen) langs de 

spoorcorridor Amsterdam-Twente-Duitse grens. Het betreft harde én zachte plannen. 

Voor de periode na 2030 zijn niet voor alle regio’s cijfers beschikbaar. 

 

Versterken economie en nabijheid 

Doel:  

Versterken van agglomeratiekracht en het vergroten van de nabijheid van 

arbeidsplaatsen en voorzieningen door het beter en sneller verbinden van landsdelen 

en economische (kern)gebieden.  

 

Opgave:  

Om de (economische) agglomeratiekracht van de stedelijke netwerken langs de 

spoorcorridor Amsterdam - Twente - Duitse grens en met de regionale economieën 

over de grens blijvend te onderhouden is investeren in deze netwerken cruciaal.  

Voorbeelden hiervan zijn de verbindingen in de regio’s FoodValley en Cleantech, 

tussen kernen in de Euregio (regio Zwolle en regio Twente met Münster en Osnabrück), 

en tussen Amsterdam, de Metropoolregio Utrecht (MRU), regio Amersfoort, Lelystad, 

Zwolle en Enschede.  

Ook indirect liggen er kansen in het versterken van bijvoorbeeld de verbinding tussen 

belangrijke onderwijsinstituten op de spoorcorridor (WWU Münster en Universiteit 
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Twente met de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam) door te investeren in 

productverbeteringen op de corridor ATD. 

De investeringen in de onderlinge verbindingen tussen economische centra langs de 

huidige en alternatieve route brengen daarnaast meer arbeidsplaatsen en 

voorzieningen dichterbij en dragen bij aan de bereikbaarheid van specifieke 

ontwikkelingen in de regio’s, zoals een verplaatsing van de marinierskazerne van 

Amersfoort naar Apeldoorn.  

 

Verbeteren gezondheid en leefomgeving 

Doel:  

Het bevorderen van reizen met de trein als een schoon en ruimte-efficiënt alternatief, 

waarbij overlast en aantasting van de leefomgeving door frequenter en harder rijden 

wordt voorkomen. 

 

Opgave:  

Hoewel personenvervoer via het spoor beter voor het milieu is dan via de weg of de 

lucht, kan ook het frequenter en harder laten rijden van personentreinen extra overlast 

voor omwonenden veroorzaken. Investeringen in de spoorcorridor Amsterdam - 

Twente - Duitse grens mogen geen afbreuk doen aan een gezonde en aantrekkelijke 

leefomgeving, binnen en buiten de bebouwde kom. Mitigerende maatregelen dienen 

overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken (geluid, trillingen en externe 

veiligheid). Ook bij het inpassen van eventuele nieuwe infrastructuur dient zoveel 

mogelijk rekening gehouden te worden met natuurwaarden en landschappelijke 

kwaliteiten. Ook kan het sluiten van overwegen, vanuit veiligheidsoverwegingen een 

noodzakelijke maatregel blijken. 

 

Nederland duurzaam en klimaatneutraal 

Doel:  

Het verminderen van de uitstoot van kooldioxide, stikstofverbindingen en fijnstof door 

een modal shift van het vliegtuig en de auto naar de trein.  

 

Opgave:  

Een substitutie van vliegtuig en auto naar het spoor levert een essentiële bijdrage aan 

de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft de ambitie 

dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot dan in 1990 en in 2050 CO2-neutraal 

en -40% energiegebruik. Daarnaast heeft ook het Rijk de ambitie om het aandeel 

 
16 Zie ook paragraaf 3.3 voor de TEN-T eisen 

internationale treinreizigers te laten groeien met twee miljoen jaarlijkse treinreizen 

vanaf 2025. Die opgave ligt ruim voor het eindbeeld 2040 dat in deze studie 

bestudeerd wordt. Daarom wordt in de studie ook bezien wat er vooruitlopend op het 

eindbeeld mogelijk is, bijvoorbeeld tussen 2025 en 2030. 

 

Spoorverbindingen tussen Amsterdam en Berlijn (575 km) kunnen een bijdrage leveren 

aan de substitutie van vliegen naar spoor, maar ook oplossend vermogen bieden voor 

knelpunten op de weg. Door bestemmingen binnen de 800 km is de internationale 

trein vaak een goed en comfortabel alternatief voor het vliegtuig. Ook verbindingen 

naar Bremen en Hamburg vallen op deze corridor onder deze afstand.  

 

De benodigde mobiliteitstransitie (“modal shift”) gaat echter niet vanzelf: Op 

internationaal niveau is versnellen conform de TEN-T eisen16, verhogen van de 

frequentie (ook in de dagranden), meer directe verbindingen, meer nachttreinen, 

betere aansluiting en overstap op Schiphol en naadloze integratie van trein en 

vliegvervoer nodig om meer reizigers naar de trein te trekken in plaats van het 

vliegtuig. Uit onderzoek blijkt dat een reistijd per trein van minder dan 5 uur een goed 

alternatief zijn voor het vliegtuig is: voor Amsterdam naar Berlijn of Hamburg is dat 

nog niet het geval. De treinverbinding vanuit Twente naar Berlijn is door de kortere 

reistijd al wel concurrerend met het vliegtuig (minder dan 5 uur). 

 

Op nationaal en regionaal niveau gaat het om productstappen die deels andere 

spoorcorridors ontlasten en alternatieven bieden voor de auto. 

  

Advies Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

Substitutiemogelijkheden van luchtvaart naar spoor (2018) 

Het KiM geeft in 2018 aan dat substitutie van vliegtuig naar trein mogelijk is, maar niet 

voor alle reizen en alle bestemmingen. Meest kansrijk zijn bestemmingen binnen max. 800 

km met reistijden van liefst korter dan 5 uur. 

-  vliegen gaat uiteraard veel sneller dan een treinreis. De reistijdverschillen worden 

echter veel kleiner, als we alle reistijdcomponenten zoals voor- en natransport en 

het verblijf op de luchthaven mee in aanmerking nemen. Ingeval van Parijs, Frankfurt, 

Brussel en Düsseldorf is de totale deur-tot-deur-reistijd met de trein doorgaans zelfs 

kleiner dan bij het vliegtuig. 

-  Internationale ervaringen met hogesnelheidslijnen laten zien dat bij een treinreistijd 

van 2 uur of korter de markt vrijwel geheel gedomineerd wordt door de trein. Dit is 

bijvoorbeeld het geval tussen Parijs en Brussel. Bij reistijden langer dan 5-6 uur is het 

marktaandeel van de trein erg klein en domineert het vliegtuig. 
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Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur,   

VERZET DE WISSEL, NAAR BETER INTERNATIONAAL REIZIGERSVERVOER PER TREIN,  

Juli 2020 

De RLI heeft in 2020 een advies uitgebracht over de substitutie van auto en vliegtuig naar de trein. De Raad doet een 

aantal aanbevelingen, waarvan degenen die het meest relevant zijn voor de corridor Amsterdam Berlijn hieronder staan. 

Aanleiding voor het advies zijn de EU-afspraken over klimaatmaatregelen uit 2015 en de EU-Green Deal uit 2019: “Een 

transitie naar duurzaam vervoer is noodzakelijk om de gestelde doelen te halen. Een beter verbonden Europa met 

strategische transportnetwerken is volgens de Europese Commissie ook van belang in het kader van het cohesiebeleid 

(Europese Commissie).” 

 

Aanbeveling 10: Investeer in één oostelijke corridor  

Nederland heeft met de aanleg van de HSL-Zuid een goede infrastructurele ontsluiting richting België, Frankrijk en 

het Verenigd Koninkrijk. Richting Duitsland ontbreekt echter een snelle spoorverbinding. Dit komt doordat er in 

2001 onvoldoende politieke steun was voor de aanleg van een HSL-Oost. Tegen de achtergrond van de problemen 

met de aanleg en exploitatie van de HSL-Zuid en lokale protesten van milieuorganisaties werd geoordeeld dat de 

reistijdwinst tussen Amsterdam en de Duitse grens onvoldoende in verhouding zou staan tot de vereiste 

investeringen.  

Een en ander laat onverlet dat er substantiële reistijdwinst is te boeken bij het realiseren van één oostelijke corridor 

richting Duitsland voor zowel Berlijn als Ruhrgebied/Frankfurt, bijvoorbeeld door de snelheid op de corridor te 

verhogen naar 160 tot 200 kilometer per uur. Tijdswinst dient bovendien niet in nationaal maar in internationaal 

perspectief te worden bezien. In Duitsland wordt op dit moment al een derde spoor aangelegd tussen Emmerich en 

Oberhausen, om de snelheid (200 kilometer per uur) en capaciteit richting Duisburg/Düsseldorf te verbeteren. De raad 

adviseert om hierop aan te sluiten. Ook het Ministerie van IenW onderkent de noodzaak van een betere verbinding 

naar het oosten, blijkens in de nota ‘Contouren Toekomstbeeld OV 2040’ waarin gepleit wordt voor één hoogwaardige 

verbinding per landsgrens (IenW, 2019). De raad dringt er bij het ministerie op aan snel duidelijkheid te verschaffen 

over een tracékeuze. 

 

Aanbeveling 11: Ontvlecht regionaal, nationaal en internationaal spoorvervoer  

Op een aantal trajecten kan ontvlechting van regionaal, nationaal en internationaal spoor helpen om de doorstroming 

en snelheid te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is de problematiek in de regio Amsterdam. 

 

  

Figuur 3.8: Overzicht aanbevelingen RLI 
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Kostenefficiënt en betaalbaar 

Doel:  

Het doelmatig en vanuit de overige vier doelen gericht inzetten van financiële 

middelen voor investeringen in het spoor. 

 

Opgave:  

De opgave is om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen voor 

infrastructurele aanpassingen. De kosten die daarmee gemoeid zijn dienen afgezet te 

worden tegen de opbrengsten in de vorm van vervoerwaarde en maatschappelijke 

meerwaarde zoals bij de andere vier doelen verwoord.  

De kosten zijn opgebouwd uit o.a. infrastructurele investeringen, exploitatiekosten, 

maatregelen t.a.v. geluid en spoorveiligheid, baan, overwegen en TEV, het uitrollen van 

ERTMS, aanpassen van de transfercapaciteit op stations en beheer en onderhoud. 

Daarnaast liggen er ook opgaven voor spoorbeveiliging en het opheffen van 

gelijkvloerse overwegen. Dit geldt zowel voor huidige als nieuwe routes. 

 

Bij dit onderdeel gaat het ook om een kostenefficiënt treinproduct, zoals dat met de 

open toegang wordt beoogd. Onder de regels van open toegang kunnen nieuwe 

aanbieders treindiensten aanbieden; zowel nationaal als grensoverschrijdend 

internationaal waardoor de concurrentie vergroot. 

 

Beoordelingskader 

Voor een brede afweging tussen de ontwikkelpaden voor de drie eindbeelden is een 

beoordelingskader opgesteld. In de tabel op de volgende pagina zijn per doel de 

opgaven en passende criteria voor de beoordeling van de eindbeelden en 

ontwikkelpaden beschreven. Met het beoordelingskader wordt bepaald welke keuze 

binnen de landelijke doelen de meeste meerwaarde heeft, oftewel wat het beste is 

voor Nederland. 
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Doelen Opgaven Criteria 

Accommoderen 

verstedelijking 

▪ Ontsluiting door OV van verstedelijkingslocaties 

(korte en lange termijn) 

▪ Ontsluiten van arbeidsplaatsen en 

(bovenregionale) voorzieningen 

▪ Aantallen woningen die ontsloten worden met trein of andere vormen van 

hoogwaardig OV 

▪ Aantallen arbeidsplaatsen en (bovenregionale) voorzieningen die bereikbaar 

worden  

Versterken 

economie en 

nabijheid 

▪ Sneller verbinden van landsdelen en 

economische kerngebieden 

▪ Versterken agglomeratiekracht 

▪ Verkorten reistijden en verhogen frequenties tussen de economische 

kerngebieden NOVI (zowel op nationaal niveau als op regionaal niveau) 

▪ Oplossen van de vervoerknelpunten uit de (te actualiseren) IMA 

▪ Oplossend vermogen voor IMA-knelpunten op de A1, o.a. Apeldoorn - Barneveld 

Gezondheid en 

leefomgeving  

 

 

 

▪ Bevorderen gebruik schone en ruimte-efficiënte 

vormen van vervoer 

▪ Overlast door eventuele nieuwe tracés, harder 

en frequenter rijden zoveel mogelijk tegengaan 

▪ Bijdrage aan de modal shift (verandering in de verdeling van het aantal reizigers 

per trein en auto) voor binnenlandse reizen tussen de Randstad en Twente waarbij 

sprake is van een groei van het aantal treinreizigers tussen die gebieden. 

▪ Benodigde maatregelen om overlast omwonenden te verminderen en impact op 

het landschap zoveel mogelijk te beperken 

Nederland 

duurzaam en 

klimaatneutraal  

▪ Bewerkstelligen van de modal shift (vliegtuig en 

auto naar trein)  

▪ Hoogwaardige spoorverbindingen met Europa 

▪ Voldoen aan TEN-T eisen 

▪ Bijdrage aan de modal shift (verandering in de verdeling van het aantal reizigers 

per trein/auto/vliegtuig) waarbij sprake is van een groei van het aantal 

internationale treinreizigers. 

▪ Bijdrage aan opwaarderen (bijvoorbeeld versnellen) internationale 

spoorverbindingen 

▪ Voldoen aan TEN-T specificaties: Infrastructuur is geschikt voor 160 kilometer per 

uur voor passagierstreinen en 100 kilometer per uur voor goederentreinen, uitrol 

ERTMS 

Kostenefficiënt 

en betaalbaar 

 

 

▪ Brede opbouw van kosten afzetten tegenover 

brede welvaartsopbrengsten   

▪ Verlagen van drempels op de spoormarkt, 

harmonisatie en interoperabiliteit. 

▪ Een positieve verhouding tussen kosten en maatschappelijke opbrengsten 

Kosten: 

o Investeringskosten (incl. maatregelen voor, transfercapaciteit op stations, 

geluid en spoorveiligheid, TEV, baan en overwegen) 

o Beheer en onderhoud 

o Kosten robuust spoornetwerk (ERTMS e.d.) 

Opbrengsten: 

o Voorkomen investeringen in wegennet 

o Reistijdwinst 

o Exploitatiesaldo 

o Meerwaarde voor het bereiken van brede welvaartsdoelen  

▪ Meer ruimte voor open-toegang vervoerders op het spoor 
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4 Aanpak toetsing ontwikkelpaden 
 

4.1 Aanpak corridorstudie ATD 

Het voorstel is om de komende twee jaar (2023 en 2024) te gebruiken voor een 

vervolgstudie naar de mogelijke ingrepen op de corridor ATD. De vervolgstudie ATD 

loopt dan parallel met de andere corridorstudies voor GNOE, de UAD en de Lelylijn.  

 

Voor de corridorstudie ATD is de aanpak hieronder schematisch weergegeven. Daarin 

worden drie stappen onderscheiden: 

1. Eindbeelden uitwerken in ontwikkelpaden en basisinformatie op orde 

brengen 

2. Ontwikkelpaden toetsen aan de criteria die bij de vijf doelen horen 

3. Een zeef naar voorkeursontwikkelpad met de bijbehorende infrastructurele 

en andere maatregelen 

 

 

 

 

 

 

Bovenliggende vraagstukken corridorstudies  

In deze OAO-notitie worden, net als voor de andere corridors, een aantal 

onderzoeksvragen geformuleerd die voor deze corridor relevant zijn. Echter zal een 

aantal onderzoeksvragen ook overlappen met die in andere corridorstudies. Daarnaast 

spelen ook bovenliggende vraagstukken zoals de implicaties van open toegang voor 

(het aanbod op) een spoorcorridor, hoe reguliere afstemming met Duitsland vorm te 

geven en de (infrastructurele) samenhang met de andere corridorstudies een 

belangrijke rol.  

 

Vanwege de grote samenhang tussen de verschillende corridorstudies is het wenselijk 

te komen tot een integrale afweging van de keuzes. Geadviseerd wordt om de 

corridorstudie ATD integraal op te pakken met de vervolgstudies voor de andere 

diverse corridorstudies. Op die manier zou het ministerie van IenW dan samen met 

haar partners in de stuurgroep Toekomstbeeld OV de diverse voorstellen voor 

vervolgonderzoeken tot één coherent onderzoeksprogramma kunnen smeden. Deze 

aanpak vergt echter veel van de organisatie en voorkomen moet worden dat het leidt 

tot vertraging. Een andere mogelijkheid is om te zorgen voor integrale afwegingen 

door de stuurgroep TBOV en de corridorstudies als losse studies naast elkaar uit te 

voeren.  

 

Daarbij is een zodanig tijdpad gewenst zodat, zoals eerder aangegeven, nog het 

huidige kabinet de eerste conclusies kan trekken, bij voorkeur op de landelijke OV- en 

Spoortafel van 2024. 

 

  

Figuur 11 Aanpak corridorstudie ATD 
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4.2 Eindbeelden, ontwikkelpaden en basisinformatie op orde brengen 

Het voorstel is om in 2023 de volgende activiteiten op te pakken en uit te voeren: 

 

▪ Eindbeelden uitwerken en vertalen naar mogelijke ontwikkelpaden.  

o Hierbij gaat het er om wat er al op korte termijn en middellange termijn 

mogelijk is en welke investeringen er nodig zijn om ambities op 

middellange termijn en lange termijn te kunnen realiseren. Ambities in het 

kader van de eisen voor TEN-T, open toegang, klimaatambities/modal shift, 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid en het ontsluiten van woon- en 

werkgebieden (bestaand en nieuw). 

o Uit de gesprekken met belanghebbenden komt naar voren dat het bij het 

uitwerken van de drie gelijkwaardige eindbeelden in ontwikkelpaden 

primair gaat om: 

▪ nationaal: investeringen in vaker en sneller tussen de Randstad 

en Twente (en tussengelegen gebieden), waarvan  

▪ internationaal: de internationale treinen profiteren en waarbij 

▪ regionaal: bezien wordt in hoeverre regionale ambities daarin 

ook passen. Als dit over het spoor niet mogelijk is, kunnen ook 

andere oplossingen met andere snelle en hoogwaardige 

openbaar vervoertoepassingen worden overwogen. 

 

▪ Ruimtelijk/economische ontwikkelingen actualiseren en beleidsrijke IMA-

prognose opstellen, waarin de grensregio’s adequaat zijn meegenomen. Dit 

betreft onderzoeken die ook voor andere spoorcorridorstudies relevant zijn: 

o Het opstellen van een geactualiseerde prognose van aantallen inwoners en 

arbeidsplaatsen in het corridorgebied, rekening houdend met de actuele 

beleidsafspraken over verstedelijking in de corridor. Deze is vooral van 

belang voor regionaal en nationaal treinvervoer. 

o De prognoses in het IMA 2021 zijn beleidsarm. Deze houdt nog 

geen/onvoldoende rekening met de meest actuele beleidsafspraken over 

verstedelijking en nog geen/onvoldoende rekening met de aanvullende 

ambities, van de EU en van Nederland, voor het klimaat (lees: modal shift, 

beprijzen auto km’s) en de in de regio’s gewenste mobiliteitstransitie. Dit 

geldt zowel nationaal als internationaal. 

 

▪ Duidelijkheid over de mogelijkheden van de infrastructuur in Duitsland voor de 

korte termijn (tot 2030/2035), middellange termijn (2030/2035 tot 2040) en 

lange termijn (na 2040). 

Uit de belanghebbende gesprekken kwam naar voren dat de ambities in 

Toekomstbeeld OV (voor (internationaal) reizigers en goederenvervoer) niet 

een-op-een aansluiten op die in Duitsland op de lijn Bad Bentheim – 

Osnabrück – Hannover. Zo lijkt het realiseren van de ambitie van een 

uurdienst richting Hannover/Berlijn in Duitsland lastig inpasbaar. Derhalve is 

het noodzakelijk om zicht te krijgen op eventuele randvoorwaarden of 

uitdagingen wat betreft capaciteiten op het Duitse spoor waarmee we in 

Nederland rekening moeten houden. 

 

▪ Open access operationaliseren. 

Ook Nederland is gehouden aan de Europese regelgeving voor open access. 

Ook op deze corridor zijn er nu al initiatieven van partijen voor het rijden van 

treinen boven op de concessie van NS en bovenop de bestaande internationale 

treinen. Dat betreft nu nog vooral internationale nachttreinen. Maar in de 

toekomst komen er mogelijk andere initiatieven. 

o Welke ruimte wensen nieuwe toetreders? Wat is er nodig aan voldoende 

ruimte voor nieuwe toetreders? Welke ruimte willen we bieden? 

 

▪ Sneller en vaker 

Voor de internationale treinen, maar ook binnenslands is er behoefte aan meer 

treinen op het bestaande spoor of op uit te breiden sporen en is behoefte aan 

versnelling, kortere en comfortabele (minder overstappen) verbindingen 

waardoor landsdelen beter verbonden worden. Een aantal zaken moet daarvoor 

worden uitgezocht: 

o Hoe is op de bestaande infrastructuur via Amersfoort een versnelling te 

bereiken op de corridor Randstad – Twente? Door snelheidsverhoging? 

Waar? Minder stops? Andere tijdligging Sprinters en IC’s? Infrastructuur, 

meer sporen? 

o Hoe kan de goede onderlinge verknoping van verbindingen behouden 

worden in combinatie met verbeteringen in snelheid/rijtijd?  

o Onder welke voorwaarden kan de IC Berlijn ook na invoering van OV SAAL 

model II naar Amsterdam Centraal blijven rijden? Wat zijn hiervan de voor- 

en nadelen? En welke eventuele infrastructurele gevolgen heeft dat? 

o In hoeverre geeft (gedeeltelijk) herrouteren van goederentreinen (keuzes in 

de corridor-studie GNOE) op korte en langere termijn ruimte voor meer 

(inter)nationale treinen? 
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▪ Marktanalyse 

Om tot een keuze te komen voor de routering van de (inter)nationale treinen is 

een marktanalyse en/of vervoerwaardestudie voor beide routes van belang17. 

Daarmee ontstaat zicht op de aantallen reizigers en de marktsegmenten die 

bediend worden.  

De marktanalyse belicht de volgende aspecten: 

o Welke vervoermarkten kunnen via deze corridor worden bediend en wat is 

de omvang daarvan en welke kwaliteit in termen van reistijd is er mogelijk, 

uitgaande van de huidige en geplande infrastructuur?  

o Effect van reistijdverkorting in Duitsland en Nederland (via Amersfoort, via 

Zwolle, met minder stops en verhoging snelheid) op het aantal reizigers. 

o Effect van hogere frequentie van de internationale treinen op de corridor: 

van 1x/2u naar 1x/u. Naast dag- ook nachttreinen. 

o Effect van meer rechtstreekse verbindingen: van alleen naar Berlijn ook 

rechtstreeks naar Bremen en Hamburg en verder. Dag- en/of nachttreinen. 

o Het effect van routering op lange termijn via Zwolle of via Amersfoort 

(vervoer, reistijd, capaciteit, frequenties) 

o Het effect van verplaatsing begin-/eindpunt van Amsterdam Centraal naar 

Schiphol? 

o De effecten van een eigen pad met minder stops ten opzichte van de 

huidige situatie waarin de internationale trein onderdeel is van de 

binnenlandse IC-dienstregeling. 

o De effecten van keuzes voor de Nederlandse stations op de corridor. 

o Het doortrekken Internationale treinen naar Den Haag Centraal of 

Rotterdam Centraal. 

 

 
17 In vervoerwaardestudies, al dan niet in het kader van MIRT, wordt altijd breed gekeken. Effecten 

in een groot gebied worden meegenomen en dus ook de effecten op aansluitende lijnen. 

4.3 Ontwikkelpaden beoordelen en afwegen 

Met de kennis die wordt opgedaan in stap 1 worden in stap 2 de mogelijke 

ontwikkelpaden (gebaseerd op de drie eindbeelden) beoordeeld. Hiervoor wordt het 

beoordelingskader (zie ook paragraaf 3.5) gebruikt. Beoordeling van de 

ontwikkelpaden aan de criteria uit het beoordelingskader geeft inzicht in hoeverre de 

ontwikkelpaden (gebaseerd op de drie eindbeelden) bijdragen aan de doelen en 

opgaven voor deze corridorstudie.  

 

Weging bijdrage aan doelen en opgaven 

Op basis van een weging of prioritering van doelen en opgaven wordt duidelijk welk 

eindbeeld na alle onderzoeken het voorkeurseindbeeld van de betrokken partijen is.  

Deze uitkomst vraagt vervolgens om een bestuurlijke verankering. 
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5 Aandachtspunten organisatie en 
omgeving 

 

5.1 Inleiding 

 

Gelet op de scope van het onderzoeksprogramma voor de spoorcorridor ATD, de 

samenhang binnen het (inter-) nationale spoornetwerk en de te zetten vervolgstappen, 

is het logisch en van belang ook dit onderzoeksprogramma onder nationale regie uit 

te voeren. Dit hoofdstuk zet zeven aandachtspunten op een rij voor de 

organisatiestructuur en de besluitvormingsstructuur. Daarbij wordt een koppeling 

gelegd met de (huidige) organisatie van het programma Toekomstbeeld OV 2040 

(TBOV).  

Bij het verschijnen van deze OAO-notitie wordt door het ministerie van IenW gewerkt 

aan een overkoepelend Plan van aanpak voor alle corridors uit het Toekomstbeeld OV 

2040. Dat gebeurt in het kader van het proces van herijking en fasering van het TBOV. 

 

 

5.2 Projectorganisatie onderzoeksprogramma ATD 

 

Aandachtspunt 1: een slagvaardig Kernteam ATD is goed voor de voortgang 

 

Het is aan te bevelen om voor het vervolg van de ATD-corridorstudie een compact 

kernteam in te richten, dat zowel verantwoordelijk is voor de inhoudelijke als de 

procesmatige voortgang. Gelet op scope en complexiteit van het vraagstuk, verdient 

het aanbeveling het kernteam ATD in te richten vanuit de IPM-benadering (integraal 

projectmanagement). Uitgangspunt van deze benadering is dat taken, rollen en 

verantwoordelijkheden helder worden gespecificeerd en duidelijk worden belegd bij 

verschillende personen. Niet alle rollen zullen bij aanvang in volle omvang zijn 

benodigd. Maar door vanaf de start in deze structuur te werken, ontstaat een goed 

beheersbaar proces en wordt gebouwd aan een robuuste projectorganisatie gericht 

op meerjarige betrokkenheid. Hiermee wordt ook de continuïteit gewaarborgd.  

 

Afstemming TBOV 2040 

De projectmanager ATD verzorgt de aanhaking en afstemming met het programma 

TBOV. In praktische zin verloopt dat via de projectmanager TBOV. Beide managers 

zorgen er op deze wijze voor dat de inhoudelijke scope en raakvlakken (met o.a. de 

andere corridorstudies) goed zijn afgestemd en dat er afstemming plaatsvindt over de 

besluitvorming. 

 

Aandachtspunt 2: in een projectteam ATD kunnen de belangrijke belanghebbenden-

groepen meewerken aan de corridorstudie 

 

Het kernteam ATD is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van het 

onderzoeksprogramma en alles dat daarbij komt kijken. Voordat deze inhoud voor 

besluitvorming wordt voorgelegd, wordt deze voorgelegd aan en besproken in het 

projectteam ATD. Het projectteam reflecteert op de inhoud en zorgt op deze wijze 

voor aanscherping van die inhoud. Op deze wijze wordt in het projectteam ook de 

relatie gelegd met de omgeving.  

 

De projectteamleden zijn verantwoordelijk voor de inbreng in de nationale 

samenhang van (regio-) specifieke onderwerpen (zoals lopende regionale studies of 

onderzoeken) die bij de achterban leven.  Regiovertegenwoordigers brengen in wat er 

regionaal speelt. En geven aan in hoeverre keuzes en voorstellen overeenkomen met 

de belangen van hun achterban. Hij/zij is daarom goed op de hoogte van wat er 

(regionaal) speelt en/of in staat deze input snel te organiseren om tijdig in te brengen 

in de landelijke samenhang. In overleg met de omgevingsmanager uit het kernteam is 

het projectteamlid daarmee ook verantwoordelijk voor de uitlijnen van het regionaal 

proces in relatie tot het landelijk proces.  

 

Het projectteam bestaat uit een samenstelling van vertegenwoordigers van landelijke 

en landsdelige overheden en ProRail. Vertegenwoordigers van landsdelige overheden 

zijn verantwoordelijk voor de juiste vertegenwoordiging van (de belangen van) de 

subregio’s. In het projectteam moet daarnaast ruimte zijn voor vervoerders (die onder 

een concessie rijden en die onder open toegang rijden) zodat er zicht komt op de 

behoefte van de reiziger en de wensen van vervoerders.  

 

Aandachtspunt 3: een Stuurgroep ATD kan meerwaarde hebben voor het draagvlak 

 

Te overwegen is om een stuurgroep ATD in te stellen als formeel opdrachtgever van 

het onderzoeksprogramma ATD. Deze zou kunnen bestaan uit vertegenwoordigers 

van de relevante belanghebbende partijen (zoals ook vertegenwoordigd in het 

projectteam) op managers-/directieniveau. De stuurgroep kan de kaders voor het 

vervolg van de studie vaststellen en richting geven aan of besluiten over 
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(deel)resultaten. Een stuurgroep kan bijdragen aan het draagvlak voor de onderzoeken 

en de besluiten die daaruit volgen en een formele escalatielijn bieden.  

Afhankelijk van de belanghebbende partij kunnen dezelfde functionarissen 

vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep ATD en de Stuurgroep TBOV. Voor de 

samenhang en borging van kwaliteit is dit een pré. 

 

Aandachtspunt 4: afzonderlijke werkgroepen die zich op specifieke onderzoeksvragen 

richten, kunnen nuttig zijn 

 

Het kernteam moet ervoor zorgen dat de inhoudelijke werkzaamheden worden 

uitgevoerd. Deze inhoud komt deels binnen het kernteam zelf tot stand. Voor een 

beperkt aantal specifieke activiteiten zou het goed zijn werkgroepen in te richten voor 

een afgebakend onderdeel. Deze onderdelen volgen uit de inhoudelijke 

onderzoeksvragen.  

Op voorhand wordt gedacht aan in ieder geval een werkgroep Nederland – 

Duitsland, waarin de afstemming plaatsvindt tussen de ministeries van Nederland en 

Duitsland en tussen ProRail en DB-Netz. 

Daarnaast wordt voorgesteld om een werkgroep verstedelijking en IMA in te richten. 

Die houdt zich bezig met het actualiseren van de verstedelijkingscijfers en met de 

beleidsrijke IMA-prognose. 

Tot slot is een werkgroep Open toegang te overwegen. In die groep vindt dan het 

gesprek plaats met de open-toegang-vervoerders. 

 

Deze werkgroepen zijn niet alleen voor ATD relevant. Vergelijkbare vragen spelen bij 

de corridorstudies UAD en GNOE. Vanuit die overlap lijkt het zinvol deze werkgroepen 

meer centraal tussen deze corridorstudies te organiseren onder verantwoordelijkheid 

van de programmamanager TBOV in samenspraak met de trekkers van de drie 

corridorstudies GNOE, UAD en ATD. 

 

Ook voor andere inhoudelijke thema’s kunnen werkgroepen worden ingericht. Het is 

aan het kernteam om tot een nader voorstel voor werkgroepen te komen.  

 

Aandachtspunt 5: een klankbordgroep die regelmatig bijgepraat wordt en meedenkt 

 

Een klankbordgroep kan een belangrijke rol hebben voor het ophalen van belangrijke 

informatie, standpunten e.d. Deze zou moeten bestaan uit een brede afvaardiging van 

alle betrokken partijen bij het vraagstuk ATD. Belangrijk is dat een klankbordgroep op 

gezette tijden tijdens het proces (bijvoorbeeld minimaal 3 maal per jaar) plenair 

bijeenkomt.  

Tijdens die bijeenkomsten wordt alle relevante informatie gedeeld en worden leden 

van de klankbordgroep uitgenodigd daarop te reflecteren. De klankbordgroep vormt 

daarmee ook een belangrijke graadmeter voor de besluitvorming over deel- en 

eindproducten vanuit het onderzoeksprogramma ATD.  

 

In de klankbordgroep participeren in beginsel dezelfde partijen die ook betrokken zijn 

bij deze OAO-notitie. In bijlage 1 is een overzicht van deze partijen opgenomen. 

 

5.3 Besluitvorming ATD 

 

Deze paragraaf richt zich op de besluitvorming over de producten die de 

corridorstudie ATD oplevert.  

 

De producten van de corridorstudie ATD worden is voorbereid door het Kern- en 

Projectteam ATD, waarbij eveneens veel inhoud is ‘opgehaald’ bij en afgestemd met 

de partijen in de klankbordgroep. 

 

Aandachtspunt 6: de besluitvorming loopt idealiter via de bestaande lijnen van het 

Toekomstbeeld OV en van de landsdelige en landelijke OV en Spoortafels 

 

De besluitvorming over producten van ATD verloopt bij voorkeur via bestaande gremia 

waarbij wordt aangesloten op de bestaande besluitvormingsstructuur van het 

programma Toekomstbeeld OV.  

 

Volgordelijk verloopt de besluitvorming over deze notitie als volgt. 

▪ Na afronding van producten door het Projectteam ATD worden deze voorgelegd 

aan de Stuurgroep TBOV. In geval de Stuurgroep zelfstandig kan beslissen over 

producten eindigt daar de besluitvorming. In geval producten ook bestuurlijke 

besluitvorming behoeven dan geeft de Stuurgroep deze, met een voorstel voor 

besluit, vrij voor bestuurlijke consultatie en agendering bij de bestuurlijke 

overleggen.  

▪ Dat betreft de landsdelige OV- en Spoortafels Noordwest en Oost-Nederland. 

Deze overleggen formuleren een eigen advies over de producten en het 

voorgenomen besluit. Elk van deze bestuurlijke tafels kent een ambtelijke 

voorbereiding die een belangrijke rol speelt bij het formuleren van het 
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standpunt vanuit de regio’s voor de bespreking aan de landelijke OV en 

Spoortafel.  

▪ Aan de hand van de bespreking aan de landelijk OV- en Spoortafel komt de 

bewindspersoon van IenW, op basis van het advies en de inbreng vanuit de 

deelnemers aan deze bestuurlijke tafel, tot een besluit.   

 

Aandachtspunt 7: het borgen van het adviesrecht voor consumentenorganisaties 

 

Vast onderdeel van de besluitvorming is dat er invulling gegeven wordt aan het 

adviesrecht van de consumentenorganisaties (LOCOV). Daar wordt in het proces van 

besluitvorming over deze OAO-notitie door het ministerie van IenW ruimte voor 

ingeruimd. Het LOCOV heeft tevens zitting aan de Landelijke OV en Spoortafel. 

 

 

  

Figuur 12 Schematische weergave besluitvorming in het kader van TBOV 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1:  Betrokken partijen bij het opstellen van de 
OAO-notitie spoorcorridor Amsterdam-Twente-Duitse grens 
 

De volgende partijen zijn in het kernteam of in de klankbordgroep betrokken 

geweest bij het opstellen van deze OAO-notitie:  

▪ Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 

▪ ProRail 

 

▪ Duitsland, internationaal 

- Euregio 

- Regio Osnabrück 

 

▪ Regio’s en gemeenten Nederland 

- Provincie Overijssel 

- Provincie Gelderland 

- Provincie Utrecht 

- Provincie Flevoland 

- Metropoolregio Amsterdam 

- G4 

- Regio Zwolle 

- Gemeente Zwolle 

- Cleantech Regio 

- Gemeente Deventer 

- Gemeente Apeldoorn 

- Regio Gooi en Vechtstreek 

- Gemeente Hilversum 

- Gemeente Amersfoort 

- Regio Amersfoort 

- Gemeente Barneveld 

- Regio Foodvalley 

- Gemeente Hengelo 

- Regio Twente 

- Gemeente Almelo 

- Gemeente Enschede 

 

- Gemeente Oldenzaal 

 

▪ Vervoerders 

- FMN 

- NS 

- NS Internationaal 

- AllRail 

- European Sleeper 

- Flixbus 

 

▪ Belangenorganisaties 

- VNO/NCW 

 

▪ Consumentenorganisaties 

- LOCOV 

- ROVER 



 

 

 

Bijlage 2:  Spoorinhoudelijke uitwerking corridor Amsterdam-
Twente-Duitse grens (ProRail)
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Managementsamenvatting 

In de stuurgroep Toekomstbeeld OV is in april 2021 ingestemd met het uitvoeren van een aantal spoorcorridorstudies 
onder landelijke regie. Eén van deze corridorstudies betreft de corridor Amsterdam Berlijn. In de Contourennota en 
Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV zijn voor deze corridor verschillende opgaven gesignaleerd voor het 
internationaal, nationaal en het regionaal schaalniveau. De Ontwikkelagenda TBOV constateert dat verdieping van de 
spooruitwerking nodig is om, in combinatie met de uitwerking van de verstedelijkingsstrategieën. 
 
IenW heeft ProRail gevraagd om, samen met vervoerders, als voorbereiding op het onderzoeksproces en de op te 
stellen OAO notitie (Opgave, Afbakening en Omgeving), de spoorse opgaven en raakvlakken met andere dossiers op 
de corridor te schetsen voor de tijdhorizon 2040. 
 
In deze rapportage ‘spoorinhoudelijke uitwerking van de corridor Amsterdam – Berlijn beschrijven we 

- De uitgangssituatie voor het spoorvervoer op deze corridor, de infrastructuur en de vervoerontwikkeling en 

vervoerprognoses zoals vastgesteld in de IMA (Integrale Mobiliteitsanalyse, voorjaar 2021). 
- een overzicht van de route-opties voor de internationale verbinding met Berlijn en de in TBOV onderzochte 

bouwstenen voor het realiseren van productverbeteringen voor het internationale, nationale en regionale 

treinproduct op deze corridor 

- de raakvlakken met andere ontwikkelingen op het spoornetwerk 

- voorstellen voor een adaptief ontwikkelplan 

- de belangrijkste bevindingen en voorstellen voor nader onderzoek 

 

Bevindingen 

- In de IMA zijn op de corridor Amersfoort-Hengelo en Zwolle-Enschede geen vervoerknelpunten in reizigerstreinen 

geconstateerd. Wel zijn er knelpunten in de IC’s op het traject Amersfoort – Amsterdam Zuid en Almere – 

Amsterdam Zuid 

Richting 2040 is er op het traject Amersfoort – Bentheim onvoldoende capaciteit voor het goederenverkeer.  

- De spoorcapaciteit van de corridor wordt maximaal benut. Voor het realiseren van structurele 

productverbeteringen zijn investeringen in de infrastructuur noodzakelijk 

- Als bijdrage van het verbeteren van de internationale verbinding met Berlijn biedt een keuze voor zowel het 

verbeteren van de huidige verbinding IC Amsterdam – Berlijn via Bad Bentheim als de ICE verbinding via 

Arnhem in Duisburg toegevoegde waarde. Verbetering van de huidige verbinding via Bad Bentheim is mogelijk 

door het verhogen van de frequentie naar 1x/uur i.c.m. nieuwe (nacht-)verbindingen, bv direct naar Hamburg. 

- Een los internationaal pad voor de IC Berlijn is vanuit de internationale reiziger optimaal en beperkt eventuele 

nadelen voor binnenlandse reizigers, dit kan nader onderzocht worden.  

- Versnelling van de verbinding met het landsdeel Twente met de noordelijke Randstad en de internationale 

verbinding met Osnabrück en Berlijn is mogelijk met ruim 20 minuten. De IC Amsterdam – Enschede en 

Amsterdam - Berlijn rijdt dan via een alternatieve route Amsterdam – Zwolle – Hengelo. Hiervoor is integrale 

spoorverdubbeling van het baanvak Zwolle- Wierden nodig (investering van € 500-1000 mio). De IC verbinding 

van Enschede met de zuidelijke Randstad via de huidige route Amersfoort - Utrecht (2x/u) blijft gehandhaafd. 

- Verbetering van de verbinding tussen de regio’s is de verbeteren door een 2e sneltrein Zwolle – Almelo. Dit is een 

eventuele tussenstap naar de structurele IC verbinding Amsterdam – Zwolle – Enschede 

- Opening naar een nieuw station Barneveld Noord eventueel i.c.m. een nieuwe sprinter Amersfoort – Apeldoorn 

vraagt nader onderzoek 

- De ontwikkeling op de corridor Amsterdam Berlijn heeft raakvlakken met andere ontwikkelingen op het 

spoornetwerk, zoals de ontwikkeling op de corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens, Goederencorridor Noord 

Oost Europa, Euregiorail Zwolle – Münster, herziene EU verordening TEN-T.  

- Mogelijkheden voor productverbetering op deze corridors hangen samen met keuzen voor de goederenverbinding 

met Noord Oost Europa (GNOE). Andere goederenrouteringen bieden ruimte op de corridor Amersfoort – Almelo 

– Hengelo voor verbetering van het regionaal, nationaal of internationaal reizigersvervoer op deze corridor. 

 

Nader onderzoek is wenselijk naar  verdere uitwerking en optimalisatie van bouwstenen en nieuwe gesuggereerde 

bouwstenen. 
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- nieuw station Barneveld Noord (Sprinter of IC) en de effecten op stations oostelijker gelegen; uitwerking 

bouwsteen IC bediening Barneveld Noord en Regiosprinter Amersfoort – Apeldoorn 

- IC Berlijn los rijden (niet meer geïntegreerd in IC). (i.c.m. minder goederenverkeer via Weesp route) 

- IC via Sallandlijn met 140 km/h, geen 3e/4e Sprinter. Optimalisatie om infrakosten te verlagen 

- IC via Sallandlijn in combinatie met handhaven IC’s Amersfoort – Enschede en IC’s Amersfoort – Deventer.  

- Nieuwe mogelijkheden i.c.m. GNOE  

- Extra sneltreinen Amersfoort – Amsterdam CS, extra Sprinters Hilversum-Amsterdam CS of extra (of snellere) 

treinen Almere – Hilversum - Utrecht  

- 2e sneltrein Zwolle – Enschede  

- Sneltrein Zwolle – Enschede in de aansluitingsknoop Zwolle (aanpassen dienstregeling) 

- 2 IC Enschede – Zwolle via Sallandlijn icm IC Berlijn via bestaande route 

- Extra (4e)  IC (Schiphol - ) Deventer – Hengelo - Enschede of Bentheim (andere half uur met IC Berlijn) 

- Snelheidsverhoging bestaande corridor Amsterdam – Amersfoort - Hengelo. 

- Mogelijkheden en gevolgen van open toegang internationaal vervoer   
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1. Inleiding 

Context: Spoorinhoudelijke uitwerking Amsterdam – Berlijn draagt bij aan voorbereiding verdiepend 

onderzoek naar perspectief 2030-2040. 

In de stuurgroep Toekomstbeeld OV is in april 2021 ingestemd met het uitvoeren van een aantal spoorcorridorstudies 

onder landelijke regie. Eén van deze corridorstudies betreft de verbinding vanuit Amsterdam richting Noord- en Oost-

Duitsland via Hengelo, dus bijvoorbeeld naar Osnabrück, Hannover, Berlijn en Bremen en Hamburg.  

 

IenW, ProRail, vervoerders en betrokken mede-overheden hebben eerder In de Contourennota en Ontwikkelagenda 

Toekomstbeeld OV zijn voor deze corridor verschillende opgaven gesignaleerd voor het internationaal, nationaal en 

het regionaal schaalniveau. 

De Ontwikkelagenda TBOV constateert dat verdieping van de spooruitwerking nodig is om, in combinatie met de 

uitwerking van de verstedelijkingsstrategieën, te komen tot een integrale en kansrijke uitwerking en gedragen 

toekomstbeeld met oplossingsrichting richting 2040.  
 

Ter voorbereiding op het verdiepend onderzoek heeft IenW ProRail gevraagd om, samen met vervoerders, de 

spoorse opgaven en raakvlakken met andere dossiers op de corridor te schetsen voor de tijdhorizon 2040 en afgeleid 

de eerste stap daar naartoe vanaf 2030. 

 

Dit document beschrijft de eerste beelden, vanaf nu spoorinhoudelijke uitwerking genoemd.  

 

Doel: 

- Consolideren inzichten uit eerdere fasen in TBOV. 

- Bijdrage aan de te schrijven notitie opgave, afbakening en omgeving (OAO notitie).  

- Aanknopingspunten bieden om de landelijke samenhang tussen de verschillende vervolgstudies te bewaken. 

 

Werkwijze en opbouw van dit document 

De corridor Amsterdam – Berlijn valt uiteen in een drie deelcorridors: 

 

- Amsterdam- Amersfoort – Hengelo – Duitse grens (bestaande route IC Amsterdam – Berlijn)  

- Amsterdam - Zwolle – Hengelo (alternatieve route voor IC Amsterdam – Enschede en Amsterdam - Berlijn).  

- Duitse grens – Osnabrück, Hannover, Berlijn, Hamburg en andere bestemmingen in Duitsland: dit deel van de 

corridor is gelijk ongeacht de route in Nederland (zowel in infrastructuur als dienstregeling).  

 

Er is geen nieuw onderzoek verricht, maar er wordt gebruik gemaakt van beschikbare informatie. Waar relevant 

aangevuld met expert-beoordeling van actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld uit lopend internationaal overleg in 

International Rail Passenger Platform. Met name uit: 

- Landelijke Netwerkuitwerking Spoor voor het Toekomstbeeld OV (2020)  

- Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA 2021) 

- Rapportages Versnelling Amsterdam Berlijn middellange termijn (2019 en 2021) 

- Beleidsrapportages Internationaal spoorvervoer 

 

Opbouw van dit document: 

- Uitgangssituatie voor het spoorvervoer zoals beschreven in de IMA en de infrastructuur op deze corridor. 

- Vervolgens geven we een overzicht van de route-opties voor de internationale verbinding met Berlijn en de in 

TBOV onderzochte bouwstenen voor het realiseren van productverbeteringen voor het internationale, 

nationale en regionale treinproduct op deze corridor. Ook is informatie opgenomen over transfer en 

noodzakelijke overige maatregelen.  

- De raakvlakken met andere ontwikkelingen op het spoornetwerk 

- Tenslotte worden voorstellen gedaan voor een adaptief ontwikkelplan en worden de belangrijkste afwegingen 

aangegeven/ bijdrage aan een corridorstrategie  

-  
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2. Uitgangssituatie 

In dit hoofdstuk is de uitgangssituatie voor de corridor Amsterdam- Amersfoort - Duitse grens (- Berlijn) beschreven; 

van welk treinproduct gaan we uit, welke vervoerontwikkelingen verwachten we en welke spoorinfrastructuur is 

beschikbaar. 

2.1 Referentie treinproduct: huidig 2022 en verwacht rond 2030 

In de bestaande situatie dienstregeling 2022 rijden op het traject Amsterdam - Amersfoort - Deventer 4 IC’s per uur 

(elk kwartier)18. Op het traject– Deventer - Enschede rijen 2 IC’s per uur. De IC’s hebben verschillende 

bestemmingen; Amsterdam C, Schiphol/Amsterdam Zuid respectievelijk Den Haag CS (in Amersfoort kan worden 

overgestapt). De IC Amsterdam – Berlijn rijdt 1x/ 2uur, op het traject Amsterdam - Deventer in het pad van een IC en 

van Deventer naar Hengelo als extra IC trein.  

 

Voor de IC Berlijn geldt het volgende: 

- Integratie in de binnenlandse reizigersdienst, dit betekent: de trein is zonder beperkingen toegankelijk voor 

binnenlandse reizigers, inpassing van de internationale IC in de tact/verdeling over het uur van IC’s.  

- IC Berlijn maakt integraal onderdeel uit van de HRN-concessie 2015-2025 en wordt in Nederland door NS als 

HRN-concessiehouder gereden en in Duitsland door NS-partner DB Fernverkehr in open toegang. 

Marktordening in Nederland vanaf 2025 is onderwerp van gesprek. 

- NS heeft met ingang van deze dienstregeling een aantal treinen per dag met 10 min versneld (2 per dag 

gehele jaar en 5 in de zomerperiode). Deze versnelling gaat ten koste van een goederenpad en vraagt 

aanpassing van verschillende regionale treinen. 

- Voorheen reed NS op drukke momenten ook nog versterkingstreinen op een deel van de route. Met de 

versnelling is hier (nagenoeg) geen capaciteit meer voor. 

 

Op het traject Apeldoorn – Wierden – Enschede rijden bovendien 2 Sprinters/uur Apeldoorn-Almelo, die in de spits 

doorrijden naar Enschede. Tussen Wierden en Enschede voegen 1 sneltrein en 2 Sprinters per uur bij. Tussen 

Hengelo en Oldenzaal (grens) rijden 1x/2 uur de IC trein Amsterdam – Berlijn, 1x/u de Regiotrein Hengelo naar 

Bielefeld en 2 Sprinters/u Zutphen - Oldenzaal. 

Op deze corridor rijden tevens goederentreinen voor de relaties vanuit Roosendaal, Rotterdam en Amsterdam naar 

Bad Bentheim. Tussen Weesp, Amersfoort en Duitse grens (Bentheim) zijn 2 goederenpaden / uur gereserveerd.   

 

Vanaf medio 2022 heeft de nieuwe open toegang-vervoerder European Sleeper capaciteit aangevraagd voor een 

nachtrein tussen Praag – Amsterdam Centraal – Oostende. Dat geldt ook voor Train Charter Services die onder het 

label Green City Trips enkele keren per week nachttreinen aanbiedt naar Berlijn, Dresden en Praag, Kopenhagen, 

Malmö en Stockholm. Verdere nachtproducten op de corridor zijn denkbaar, . 

 

Op middellange termijn 2024-2030 speelt de ambitie voor versnelling van de IC Amsterdam Berlijn met 30 minuten.  

- In het MIRT 2022 zijn investeringen gereserveerd (€ 50 miljoen) om de verbinding Amsterdam Berlijn 

structureel (dus zonder inleveren van goederencapaciteit) met 30 minuten te versnellen, waarvan 8-9 

minuten op het Nederlandse traject. De reistijd neemt dan af van ca 6u22 tot ca 5u50.  

- Inzet van nieuw, sneller en multisysteem materieel (V230). 

- Hiervoor zijn maatregelen nodig in extra perrons te Deventer en Oldenzaal en upgrade van het baanvak 

Hengelo – grens. Naar verwachting aanvullende investeringen in de baan worden nu onderzocht.  

- Station Almelo kan indien de IC Berlijn rijdt niet door deze trein worden bediend. 

-  

Daarnaast onderzoekt NS voor de middellange termijn het rijden van extra IC’s; in de daluren Amersfoort-Deventer 

en extra IC’s Randstad – Twente. 

Arriva rijdt in de daluren de regionale trein Winterswijk – Zutphen door naar Apeldoorn. 

 
18 Tussen Amersfoort en Barneveld-aansluiting rijden ook nog de treinen van Amersfoort naar Ede-Wageningen (Valleilijn) 
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Referentiemodel 6basis 

Voor de ontwikkeling op het spoor richting 2030 hanteren ProRail en IenW een landelijk referentie-lijnvoeringsmodel:  

model 6basis). Dit model kan de rond 2030 verwachte reizigersaantallen op het landelijke spoorwegnet niet volledig 

faciliteren.  

 

Het landelijke referentiemodel 6 basis is in 2021 geactualiseerd. Hierin zijn recent genomen bestuurlijke besluiten 

(waaronder OV SAAL II besluit en actuele dienstregelingontwikkelingen verwerkt). De landelijke referentielijnvoering 

kan de komende jaren bij nieuwe ontwikkelingen weer worden aangepast. 

 

Uitgangspunten: 

- Realisatie van het vastgestelde beleid en investeringen in MIRT/PHS: betekent een maakbare PHS-

dienstregeling en bijbehorende PHS-maatregelen.  

- Goederenroutering cf. PHS Voorkeursbesluit, d.w.z. routering van goederenvervoer via Gouda – Weesp – 

Amersfoort – Deventer (2 paden per uur per richting) en IJssellijn (1 pad per uur per richting). Geen 

patroonmatig goederenvervoer meer via Utrecht – Amersfoort. Maatregelen op de IJssellijn (kopmaken 

Deventer) zijn aangehouden (PHS besluit 2014)  

- Versnelling Berlijn MLT. 

- De lijnvoering op de Gooilijn, Flevolijn en Zuidtak verandert als gevolg van het OV SAAL II besluit. De IC’s 

Deventer Amsterdam en IC Berlijn rijden naar Amsterdam Zuid en Schiphol (niet meer naar Amsterdam CS)  

- De verbinding van Amsterdam naar Zwolle wordt versneld door maatregelen op Hanzelijn en Flevolijn 

- IC Berlijn rijdt via Amsterdam Zuid en Schiphol naar Hoofddorp (alleen keren), en niet meer van/naar 

Amsterdam Centraal. Dit is zonder aanvullende investeringen mogelijk vanaf OV SAAL (2029).  

- Nachttreinproducten dienen in patroonmatige paden IC-Berlijn (elk uur of elke 2 uur) of ongebruikte 

goederenpaden te rijden. 

- Keer, behandel- en opstelcapaciteit n.t.b./ PM 

 

Dit model houdt niet specifiek rekening met aanvullende ambities vanuit Europees kader. Tegelijk biedt de structuur 

in Nederland de mogelijkheid om elk uur (of vaker) een internationale trein de grens over te rijden op dezelfde wijze 

als de IC Berlijn nu. Dit biedt extra mogelijkheden in het buitenland, maar heeft ook effecten in Nederland. 

 

Het 6-basismodel maakt gebruik van de grenstijd zoals afgesproken met DB Netz voor versnelling IC Berlijn (30 

minuten sneller) op middellange termijn. De grenstijd in Deutschland-Takt 2030+ wijzigt. ProRail en SMA/DB Netz 

hebben in bilateraal overleg in 2019/2020 de match tussen de referentie en Deutschland-Takt bekeken. De 

grenstijden van 6basis en Deutschland-Takt 2030+ sluiten nu niet goed aan. Aanpassing heeft impact op de 

uitwerking van 6basis dienstregeling in Oost Nederland maar lijkt op voorhand niet onmogelijk: voor de verbinding 

Amsterdam – Osnabrück – Berlijn is in principe een oplossing gevonden, een aantal denkrichtingen is gevonden voor 

de inpassing van de regionale grensoverschrijdende trein RB61 Hengelo – Bielefeld. 
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Op de lijn Amsterdam - Amersfoort – Hengelo - Duitse grens is het treinproduct in het referentiemodel 6basis als volgt 

Traject Amsterdam – Amersfoort 

• 4 IC’s Schiphol – Amsterdam Zuid – Amersfoort (1xu door naar Enschede, 1x/u door naar Deventer waarvan 1x/2 

uur door naar Berlijn) 

• 4 Sprinters Amsterdam Centraal – Hilversum (2x/ door naar Amersfoort en 2x/u door naar Utrecht CS) 

• 6 Sprinters Amsterdam Centraal - Almere / Almere Oostvaarders 

• 2 sneltreinen Almere – Hilversum – Utrecht CS 

 

Traject Amersfoort – Wierden - Hengelo - Enschede (# treinen per richting) 

• 0,5 IC Schiphol - Amsterdam Zuid – Berlijn per uur (Amersfoort – Deventer in IC pad, na Deventer als extra IC) 

• 2 IC’s per uur (Utrecht / Amsterdam Z –) Amersfoort – Deventer – Hengelo - Enschede  

• 2 IC’s per uur (Amsterdam Z / Utrecht–) Amersfoort – Deventer (i.c.m. IC Berlijn) 

• 2 Sprinters per uur Apeldoorn - Enschede  

 

Traject Amsterdam – Almere – Zwolle 

• 4 IC’s Amsterdam Zuid – Almere – Lelystad (-2x/u naar Zwolle) 

• 4 sneltreinen Amsterdam Zuid – Almere – Lelystad (-2x/u naar Zwolle) 

• 2 sneltreinen Almere – Hilversum – Utrecht CS 

• 6 Sprinters Amsterdam Centraal - Almere / Almere Oostvaarders 

 

Traject Zwolle - Wierden - Almelo - Hengelo (# treinen per richting) naast bovengenoemde treinen bovendien 

• 1 sneltrein per uur Zwolle - Enschede 

• 2 Sprinters per uur Zwolle - Enschede  

 

Traject Hengelo – Oldenzaal grens (# treinen per richting) 

• 1 IC Amsterdam – Berlijn per 2 uur 

• 1 regiotrein per uur Hengelo - Bielefeld 

• 2 Sprinters per uur Hengelo - Oldenzaal  

 

Op het traject Amsterdam Zuid - Amersfoort Deventer rijden de 4 IC’s om de ca 15 minuten. De IC Berlijn rijdt op het 

traject Amsterdam – Deventer in een IC pad, op het traject Deventer – Hengelo – grens als “extra” IC trein (stopt niet 

meer in Almelo). Op het trajectdeel Wierden – Hengelo – Enschede rijden de treinen van/naar Amersfoort samen met 

de treinen vanuit Zwolle (1 sneltrein en 2 sprinters per uur)  

 

Op het traject Amsterdam Duivendrecht – Weesp – Amersfoort – Deventer – Hengelo – Bentheim zijn 2 goederenpaden 

per uur gereserveerd. 
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Onderzoekmodel 8/4 (robuuste basis TBOV)  

In de Ontwikkelagenda TBOV is de doorgroei van hoogfrequent spoorvervoer naar de robuuste basis opgenomen. De 

1e stap van de robuuste basis is uitgewerkt tot het landelijke netwerkmodel 8/4. Optimalisaties van het netwerkmodel 

8/4 zijn nog in onderzoek. Doorgroei naar dit 8/4 netwerk is nodig om de vervoerprognoses richting 2040 (volgens 

scenario WLO Hoog) te kunnen verwerken. Voor dit netwerk zijn aanvullende infra- en overige maatregelen nodig. 

Financiering voor deze maatregelen is nog niet beschikbaar (zie ook hfd 7 raakvlak TBOV 2030-2035). 

Veel onderzochte bouwstenen van de Ontwikkelagenda TBOV zijn afhankelijk van deze robuuste basis. Ook een 

aantal bouwstenen op de corridor Amsterdam – Twente zijn afhankelijk van deze robuuste basis en is uitgegaan van 

het landelijke netwerkmodel 8/4. Dit is bij de betreffende bouwstenen aangegeven. 

 

 

Knooppuntstations 

• Amsterdam CS is een groot knooppuntstation waar overgestapt kan worden op treinen naar Haarlem, 

Alkmaar, Hoorn en Schiphol en op het stedelijk OV 

• Amsterdam Zuid is in de referentie 6basis het internationale station voor treinen naar Parijs, Brussel en 

Londen. Tevens kan worden overgestapt op treinen naar Leiden en Den Haag, en het stedelijk OV. 

• Weesp; knooppuntstation voor sprinters waar reizigers kunnen overstappen op treinen naar 

Duivendrecht/Amsterdam Zuid/Schiphol, Amsterdam Centraal, Almere/Lelystad, Hilversum-

Amersfoort/Utrecht 

• Hilversum is een knooppunt van spoorlijnen. Reizigers kunnen overstappen op de Gooilijn richting Utrecht,  

Amersfoort/Deventer/Enschede of richting Amsterdam Centraal, op de Flevolijn richting Almere/Lelystad via 

de Gooiboog (spoorcorridor Utrecht-Hilversum-Almere) en richting Amsterdam Zuid/Schiphol 

• Amersfoort is een groot knooppunt waar meerdere spoorlijnen samenkomen: naar Amsterdam 

Centraal/Amsterdam Zuid, Utrecht (e.v. naar Rotterdam en Den Haag C), Zwolle, Deventer en Ede-

Wageningen. 

• Apeldoorn is een knooppuntstation waar reizigers kunnen overstappen in de richting Deventer of richting 

Amersfoort en in de richting Zutphen/Winterswijk 

• Deventer is een knooppunt van spoorlijnen. Reizigers kunnen overstappen op de IJssellijn richting Zwolle of 

richting Arnhem.   

• Almelo is een knooppuntstation waar reizigers kunnen overstappen in de richting van Zwolle, Hardenberg, 

Hengelo of Deventer 

• Hengelo is een knooppunt van spoorlijnen. De lijnen van Almelo en Enschede komen hier samen met de lijn 

naar Zutphen en de lijn naar Oldenzaal – Duitse grens (en verder naar Bielefeld en Osnabrück / Berlijn) 

• Enschede is eindpunt van de binnenlandse treinen. Hier kan worden overgestapt op de internationale trein 

naar Gronau en verder naar Münster, Hamm en Dortmund. 

• Zwolle is een groot knooppuntstation waar spoorlijnen uit Amersfoort, Almere, Leeuwarden, Groningen, 

Deventer, Kampen, Emmen, Enschede samen komen en reizigers kunnen overstappen 

 

In Duitsland zijn de volgende knopen belangrijke bestemmingen/hubs: 

- Osnabrück: frequente overstap mogelijk op ICE-net richting Bremen/Hamburg en Münster/Ruhrgebied e.v. 

(uurdiensten of vaker). 

- Hannover: overstap mogelijk op ICE-net richting Bremen/Hamburg, Ruhrgebied, Braunschweig/Dresden, 

Kassel/Neurenberg/München (uurdiensten of vaker) en op vele nachttreinbestemmingen in Europa. 

- Berlijn Spandau en Hbf voor bestemmingen in de metropool. Overstappen richting bestemmingen als Rostock, 

Warschau, Praag e.v. 

 

 

Goederenverkeer 

De corridor Amsterdam – Amersfoort – Deventer – Hengelo – Oldenzaal-grens is een belangrijke goederencorridor. 

De goederentreinen van de belangrijkste herkomstgebieden in Nederland (havens) en een deel van het 

transitoverkeer uit België rijden via deze route naar bestemmingen in Noord en Oost Duitsland en Europa. 
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2.2 Vervoerontwikkelingen 

Hieronder inzichten over verwachte reizigersaantallen op de spoorcorridor. De vervoerprognoses zijn conform de 

IMA. De IMA is gebaseerd op de WLO scenario’s, in 2019 bekende inzichten mbt woningbouwontwikkelingen zijn 

meegenomen. In deze vervoerontwikkeling is nog geen rekening gehouden met Corona-effecten of recente 

beleidsaanpassingen uit het Coalitie-akkoord. 

 

Binnenlands reizigersvervoer 

In 2018 maken ca 30.000 - 50.000  reizigers per dag gebruik van het deeltraject Amsterdam – Amersfoort.  

Op de deeltrajecten Amersfoort – Deventer en Wierden – Hengelo reizen ca 20.000 – 23.000 reizigers per dag; Op 

het deeltraject Deventer – Wierden is de vervoeromvang lager, ca 15.000 aantal reizigers per dag). Op het traject van 

de alternatieve routering via Zwolle is het traject Amsterdam – Almere het drukste traject met ca. 53.000 reizigers per 

dag. Op het deeltraject Lelystad – Zwolle reizen ca . 20.000 reizigers per dag  en op het deeltraject Zwolle  - Wierden 

reizen circa 6.000 tot 8.000 reizigers per dag 

  

Figuur 1 Aantal reizigers per dag in 2018 

 

In 2040 neemt het aantal reizigers toe, op het drukste traject Amsterdam Zuid – Hilversum toe naar 57.000 reizigers 

per dag, op de trajecten Amersfoort – Deventer en Wierden – Hengelo tot ca 25.000 a 26.000 reizigers per dag (WLO 

Hoog, referentie 6basis, LNS rapportage, dec 2020).  

Op het traject Amsterdam – Almere neemt het aantal reizigers toe tot 81.000 per dag. Op het traject Lelystad – Zwolle 

reizen 24.000 reizigers per dag. Op het traject Zwolle – Enschede (via Raalte)  neemt het aantal reizigers in 2040 

licht toe Laag de  baanvakwaarde ca. tot 7.000- 8.500 in WLO laag en  7.500 - 9.000 in WLO Hoog.  

 

Actualisatie vervoerprognose (IMA 2021) 

In de IMA 2021 zijn de vervoerprognoses geactualiseerd. Het vervoer neemt op het drukste deel van het traject 

Amsterdam Zuid – Hilversum toe tot 70 à 75.000 reizigers per dag (een groei tot 60 %). Op het traject Amersfoort – 

Apeldoorn neemt het aantal reizigers toe naar 25.000 (2040Laag) tot 35.000 (2040 Hoog) reizigers per dag; een groei 

van 15- 60% t.o.v. 2018. Hierin zijn de actuele verstedelijkingsprogramma’s verwerkt (tot en met eind 2019). Een 

verdergaande verstedelijksopgave zal nog door de regio worden aangegeven. 
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Figuur 2 baanvakbelasting referentie in 2040  Hoog volgens IMA (2021) 

 

Stations 

Het aantal in en uitstappers op de stations van Amsterdam via Amersfoort naar Oldenzaal is weergegeven in 

onderstaande tabel, voor 2018 en de bandbreedte voor 2040 Laag-Hoog (IMA 2021) 

 

 

 
Figuur 3 Aantal in- en uitstappers op stations in 2018 en 2040 (Laag resp Hoog) 

 

Het aantal reizigers op de stations op de alternatieve route via Zwolle is weergegeven in onderstaande grafiek  
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• Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid zijn verreweg de grootste stations. Amsterdam CS (afgekapt in de 

grafiek) had in 2018 188.400 reizigers per dag. Het aantal reizigers neemt in 2040 toe tot 216.000 – 257.000 (L-

H) reizigers per dag, een groei van 15-36%. Amsterdam Zuid had in 2018 60.700 (trein)reizigers per dag. In 2040 

neemt het aantal reizigers toe tot ca 95.000-114.000, een groei van 56-87%. 

• Amersfoort en Zwolle zijn grote stations met ca. 42600 en 47500 in- en uitstappers per dag. Richting 2040 neemt 

het aantal reizigers toe met 10-30 respectievelijk 10-25% 

• Hilversum en Almere CS hebben ca 27.000 reizigers per dag. Hilversum groeit met 20-40% naar 32.000-37.000 

reizigers per dag. Almere groei met 25-50% naar 33.000-41.000 reizigers per dag 

• De IC stations Apeldoorn, Deventer en Enschede hebben een omvang rond 20.000 reizigers. Almelo en 

Hengelo rond de 10.000 reizigers.  

• Op de IC stations Apeldoorn en Deventer neemt het aantal reizigers toe richting 2040. In Almelo, Hengelo en 

Enschede stabiliseert het vervoer zich 

• De sneltrein stations Raalte en Nijverdal hebben minder reizigers; 2.100, 2.800 reizigers).   

• Op de Gooilijn zijn Muiderpoort, Weesp en Naarden-Bussum de drukste Sprinterstations met 14.000 – 9.400 

reizigers per dag. 

• Op de Zuidtak is Duivendrecht met ca 13.000 reizigers een druk (sneltrein)station. In de 

vervoerwaardeberekening van de IMA wordt station Rai door de metro bediend (niet meer door de Sprinter). 

Hierover moet nog besluitvorming plaats vinden 

• Op de Flevolijn hadden de Sprinter stations in 2018 tussen de 3.600 en 7.500 reizigers. De groei richting 2040 

varieert van 100 – 200% 

• De drukste Sprinter stations zijn Rijssen, Oldenzaal, Enschede Kennispark, met tussen de 2.000 en 2.500 

reizigers. De andere stations hebben minder reizigers. De stations in Twente hebben beperkte vervoergroei 

– lichte afname van het vervoer. 

 

 

Internationaal vervoer  
 

NS geeft aan dat circa 900.000 reizigers op jaarbasis de grens bij Oldenzaal passeerden. Circa 30-40% daarvan 

stapte in Osnabrück uit of over.  
 
In de IMA zijn prognoses opgenomen voor het internationaal reizigersvervoer (zie onderstaand overzicht voor het 
internationaal vervoer met Duitsland). Via de grensovergang Bentheim neemt het vervoer toe van ca 1 miljoen 
reizigers per jaar in 2018 naar 1,4-1,6 miljoen reizigers per jaar in 2040, dus 40-60% groei. Voor de IC Berlijn is dit 
80%. Uitgangspunt hierbij is dat de IC Berlijn vaker rijdt (nu 1x/2 u, richting 2030 1x/u) en met ca 30 min is versneld. 
Mogelijk rijden de toegevoegde treinen naar andere bestemmingen in Duitsland (Bremen, Hamburg) 
 
Er is capaciteitsruimte voor meer (nacht)treinen en aanvullende producten, zoals de gezamenlijke lidstaten en 
sectorpartijen die onderzoeken in het Trans Europe Express 2.0 concept, Eurolink en de aangekondigde EC-pilots 
2025-2030 in kader Smart & Sustainable Strategy. De IMA gaat daarom uit van een uurdienst richting Berlijn, 
aangezien deze productverbetering neerkomt op het opvullen van het basisuurpatroon in Nederland, past in de 
afspraken met Duitsland in Deutschland-Takt 2030+ en geen aanvullende investeringen of keuzes vraagt.  
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Een deel van de in 2040 verwachte reizigers neemt de trein in plaats van het vliegtuig (modal shift). Dit levert een 
bijdrage aan duurzame mobiliteit en minder uitstoot van CO2, fijnstof en bijvoorbeeld stikstofxiden door korte 
afstandsvliegverkeer. 

 

 
 
Figuur 4 Prognose internationaal reizigersvervoer Nederland – Duitsland 

 

IC Berlijn rijdt in de huidige situatie geïntegreerd met de binnenlandse IC-dienstregeling. Dit betekent dat 

binnenlandse en internationale reizigers elkaar in toenemende mate in de weg gaan zitten. Bijkomend schiet de 

beperktere zitplaatscapaciteit van internationale treinen in toenemende mate in de spits in Nederland te kort. 

 

Goederenprognoses 

In de IMA 2021 zijn de meest recente goederenprognoses opgenomen. In deze verkeersprognose is uitgangspunt dat 

de goederentreinen van Rotterdam cq Roosendaal naar Noord en Oost Europa via de route Weesp – Amersfoort – 

Bentheim rijden. In onderstaand overzicht is het verwachte aantal treinen in 2040 opgenomen voor de spoorlijnen op 

de corridor Amersfoort – Duitse grens. Het aantal goederentreinen via de corridor Amersfoort en Bentheim en de 

grensovergang Bentheim neemt toe van 22-26 treinen per dag in 2018 naar 55-73 treinen per dag in 2040 (WLO 

Laag-Hoog). De groei op deze corridor is in het hoge WLO scenario van 2040 een factor 2,5 – 3 en hoger dan het 

landelijk gemiddelde. 

 

 
Figuur 5 Prognose van het aantal goederentreinen per dag in 2040 (WLO hoog) in Midden Nederland (bron IMA 2021) 

 

2.3 Is de vervoercapaciteit voldoende? 

Treincapaciteit 

Voor de referentiesituatie is geanalyseerd of er in de voorziene treinen (model 6basis) voldoende capaciteit is om het 

geprognosticeerde reizigersvervoer voor 2040 (WLOHoog) te accommoderen (Zie LNS bijlage, feitelijke 

onderzoeksresultaten per cluster dd 10 december 2020). In de IMA is deze capaciteitstoets geactualiseerd, zie voor 

de capaciteitsbezettingen onderstaande kaarten voor IC’s en Sprinters. 

In de referentiesituatie 6basis worden op de corridors Amersfoort – Enschede en Zwolle – Enschede geen 

overbezette treinen verwacht. Op het deeltraject Amersfoort – Deventer zijn een aantal IC’s wel volbezet (80-100%). 

Op het traject Zwolle – Wierden zijn een aantal Sprinters volbezet (80-100%).  
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Op het traject van de IC’s Amersfoort - Amsterdam Zuid treedt wel een capaciteitsknelpunt op (tussen Hilversum en 

Duivendrecht). Aandachtspunt hierbij is de ongelijkmatige verdeling van reizigers over de (4) IC’s. In de avondspits 

speelt de beperkte capaciteit van de IC Berlijn (rijdt als binnenlandse IC) een rol.  

Op de Flevolijn zijn richting 2040 (WLOH) een aantal spitstreinen overbezet. 

 

 
 
Figuur 2 Overbezette IC’s in 2040Laag respectievelijk 2040Hoog 

 

 
 
Figuur 6 Overzicht overbezette Sprinters in 2040 Laag resp Hoog 

legenda: donkerrood is zeer veel staanplaatsen (2-4 pers/m2), rood is veel staanplaatsen (1-2 pers/m2), oranje is zitplaatsen bezet, 
weinig staanplaatsen (< 1/m2), geel is 80-100% zitplaatsen bezet, geen staanplaatsen 

  

Transfercapaciteit 

De IMA signaleert transferknelpunten (in 2040) op de volgende stations op de bestaande route: Amsterdam CS, 

Amsterdam Zuid, Weesp, Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo, Wierden,  Borne, Hengelo, Oldenzaal 

en op de alternatieve route in Almere Muziekwijk, Almere Buiten, Lelystad, Zwolle, Heino en Raalte.  

2.4 Technische beschrijving 

Schematische weergave van de infrastructuur Amersfoort - Deventer 

 
 

 

Schematische weergave van de infrastructuur  Deventer - Hengelo – Bentheim en Zwolle -  Enschede 
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Traject Amersfoort - Hengelo  

In het kader van de voorziene MLT productstap ‘versnelling IC Berlijn’ is de bestaande infrastructuur getoetst op 

asset- en omgevingsaspecten. De toetsresultaten zijn: 
- Infracapaciteit: extra perron in Deventer nodig 
- TEV: onderstations Bathmen, Holterbroek en Wierden worden verzwaard vanwege instroom SNG- en ICNG-

materieel. Daarmee voldoet TEV naar verwachting voor versnellen IC Berlijn 
- baanstabiliteit. De IC Berlijn gaat rijden met Talgo-locs. Deze hebben een aslast van 22 ton en worden 

geclassificeerd in beladingsklasse D2. Traject Amsterdam Bentheim is vrijgegeven voor C2 – 130 km/u en 
D2- 100 km/u. Op ca 30 km van het traject zijn maatregelen nodig (zie oranje deeltrajecten op onderstaand 
kaartje). Onderzoek naar benodigde maatregelen loopt in het kader van programma baanstabiliteit.  

- Kunstwerken: geen issues verwacht. Kunstwerken zijn getoetst en voldoen voor nieuw materieel  
- Overwegen: Voor versnelling van IC Berlijn zijn naar verwachting geen maatregelen nodig. Hier komt ander 

materieel te rijden maar er gaan niet meer treinen rijden en treinen gaan ook niet sneller rijden 
- Geluid: geen issues verwacht agv versnelling IC Berljn (er gaan niet meer treinen of snellere treinen rijden. 

Alleen inzet van nieuw materieel met naar verwachting beperkte impact op geluidsbelasting). Goederen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traject Hengelo – Bentheim 

Resultaten infratoets voor versnelling IC Berlijn 

- Infracapaciteit: wijziging emplacement Oldenzaal en snelheidsverhoging Hengelo – Bentheim naar 140 km/h 

- Maatregelen voor overwegveiligheid, geluid, alignement en voor transfer Oldenzaal  

- Evt aanvullende maatregelen voor 740m goederen buffercapaciteit Oldenzaal (loopt) 

 

Traject Zwolle – Wierden  

- Enkelsporig traject 

- in Raalte en Heino zijn maatregelen voorzien om transferknelpunten op te lossen 
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3 Routeringsopties voor IC Berlijn 

Voor de verbinding met Berlijn zijn er verschillende routemogelijkheden in de vorige fase van TBOV onderzocht. 

- Met de IC Amsterdam – Berlijn via de bestaande route Amsterdam – Amersfoort – Hengelo – Bad Bentheim 

- Met de IC Amsterdam – Berlijn via de alternatieve route Amsterdam – Zwolle – Hengelo – Bad Bentheim 

- Met de ICE Amsterdam – Arnhem – Duisburg en vandaar met overstap op de ICE naar Berlijn. 

 
 

 



   

 

Corridor Amsterdam – Twente – Duitse grens 18 

 
 

Voor Osnabrück, Bremen en Hamburg en verder richting Scandinavië geldt dat voor verreweg de meeste reizigers de 

route via Bentheim de snelste is en blijft. 
 
Vanuit de vervoermarkt, exploitatie en reistijden etc. verwacht ProRail dat het nodig en wenselijk is de verbinding via 
Bad Bentheim te handhaven (met route-opties via Amersfoort of via Zwolle). Voor een aantal reizigers met de 
eindbestemming Berlijn is ook de verbinding via Duisburg een alternatieve reisroute. 
In TBOV zijn de route-opties via de bestaande route respectievelijk via de alternatieve route via Zwolle opgenomen in 
de onderzochte bouwstenen.  
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4 Onderzochte spoorvarianten in TBOV 

In de TBOV studie Landelijke Netwerkuitwerking Spoor (LNS, bron: Eindrapportage Landelijke Netwerkuitwerking 
Spoor 2040 Toekomstbeeld OV, kenmerk 2012210-KT-01 dd 10 december 2020)  zijn voor de corridor Amsterdam -  
Amersfoort – Enschede / Oldenzaal grens en de alternatieve corridor Amsterdam - Zwolle – Enschede bouwstenen of 
varianten onderzocht (in de volgende paragrafen worden de bouwstenen toegelicht). In deze bouwstenen zijn 
ambities voor het internationaal, nationaal als regionaal spoorvervoer opgenomen. Er is in de vervoerprognoses 
rekening gehouden met de in 2019 bekende woningbouwplannen (nog niet met de meeste recente plannen) 
De bouwstenen dragen bij aan de doelstellingen van TBOV: 

• Versnellen naar de landsdelen 

• Internationale verbinden 

• Kort grensoverschrijdend verbinden 

• Hoogwaardig OV in en tussen regio’s 
 
De volgende bouwstenen zijn onderzocht 

• Zwolle – Almelo (Enschede), 2e sneltrein 

• Barneveld-Noord, IC-stop 

• Münster – Zwolle, INT  

• IC Amsterdam – Zwolle – Enschede en IC Amsterdam – Zwolle - Berlijn (IC via de Sallandlijn) 

• Amersfoort – Apeldoorn, Regio Sprinter (IC Berlijn via Sallandlijn) 

• S baan Haarlem – Weesp (16x/uur) 

• S baan Haarlem – Weesp (12x/uur) 

• Frequentieverhoging en corridor rijden OV SAAL/Amersfoort – Amsterdam  

• Frequentieverhoging OV SAAL/Amersfoort – Amsterdam  

• IJmeerlijn 

 

In de onderzoeken is, net als vandaag, de IC Berlijn geïntegreerd in de binnenlandse IC dienst. De logistieke 

inpasbaarheid en vervoereffecten van de bouwstenen zijn vanwege de netwerksamenhang in een aantal landelijke 

rekennetwerken onderzocht. De effecten voor de bouwstenen zijn uit deze landelijke netwerken afgeleid. De effecten 

van de bouwstenen zijn vergeleken met de referentie (zie hoofdstuk 1) 

 

Autonome productverbetering IC Berlijn 

In de huidige dienstregeling en in de referentie rijdt de IC Berlijn 1x/2 uur. De productverbetering versnelling IC Berlijn 

(ca 30 min voor 2030) is opgenomen in de referentie (hoofdstuk 1). 

De productverbetering ‘frequentieverhoging IC Berlijn/Osnabrück naar 1x/uur’ is een autonome productverbetering en 

is in alle onderzochte bouwstenen te integreren. 

 

In de volgende paragrafen zijn de onderzochte bouwstenen beschreven, en relevante aspecten van 

netwerksamenhang, bijdrage aan doelstellingen, vervoerwaarde en de noodzakelijke inframaatregelen en kosten. 

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de effecten wordt verwezen naar de LNS rapportages. 

 

Raakvlakken  

Daarnaast zijn op de aansluitende spoorlijnen bouwstenen onderzocht die impact kunnen hebben op deze corridor.  

- Utrecht – Arnhem – Keulen.  De internationale verbinding van Amsterdam – Utrecht – Arnhem – Köln heeft 

functionele raakvlakken met de IC Berlijn Amsterdam – Berlijn via Bentheim (zie hfd 2) 

- Lelylijn (Groningen – Lelystad – Amsterdam)  

- Zwolle – Deventer, IC en Sprinters 

- Goederenroutering Noordoost Europa (GNOE). Er zijn meerdere varianten in beeld; de bestaande route via 

Amersfoort – Hengelo naar Bentheim, routes via de Betuweroute en de IJssellijn via kopmaken Deventer, via de 

IJssellijn en verder via Twentekanaallijn naar Bentheim of via de Betuweroute en een nieuwe spoorlijn van 

Zevenaar naar Oldenzaal. 

- Hengelo – Zutphen, nieuwe IC verbinding Enschede – Arnhem (i.c.m. GNOE via Twentekanaallijn) 

- Valleilijn, sneltrein Amersfoort – Ede – Arnhem (productdifferentiatie) en kwartierdienst Amersfoort - Ede 
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4.1 Zwolle – Almelo (Enschede), 2e sneltrein  

Treinproduct 

Van Zwolle naar Almelo rijdt een 2e sneltrein.  

De extra 2e sneltrein Zwolle – Almelo rijdt niet verder dan Almelo. Van Almelo naar Enschede is geen pad 

beschikbaar omdat op hetzelfde moment de IC Berlijn via Almelo naar Hengelo rijdt. 

Op de lijn Zwolle - Enschede is het treinproduct als volgt: 

  

 

.                                                                   

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenhang landelijk netwerk 

De samenhang met het landelijk netwerk is beperkt. De bouwsteen kan onafhankelijk van landelijke ontwikkelingen 

worden gerealiseerd.. 
 

Bijdrage aan internationale verbindingen 

nvt. 

Vervoerwaarde 

De extra sneltrein draagt bij aan de TBOV doelstelling van regionale bereikbaarheid; de verbinding tussen de regio 

Zwolle en de regio Twente wordt verbeterd.  

De trein rijdt tot Almelo (en niet naar Enschede) vanwege inpassing i.c.m. IC Berlijn tussen Almelo en Hengelo. Het 

aantal reizigers per dag op het baanvak neemt toe met 750-1000 (ca. 5-10%). Het aantal in/uitstappers in Raalte en 

Nijverdal neemt toe met 650 (ca. 5-10%). 

Inframaatregelen en kosten 

De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 
- Dubbelspoor Zwolle - Heino, 5 km ten oosten Nijverdal, 1 km ten westen vanaf Wierden - Station Wierden 4 sporig 
met vier perronsporen en gelijkvloerse intakking uit Apeldoorn met 80 km/u 

- Almelo, Nieuwe zijperrons spoor 1 (170m) en 5 (340m), check tunnel 

- Almelo, losleggen van Almelo-Hardenberg 
 

.De totale kosten vallen in de kostencategorie19 € 100-€ 250 miljoen. 

 

 
19 Vanwege het globale niveau van infra-verkenningen en kostenramingen zijn de kosten voor de bijbehorende 

infrastructuurmaatregelen aangegeven in kostencategorieën: < € 25 mio, € 25-50 mio, € 50-100 mio, € 100-250 mio, € 

250- 500, € 500-1.000 mio, € 1.000-2.500 mio, € 2.500-5.000 mio, € 5.000-10.000 mio 

Traject Zwolle - Wierden – Hengelo - Enschede 

• 2 sneltreinen Zwolle – Almelo (1x/u naar Enschede) 

• 2 Sprinters Zwolle – Enschede 

 

Op traject Amersfoort - Wierden – Hengelo  

• 1 IC Amsterdam – Berlijn per 2 uur (stopt niet in Almelo) 

• 2 IC per uur Amersfoort - Enschede 

• 2 Sprinters per uur Apeldoorn - Enschede 

 

De IC Berlijn rijdt via de bestaande route Amersfoort – Hengelo 

– Bad Bentheim. 
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4.2 Barneveld Noord, IC stop 

Treinproduct 

De IC’s Amersfoort – Deventer stoppen extra op een nieuw station Barneveld-Noord: 

  
 

.                                                                   

 

                                                                                         

Samenhang landelijk netwerk 

De samenhang met het landelijk netwerk is beperkt. De bouwsteen kan onafhankelijk van landelijke ontwikkelingen 

worden gerealiseerd. 
 

Bijdrage aan internationale verbindingen 

nvt. 

Vervoerwaarde 

De extra IC-stop draagt bij aan de regionale bereikbaarheid; door verbetering van de (overstap) verbinding tussen de 

regio Food-Valley en de regio Deventer - Twente  

Vervoereffect van het nieuwe station is nog niet berekend. 

Inframaatregelen en kosten 

De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 
- Nieuw IC station Barneveld Noord aan hoofdbaan Amersfoort - Apeldoorn met goede transfer naar huidig station 
Barneveld Noord. De totale kosten vallen in de kostencategorie € 25-€ 50 miljoen 
 

4.3 Zwolle- Münster 

Treinproduct 

Op traject Amersfoort – Apeldoorn (-Deventer)  

• 2 IC per uur (Utrecht - ) Amersfoort – Enschede  

• 2 IC per uur (Amsterdam - ) Amersfoort – Deventer (1x/2uur IC Berlijn door naar Hengelo) 

 

De IC Berlijn rijdt via de bestaande route Amersfoort – Hengelo – Bad Bentheim. 

De IC Amsterdam – Amersfoort – Deventer (2x/u) stopt op het nieuwe station Barneveld Noord. Behalve als de IC 

Berlijn rijdt (1x/ 2uur). Effectief wordt dan 3x per 2 uur gestopt. Bij frequentieverhoging van de IC Berlijn naar 1x 

per uur wordt in Barneveld Noord 1x per uur gestopt. De IC van Enschede met de Randstad (2x/u) stopt niet in 

Barneveld Noord, waardoor reistijden tussen Twente en de Randstad niet veranderen. Door de extra stop neemt 

de reistijd van Deventer met de Randstad 2x/uur met  2-3 min toe. 
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De internationale trein Münster – Enschede rijdt door naar Zwolle: 

 
.                                                                   

                                                                                        

Samenhang landelijk netwerk 

De samenhang met het landelijk netwerk is beperkt. De bouwsteen kan onafhankelijk van de robuuste basis worden 

gerealiseerd. Wel is deze bouwsteen minder goed combineerbaar met de bouwsteen IC Berlijn via Zwolle. In deze 

bouwsteen rijden 2 IC’s/uur van Enschede via Zwolle naar Amsterdam. De verbinding Münster – Zwolle zou dan 

betekenen dat de trein uit Münster op een IC Enschede via Zwolle naar de Randstad wordt doorgekoppeld, wat een 

grote logistieke en exploitatieve impact heeft (multi-courant materieel etc). 
 

Bijdrage aan internationale verbindingen 

Verbetering van de internationale verbinding tussen de grensregio’s van Zwolle en Münster 

Vervoerwaarde 

Vervoeromvang huidig en bij doorkoppeling INT 2x/u naar Zwolle is grosso modo ongewijzigd 0,6-0,8 miljoen 

reizigers per jaar. 

Inframaatregelen en kosten 

De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 
- Enschede, extra perron. Kosten max € 25 mio 

 

4.4 IC Amsterdam – Zwolle – Enschede/Berlijn  

Treinproduct 

Op traject Zwolle – Enschede rijdt 

- 1-2x/u IC Munster – Enschede – Zwolle* 

- 2x/u Sprinter Enschede - Zwolle 

 

Op het traject Hengelo – Deventer rijdt  

- 1x/2 u IC Berlijn via de bestaande route Amersfoort – Hengelo – Bad Bentheim. 

- 2x/u IC Amersfoort – Deventer – Hengelo – Enschede 

- 2x/u Sprinter Apeldoorn- Deventer – Enschede 

 

*Als de IC Berlijn rijdt, rijdt de IC Zwolle tot Almelo. De trein Münster – Enschede rijdt dan 1x/u door als IC naar 

Zwolle. Optie is dat de 2e trein uit Münster dan als Sprinter naar Zwolle doorrijdt (1x/u) 
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De IC Amsterdam – Enschede / Berlijn rijdt via Zwolle: 

 
 

.                                                                   

                                                                                       

Samenhang landelijk netwerk 

De samenhang met het landelijk netwerk is groot. De robuuste basis stap 1 is randvoorwaarde voor deze bouwsteen. 

Deze bouwsteen is minder goed te combineren met de bouwsteen voor de internationale verbinding Zwolle – 

Münster. 

 
Bijdrage aan internationale verbindingen 

De internationale verbinding tussen Amsterdam en Osnabrück en Berlijn wordt ruimt 20 minuten korter dan in de 

referentie. Gegeven de plannen voor verdere versnelling in Duitsland komt een verbinding van tegen de 5 uur reistijd 

binnen bereik. Naar verwachting leidt een reistijd van 4-5uur tot wezenlijke modal shift vanuit het vliegtuig en verdere 

verschuiving vanuit de auto. 

Vervoerwaarde 

Internationaal vervoer 

Op het traject Zwolle – Almelo - Enschede  

- 2 IC per uur Amsterdam – Zwolle – Hengelo – Enschede / Berlijn (1x/u naar Enschede, 1x/u naar Berlijn) 

- 2 Sprinters per uur Zwolle – Enschede 

- 2 Sprinters per uur Zwolle - Nijverdal 

 

Op traject Amersfoort – Almelo - Enschede 

• 2 IC per uur Utrecht -  Amersfoort – Enschede  

• 2 Sprinters per uur Apeldoorn – Enschede 

 

De IC Berlijn rijdt via de alternatieve route Amsterdam – Zwolle - Hengelo.  

De IC treinen Amsterdam – Zwolle – Hengelo rijden 160 km/h en stoppen niet meer in Heino en Raalte. Tussen 

Zwolle en Nijverdal rijden 2 extra Sprinters. De IC verbinding tussen Twente en Amsterdam wordt ca 20 min korter. 

De IC verbinding (2x/u) via de huidige route van Enschede naar Amersfoort – Utrecht en verder naar de zuidelijke 

Randstad blijft gehandhaafd. Er zijn dan 4 IC’s/uur van Twente met de Randstad, 2x via Zwolle naar Amsterdam en 

2x via Amersfoort naar zuidelijke Randstad. 

Op het traject Amersfoort – Deventer minder IC’s; rijden 2 ipv 4 IC’s per uur 
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Binnenlands vervoer 

De IC Amsterdam – Enschede / Berlijn draagt bij aan het versnellen van de verbindingen met de landsdelen (Twente 

met de noordelijke Randstad), de internationale verbindingen en de verbindingen tussen de landsdelen (Twente-

Zwolle). Dit is zichtbaar in de reistijdeffecten (hierbij is uitgangspunt dat ook de Flevo/Hanzelijn wordt versneld). 

Reisrelatie (Minimale) reistijd in 

referentie [min.] 

IC Amsterdam Enschede via 

Zwolle (RM1,[min.] 

Zwolle – Amsterdam Zuid 57 -5 

Enschede - Zwolle 50 -6 

Enschede – Amsterdam Zuid 124 -23 

Enschede – Den Haag Centraal 148 -8 

Enschede - Rotterdam Centraal 141 -7 

 

Het netto-effect op het aantal reiziger is +2.750 nieuwe reizigers. (ca. 10% t.o.v. referentie). Als gevolg van de omklap 

van de IC Almelo – Amersfoort – Amsterdam naar Almelo – Zwolle – Amsterdam reizen er ca. 4.750 reizigers nu 

via Zwolle en niet meer via Almelo – Amersfoort (baanvakbelasting Wierden – Deventer). Op het baanvak Zwolle 

– Wierden neemt het aantal reizigers daardoor toe met ca 7.500 reizigers. 

Er ontstaat een vervoerknelpunt tussen Almere en Amsterdam, met name als de IC Berlijn rijdt (beperkte 

treincapaciteit). ). Eerder expertoordeel NS/FMN/ProRail: de beperkte zitplaatscapaciteit van internationale treinen 

leidt in de spitsrichting op drukke momenten tot een extra vraagstuk. Dit vraagstuk is bij gebruik van de 

alternatieve route via Amersfoort op de Gooilijn vergelijkbaar of iets groter. Mede om deze reden zijn ProRail (en 

vervoerders) in principe voorstander zijn van eigen, losse internationale paden. Mocht hier alsnog de capaciteit 

voor worden gevonden dan lost dat dit spitsvraagstuk op, naast extra kansen en mogelijkheden voor 

internationaal reizigersvervoer. 

Inframaatregelen en kosten 
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De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 
- Almelo, nieuwe zijperrons spoor 1 (170m) en 5 (170m) 

- Zwolle – Wierden Integraal dubbelspoor, 160km/u; - Station Wierden 4 sporig met vier perronsporen en 

gelijkvloerse intakking uit Apeldoorn met 80 km/u. Aandachtspunt zijn transfermaatregelen voor 160 km/h 

De kosten voor deze maatregelen liggen tussen de 500 - 1.000 miljoen euro 

4.5 Amersfoort – Apeldoorn, regio sprinter 

Treinproduct 

Deze bouwsteen met  2x/u een regiospinter Amersfoort – Apeldoorn is onderzocht in combinatie met de IC 

Amsterdam – Enschede via Zwolle (zie hfd 2.4). Deze regiosprinter bedient 2 nieuwe stations: Barneveld-Noord en 

Apeldoorn West. Om deze trein te kunnen rijden wordt de IC frequentie tussen Amersfoort en Deventer teruggebracht 

naar 2x per uur.

 
 

.                                                                                                                                                          

Samenhang landelijk netwerk 

De samenhang met het landelijk netwerk is groot. De robuuste basis stap 1 is randvoorwaarde voor deze bouwsteen.  
 

Bijdrage aan internationale verbindingen 

nvt. 

Vervoerwaarde 

De nieuwe regiosprinter draagt bij aan de regionale bereikbaarheid; door verbetering van de (overstap) verbinding 

tussen de regio Food-Valley en de regio Deventer - Twente  

Het effect op het aantal In/Uitstappers is in Apeldoorn -2.800 en Deventer -1.500 als gevolg van 4x naar 2x IC. 

Bovendien is er door de extra Sprinter geen mooie kwartierligging meer mogelijk tussen Deventer – Amersfoort. 

Er is geen vervoerprognose Apeldoorn West (niet goed opgenomen in vervoerprognose berekening). 

Inframaatregelen en kosten 

De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 

Op traject Amersfoort – Apeldoorn (-Deventer)  

• 2 IC per uur (Utrecht - ) Amersfoort – Enschede  

• 2 Sprinter per uur Amersfoort – Enschede 

 

Daarnaast rijden 2 IC’s per uur Amsterdam – Enschede en Amsterdam - Berlijn via de alternatieve route Zwolle – 

Hengelo  
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- Nieuwe stations Barneveld Noord (incl transfer naar de Valleilijn) en Apeldoorn West. Kosten tussen 25 en 50 mio 
euro. 
 

4 4.6  S baan Haarlem – Weesp (16x/uur) 

Treinproduct 

In deze bouwsteen wordt op de corridor Haarlem – Amsterdam CS – Weesp een hoogfrequent S baan systeem 

(16x/uur, nieuwe stations) geïntroduceerd. De Sbaan treinen rijden door naar Almere (8x/uur) en Hilversum (8x/uur).  

Tussen Haarlem en Weesp rijden geen IC’s. De S baan wordt gecombineerd met hoogfrequente IC verbindingen van 

Almere naar Amsterdam Zuid (8x/u) en Amersfoort naar Amsterdam Zuid (4x/u). De huidige rechtstreekse verbinding 

Almere – Hilversum – utrecht is vervallen. 

 

 
.                                                                                                                                                          

Samenhang landelijk netwerk 

De samenhang met het landelijk netwerk is groot. De robuuste basis stap 1 is randvoorwaarde voor deze bouwsteen.  
 

Bijdrage aan internationale verbindingen 

nvt. 

Vervoerwaarde 

De S baan draagt bij aan het verbeteren van het hoogstedelijk OV. De bereikbaarheid van (nieuwe) woon en 

werkgebieden wordt verbeterd 

De S baan heeft een positief effect op de vervoeromvang. Het aantal reiziger op het traject Amsterdam CS – Weesp 

neemt met ca 20% toe t.o.v. de referentie. Voor Almere is het effect per saldo ongeveer neutraal (als gevolg van het 

wegvallen van de rechtstreekse verbinding Almere – Hilversum – Utrecht). 

Op traject Amsterdam CS - Amersfoort  

• 16  Sbaan per uur Amsterdam CS – Weesp (8x naar Hilversum) 

• 4 IC treinen Amsterdam Zuid – Amersfoort e.v. 

 

Op traject Amsterdam Zuid – Lelystad  

• 8 IC treinen Amsterdam Zuid – Lelystad  

• 8 Sbaan per uur Amsterdam CS - Almere 
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Inframaatregelen en kosten 

De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 
- verplaatsen station Diemen naar Diemer-knoop 
- nieuwe S baan haltes Westerpark en Amsterdam Panama 
De totale investeringskosten vallen in de kostencategoriee € 50-100 miljoen 

5 4.7  S baan Haarlem – Weesp (12x/uur) 

Treinproduct 

 Op het traject Haarlem – Amsterdam CS – Diemen rijdt een hoogfrequente S baan, 16x per uur. De Sbaan rijdt 6x 

per uur door naar Hilversum en 6x/uur door naar Almere (de overige 4 Sbaan treinen keren in Diemen.  

Ook rijdt er 2x/uur een sneltrein tussen Almere en Hilversum – Utrecht.  

                                                                                                                                      

Samenhang landelijk netwerk 

De samenhang met het landelijk netwerk is groot. De robuuste basis stap 1 is randvoorwaarde voor deze bouwsteen.  
 

Bijdrage aan internationale verbindingen 

nvt. 

Vervoerwaarde 

De S baan draagt bij aan het verbeteren van het hoogstedelijk OV. De bereikbaarheid van (nieuwe) woon en 

werkgebieden wordt verbeterd. 

De S baan heeft een posiitief effect op de vervoeromvang. Het aantal reiziger op het traject Amsterdam CS – Weesp 

neemt met ca 10% toe t.o.v. de referentie. Voor Almere is het effect ongeveer neutraal (vergelijkbaar product met 

referentie) 

Inframaatregelen en kosten 

De volgende maatregelen zijn noodzakelijk 
-  verplaatsen station Diemen naar Diemer-knoop 
- Tailtracksporen Diemen 

De totale investeringskosten vallen in de kostencategoriee € 50-100 miljoen 
 
 

4.8  Frequentieverhoging en corridor rijden OV SAAL 

Treinproduct 

Op traject Amsterdam CS – Diemen - Amersfoort  

• 16  Sbaan per uur Amsterdam CS – Diemen (waarvan 6x naar Hilversum en 6x naar Almere) 

• 4 IC treinen Amsterdam Zuid – Amersfoort e.v. 

• 2 sneltreinen Almere – Hilversum - Utrecht 

 

Op traject Amsterdam Zuid – Lelystad  

• 6 Sbaan per uur Amsterdam CS - Almere 

• 8 IC treinen Amsterdam Zuid – Lelystad  

• 2 sneltreinen Almere – Hilversum - Utrecht 
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In deze bouwsteen rijden IC’s en Sprinters per corridor (in lijn met het OV SAALII besluit); alle IC treinen van 

Amersfoort (4x/u) en Almere (8x/u) rijden naar Amsterdam Zuid. Alle Sprintertreinen van Hilversum en Almere rijden 

naar Amsterdam CS. De IC frequentie tussen Lelystad – Almere en Amsterdam Zuid neemt toe naar 8x/u. Station 

Diemen Zuid wordt bediend door de metro (niet meer door de trein. 

 

                                                                                                                                                          

Samenhang landelijk netwerk 

De samenhang met het landelijk netwerk is groot. De robuuste basis stap 2 is randvoorwaarde voor deze bouwsteen.  
 

Bijdrage aan internationale verbindingen 

De IC Berlijn rijdt geïntegreerd als IC naar Amsterdam Zuid en Schiphol 

Vervoerwaarde 

Het corridor rijden en verhogen van de frequentie draagt bij aan het verbeteren van de Hoogfrequente Stedenring. 
 
Het corridor-rijden van IC en Sprinter heeft een positief effect op de vervoerwaarde; Doordat er meer treinen kunnen 
rijden (hogere baanvakcapaciteit) zijn er hogere frequenties mogelijk met tevens kortere reistijden in de Sprinter. De 
vervoeromvang groeit op de Flevolijn met ca 10% en op de Gooilijn met ca 20% tov de referentie 6basis.  
Door het corridor- rijden verdelen de reizigers zich gelijkmatiger over de IC treinen waardoor de vervoerknelpunten in 
de IC’s Almere-Amsterdam en Hilversum Amsterdam worden verminderd. Wel blijft er een vervoerknelpunt tussen 
Amsterdam Zuid en Hilversum om het moment dat de IC Berlijn rijdt. 

 
Inframaatregelen en kosten 

Voorwaarden zijn de investeringen voor de robuuste basis stap 2 (Doortrek NZ lijn naar Schiphol en alternatieve 
goederenroutering NO Europa=GNOE). Daarna zijn voor deze bouwsteen geen aanvullende inframaatregelen nodig.  
Het corridor-rijden maar zonder de frequentieverhoging van de Sprinter op de Gooilijn. Grosso modo is dit de 

gewijzigde lijnvoering cf het OV SAAL II besluit, en nu onderdeel van de geactualiseerde referentie 6basis. Hiervoor 

zijn na realisatie van de OV SAALII maatregelen geen aanvullende investeringen nodig  

6 4.9  Frequentieverhoging OV SAAL/Amersfoort – Amsterdam  

Treinproduct 

Op traject Amsterdam CS - Amersfoort  

• 4 IC treinen per uur Amsterdam Zuid – Amersfoort e.v. 

• 6 Sprinters per uur Hilversum – Amsterdam CS 

• 2 sneltreinen Almere – Hilversum - Utrecht 

 

Op traject Amsterdam Zuid – Lelystad  

• 8 IC treinen Amsterdam Zuid – Lelystad  

• 6 Sprinters per uur Amsterdam CS - Almere 

• 2 sneltreinen Almere – Hilversum - Utrecht 
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In deze bouwsteen rijden, net als vandaag zowel IC’s als Sprinters, alternerend. Er rijden IC’s en Sprinters van 

Almere naar Amsterdam CS en Amsterdam Zuid respectievelijk van Amersfoort naar Amsterdam CS en Amsterdam 

Zuid. Het aantal treinen neemt toe, met name op de Zuidtak naar 10 IC’s en 6 Sprinters en op de Gooilijn naar 6 IC’s, 

4 Sprinters (en 2 sneltreinen via de Gooiboog).                                                                                                                                                          

Samenhang landelijk netwerk 

De samenhang met het landelijk netwerk is groot. De robuuste basis stap 2 is randvoorwaarde voor deze bouwsteen.  
 

Bijdrage aan internationale verbindingen 

De IC Berlijn rijdt geïntegreerd als IC trein naar Amsterdam Zuid en Schiphol 

Vervoerwaarde 

De frequentieverhoging draagt bij aan het verbeteren van de hoogfrequente stedenring 

 
De productdifferentiatie van IC en Sprinters leidt tot lagere frequenties per tak. Het effect van meer rechtstreekse 
verbindingen weegt niet op tegen het effect van lagere frequenties op de verbindingen.   
 
Inframaatregelen en kosten 

Voor deze bouwsteen zijn grootschalige inframaatregelen noodzakelijk 

• 2 extra sporen Amsterdam Zuid – Weesp (incl dubbele vorken bij Gaasperdam-aansluiting) 

• 2 extra sporen Almere Poort – Almere Oostvaarders 

De uitbreiding van het traject tussen Amsterdam Zuid en Weesp met 2 sporen is zeer complex en moeilijk inpasbaar. 

De investeringen vallen in de kostencategorie € 5.000-10.000 miljoen. Ook is voorwaarde dat de investeringen in de 

robuuste basis stap 2 (NZ lijn doortrekken naar Schiphol en alternatieve goederenroutering naar NO Europa) zijn 

gerealiseerd.  

 

4.10  IJmeerlijn 

Treinproduct 

Een nieuwe metrolijn wordt gerealiseerd van Diemen via Pampus naar Almere. Vanwege deze nieuwe verbinding 

tussen Amsterdam en Almere worden de treinfrequenties van Amsterdam CS naar Almere aangepast. In het 

uitgewerkte model zijn tevens 2 extra sneltreinen Almere – Hilversum – Utrecht toegevoegd. 

Op traject Amsterdam CS / Amsterdam Zuid 

   Amersfoort / Almere 

• 2 IC treinen per uur Amsterdam CS – Amersfoort e.v. 

• 2 IC treinen per uur Amsterdam CS - Lelystad 

• 4 IC treinen per uur Amsterdam Zuid – Amersfoort e.v. 

• 2 Sprinters per uur Hilversum – Amsterdam CS 

• 2 Sprinters per uur Amsterdam CS - Almere 

• 2 sneltreinen Almere – Hilversum – Utrecht 

• 6 IC treinen Amsterdam Zuid – Lelystad  

• 4 Sprinters per uur Amsterdam Zuid - Almere 

 

 



   

 

Corridor Amsterdam – Twente – Duitse grens 30 

                                                                                                                                          

 

Samenhang landelijk netwerk 

De IJmeerlijn is niet afhankelijk van de landelijke ontwikkeling van het spoornetwerk. Wel is er een indirect effect; bij 

de een IJmeerlijn zijn minder Sprinters nodig op de Flevolijn. In het LNS onderzoek in 2020 is deze bouwsteen 

gecombineerd met extra treinen tussen Almere en Utrecht. Voorwaarde voor deze extra treinen is wel de robuuste 

basis stap 2 (realisatie alternatieve goederenroutering NO Europa).  
 

Bijdrage aan internationale verbindingen 

nvt 

Vervoerwaarde 

De IJmeerlijn draagt bij aan verbetering van het OV in hoog stedelijke gebieden.  

De vervoerwaarde op de doorkruising van het IJmeer is geschat op ca 6500 reizigers (is vermoedelijk een 

onderschatting). De verwachting is dat de vervoerafname op de Hollandse brug (Almere – Weesp) ongeveer even 

groot is (6500 reizigers minder. Dat is < 10% van het totaal aantal reizigers op de Hollandse brug). 

Inframaatregelen en kosten 

Realisatie van de IJmeerlijn valt in de kostencatergorie € 1.000-2.500 / 2.500-5.000 miljoen 
 

7 4.11  Experts aan het woord 

In het uitgevoerde TBOV onderzoek constateren d onderzoekers het volgende.  Een tweede IC Zwolle – Almelo 

scoort goed op regionale bereikbaarheid maar voegt op vervoerwaarde weinig toe. Die tweede IC zou wel een 

faseringsstap kunnen zijn in verdere uitbouw van de corridor Zwolle-Twente. Een IC Amsterdam – Zwolle – 

Enschede/Berlijn scoort hoog op verbinden landsdelen, regionale bereikbaarheid en internationale verbindingen. Het 

effect op het aantal binnenlandse reizigers is slechts matig. Internationaal groeit het aantal reizigers wel naar 

verwachting en wordt met de route via Zwolle een grote reistijdwinst van 20 minuten op de totale verbinding 

Amsterdam – Hengelo/Berlijn gerealiseerd. Hier is wel een forse investering nodig voor spoorverdubbeling, hogere 

snelheid van 160 km/h, opheffen overwegen en overige maatregelen. De laatste twee aspecten hebben bijkomende 

baten voor de omgeving en veiligheid. De sprinter Apeldoorn – Amersfoort en IC-stop Barneveld-Noord scoren alleen 

positief op regionale bereikbaarheid en negatief op de doelstellingen hoogfrequente stedenring, verbinden landsdelen 

en robuustheid. In combinatie met IC Enschede – Zwolle – Amsterdam Zuid is  productdifferentiatie op de as 

Amersfoort – Deventer (2 IC’s en 2 Sprinters per uur) een nadere analyse waard. 

 

Het koppelen van de verbinding Zwolle – Enschede met de verbinding naar Münster scoort goed op regionale 

bereikbaarheid. Ook wordt Zwolle en achterliggende bestemmingen voor een beperkt aantal reizigers beter 

verbonden met Dortmund en Münster. De bouwsteen voegt per saldo weinig toe aan de totale vervoerwaarde. 

 Op traject Amsterdam CS – Diemen – Almere / Amersfoort  

• 12 Sprinters Amsterdam CS – Diemen 

(waarvan 4x Almere, 4x Hilversum, 4x Diemen) 

• 2 IC Almere – Hilversum - Utrecht 

 

Op traject Amsterdam Zuid – Lelystad / Amersfoort 

• 8 IC treinen Amsterdam Zuid – Lelystad  

• 4 IC treinen Amsterdam Zuid – Amersfoort  

• 2 IC Almere – Hilversum - Utrecht 
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Daarnaast verslechtert de robuustheid en is deze bouwsteen niet te combineren met de IC Berlijn via Zwolle. Qua 

exploitatie vergt een dergelijke koppeling een (nieuwe/aangepaste) vloot treinen die in beide landen kan rijden 

(bicourant-materieel). 

 
Het doelbereik van de bouwstenen die de verbinding tussen Almere en Amsterdam invullen is vergelijkbaar. Allemaal 
scoren ze hoog op verstedelijking, regionale bereikbaarheid en vervoerwaarde. Ook zorgen ze voor het oplossen van 
een vervoerknelpunt. De bouwsteen productdifferentiatie (zowel IC’s als Sprinter naar zowel Zuid als CS) vraagt 
echter veel hogere investeringen dan de andere bouwstenen en is zeer complex en moeilijk in te passen. Dit leidt 
daarmee ook tot zeer hoge infra investeringen. De bouwstenen met ontvlechting (Sprinter naar CS en IC naar Zuid) 
scoren daarnaast goed op robuustheid. In dit cluster is ook de IJmeerlijn onderzocht. Hierbij zijn er gevolgen voor de 
bereikbaarheid van Diemen; Diemen Zuid wordt bediend door de metro / IJmeerlijn en niet meer door de Sprinter.  
 

Het capaciteitsknelpunt dat zich in de referentie tussen Almere en Amsterdam-Zuid voordoet, wordt in de 

verschillende varianten (beperkt) verminderd. In alle bouwstenen zijn de IC’s tussen Amsterdam Zuid aan de ene 

kant en Almere en Amersfoort aan de andere kant druk. Afhankelijk van de bouwsteen leidt dit op het ene of andere 

baanvak tot capaciteitsproblemen. Aandachtspunt hierbij vormt de IC-Berlijn-trein, omdat deze trein een kleinere 

capaciteit heeft (dit geldt voor beide routes, via Zwolle of via Amersfoort) en doordat er meer vervoer vanuit Noord- en 

Oost Nederland via Almere naar Amsterdam en de Randstad gaat. 
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5  Optimalisaties 

In aanvulling op de al onderzochte bouwstenen is nader onderzoek nodig naar verdere uitwerking, optimalisatie van 
bouwstenen of nieuwe bouwstenen.  
 
IC Berlijn kan in alle gevallen ook een andere internationale (nacht-)trein zijn. Mogelijkheden voor en impact van meer 
open toegang vervoer dient in de corridorstudie aandacht te krijgen. 
 

- nieuw station Barneveld (Sprinter of IC); de mogelijkheden en effecten zijn nog onvoldoende onderzocht. Zie 

bouwsteen IC bediening Barneveld icm met huidige route IC Berlijn (par 3.2) en Regiosprinter Amersfoort – 

Apeldoorn (i.c.m. IC’s over Sallandlijn, zie par 3.5), met mogelijke nieuwe stations Barneveld Noord, Stroe en 

Apeldoorn West 

 

- IC Berlijn los rijden (niet meer geïntegreerd in IC). Een losse IC bedient de internationale markt beter, kan de IC 

Berlijn op de huidige corridor worden versneld door niet meer te stoppen in Hilversum en Apeldoorn (5-8 minuten 

reistijdverkorting), biedt ruimte voor ontwikkeling van open access voor internationaal vervoer. Ook kan het 

(avond)spitsprobleem van de IC Duivendrecht – Hilversum worden opgelost. Mogelijkheden lijken aanwezig bij 

minder goederenverkeer op deze corridor (1 ipv 2 goederenpaden per uur via de route Weesp-Deventer). Een 

losse IC Berlijn moet worden afgewogen tegen andere wensen op de Gooilijn. In het GNOE onderzoek worden 

scenario’s zonder goederenpaden op de corridor Weesp – Deventer bestudeerd. Op korte termijn zijn er 

mogelijkheden wanneer het bestaande goederenpad via de IJssellijn beter wordt benut en het aantal 

goederenpaden op de route Weesp-Deventer wordt verminderd van 2x naar 1x per uur. 

 

- IC via Sallandlijn met 140 km/h, geen 3e/4e Sprinter. De investeringen van de onderzochte bouwsteen IC via 

Sallandroute (par 3.4) kunnen mogelijk worden verlaagd door het aantal Sprinters te handhaven op 2x/uur. 

Inschatting is dat dan volstaan kan worden met partiele spoorverdubbeling. Als de infrastructuur aansluiting in 

Zwolle dan niet aangepast hoeft te worden, kunnen hier de ruimtelijke knelpunten bij spoorverdubbeling 

voorkomen worden en daarmee de kosten aanzienlijk worden verlaagd. 

 

- IC via Sallandlijn in combinatie met handhaven IC’s Amersfoort – Deventer. In de onderzochte bouwsteen IC 

via Sallandroute (par 3.4) verslechtert het treinproduct op de bestaande corridor (Amersfoort-Deventer geen 5 

maar 2x/u). Alternatief is dat de frequenties op de corridor Amersfoort - Deventer gelijk blijven. De 3e/4e IC naar 

Deventer kunnen mogelijk ook stoppen op een nieuw station Barneveld-Noord 

 

- Nieuwe mogelijkheden i.c.m. GNOE 

Bij het realiseren van alternatieve goederenroutering voor de goederentreinen naar NO Europa kunnen de 

goederenpaden via de Gooilijn vervallen. De vrijkomende capaciteit kan worden benut voor verbetering van het 

product op de Gooilijn. Mogelijkheden zijn:  

o Losse IC Berlijn – Amsterdam CS  

o Extra sneltreinen Amersfoort – Amsterdam CS of extra treinen Almere – Hilversum - Utrecht 

(kunnen niet in combinatie met losse IC Berlijn) 

o extra Sprinters Hilversum-Amsterdam CS 

o 2e sneltrein Zwolle – Enschede (bij wel G paden tussen Almelo en Hengelo rijdt de sneltrein tot 

Almelo 

 

- Sneltrein Zwolle – Enschede in de aansluitingsknoop Zwolle (aanpassen dienstregeling) 

 

- 2 IC Enschede – Zwolle via Sallandlijn icm IC Berlijn via bestaande route 

 

- Extra (4e) IC (Schiphol - ) Deventer – Hengelo - Enschede of Bentheim (andere half uur met IC Berlijn) 

 

- Snelheidsverhoging bestaande corridor. Amsterdam – Berlijn is onderdeel van het TEN-T netwerk. De TEN-T 

richtlijn specificeert (in voorstel EC) een snelheid van 160 km/h. Onderzoek moet uitwijzen op welke delen van 

het traject Amsterdam– Amersfoort – Deventer – Hengelo snelheidsverhoging naar 140 of 160 km/h logistiek 
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mogelijk is (inpasbaar in het landelijk netwerk) en welke maatregelen hiervoor nodig zijn (overwegen, baan, TEV, 

ERTMS, geluid). In het programma TBOV 2030-2035 is snelheidsverhoging Amersfoort - Deventer van 130 km/h 

naar 140 km/h voorgesteld en al onderzocht.  

 

- IC Berlijn via route Hengelo – Zutphen – Apeldoorn. In GNOE is een variant goederenroutering via Hengelo-

Zutphen opgenomen. Mogelijk biedt infra-uitbreiding van dit traject meekoppelkansen voor de IC Berlijn. Echter, 

de toegevoegde waarde lijkt beperkt (geen reistijdvoordelen), terwijl de gevolgen voor capaciteit en infrastructuur 

groot zijn (capaciteit Zutphen, brugopeningen IJsselbrug, spoorverdubbeling Apeldoorn-Zutphen…..). Voorstel is 

deze optie niet verder te onderzoeken 
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6 Overige maatregelen spoorsysteem 

6.1 Opstellen reizigersmaterieel 

In TBOV is een landelijke verkenning gedaan naar de behoefte aan opstelcapaciteit voor reizigerstreinen. De analyse 

is uitgevoerd voor verschillende regionale clusters van opstelterreinen. Uitgaande van de onderzochte ambities voor 

2040 zijn  

- een opstelknelpunt voorzien in de cluster Amersfoort – Utrecht  

- geen capaciteitsknelpunten op de opstelterreinen in de clusters Zwolle-Deventer-Zutphen en Almelo-Hengelo-

Enschede.  

6.2 Overige asset-maatregelen 

Amsterdam Belijn is een TEN-T corridor. De TEN-T richtlijn specificeert ERTMS  

Bij snelheidsverhoging naar 160 km/h (varianten via de Sallandlijn) is vanwege de hogere snelheid ERTMS 

randvoorwaardelijk. Bij 160 km/h zijn geen overwegen meer toegestaan en zijn aanvullende transfermaatregelen op 

stations nodig. 

Op het traject Wierden – Hengelo rijden veel treinen. Treinen rijden elkaar kort na elkaar over het traject waarvoor  

seinverdichting of ERTMS nodig is. 

Wanneer meer treinen gaan rijden zijn mogelijk aanvullende maatregelen aan overwegen, baanstabiliteit en Tractie 

en Energievoorziening nodig. Dit vraagt nader onderzoek. Verdere aandachtspunten interoperabiliteit/ERTMS en 

klimaatadaptatie. 

 

 

 

7  Raakvlakken  

8 7.1 Netwerk en corridorstudies 

TBOV 2030 - 2035 

TBOV 2030 heeft landelijke netwerkmodellen voor doorgroei van hoogfrequent spoorvervoer ontwikkeld; Het 

ontwikkelde netwerkmodellen 8/4 is de invulling van de, in de TBOV ontwikkelagenda gedefinieerde, robuuste basis 

stap 1. Deze robuuste basis is randvoorwaardelijk voor een groot aantal ambities en bouwstenen in de 

ontwikkelagenda. De referentie 6basis en het ontwikkelde doorgroeimodel 8/4 zijn uitgangspunt voor de 

corridorstudies Amsterdam – Berlijn. De TBOV 2030 netwerken zijn in 2021 geactualiseerd. 

Op de corridor Amsterdam – Berlijn is snelheidsverhoging Amersfoort – Apeldoorn naar 140 km/h opgenomen  in de 

het TBOV 2030-2035 netwerkmodel. Over TBOV 2030-2035 is nog geen besluit genomen 

 

Goederenroutering NO Europa (GNOE) 

Bij keuzen van de goederenroutering Rotterdam – NO Europa via de route Weesp Hengelo of via Deventer Hengelo 

maken de goederentreinen gebruik van de route Amsterdam – Amersfoort –Deventer – Hengelo - Bentheim. De route 

Amsterdam – Hengelo – Bentheim valt dus zowel in de scope van GNOE als van de corridorstudie Amsterdam 

Berlijn. Daarmee zijn er duidelijke functionele en technische raakvlakken tussen deze studies. Beide ontwikkelingen 

zijn mogelijk en sluiten elkaar niet uit. 

Bij keuze van de goederenroutering via Arnhem en de Twentekanaallijn of via een nieuw N18 tracé) ontstaat er 

ruimte op de bestaande route Amsterdam – Amersfoort – Almelo – Hengelo voor andere ambities in het 

reizigersvervoer regionaal, nationaal en internationaal. 
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Corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens 

In de corridorstudie Utrecht – Arnhem – Duitse grens worden productverbetering onderzocht voor het internationaal 

(naar Ruhrgebied e.v.), nationaal en regionaal reizigersvervoer. De corridor heeft een functionele relatie met de 

corridorstudie Amsterdam – Berlijn: voor de meeste reizigers zal de snelste en directe verbinding naar Berlijn via 

Hengelo lopen, met de IC Berlijn van Amsterdam via (Amersfoort of Zwolle en) - Hengelo naar Berlijn; voor een 

aantal reizigers bijvoorbeeld uit Utrecht of regio Arnhem/Nijmegen is de route met de ICE via Utrecht – Arnhem naar 

Duisberg en daar overstappen op de ICE naar Berlijn een beter alternatief. De ambities op beide corridors (zowel in 

Nederland als in Duitsland) kunnen de internationale verbinding Nederland -  Duitsland verbeteren.  

In Duitsland zijn in Deutschland-takt (het toekomstbeeld voor het Duitse spoorwegnet) productschappen en 

investeringen opgenomen die aan beide routes in Nederland ten goede komen. Het gaat dan om frequentieverhoging 

en reistijdverkorting tussen de grote Duitse steden in Ruhr-Rheingebied naar Hamburg, Berlin, Frankfurt en verder, 

en investeringen in beeld. Verbetering van / investeringen op de internationale verbinding Amsterdam – Berlijn via 

Twente heeft daarmee impact op de omvang van de internationale reizigersstroom via Arnhem en omgekeerd. 

 

Lelylijn 

In het coalitieakkoord (jan 2022) is de ontwikkeling van de Lelylijn opgenomen, een nieuwe spoorlijn van Lelystad 

naar Groningen. De corridor Amsterdam – Berlijn heeft geen logistieke, vervoerkundige of infrastructurele relatie met 

de Lelylijn. Keuzen op de corridor Amsterdam – Twente - Berlijn kunnen onafhankelijk van de ontwikkeling van de 

Lelylijn genomen worden. De Lelylijn heeft wel effect op de vervoerstromen via de Flevolijn. Door de Lelylijn neemt 

het aantal reizigers op de Flevolijn toe. De keuze voor de route Amsterdam – Twente -Berlijn via Zwolle betekent ook 

een vervoertoename op de Flevolijn. 

 

Studie EuregioRail Zwolle – Munster 

Provincie Overijssel, Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) en de Euregio hebben de ambitie om de 

grensoverschrijdende treinverbindingen verder te verbeteren. Hiertoe is in het kader van het Interegg project 

EuregioRail het onderzoek gestart naar mogelijkheden om invulling te geven aan deze en de kosten en baten 

hiervan. Inzicht in de kosten en baten van verschillende ambitieniveaus is niet alleen een belangrijke basis voor 

besluitvorming in de regio, maar ook bij de betreffende (deel)staatsministeries en de EU. Daarbij dient al op korte 

termijn beslisinformatie op tafel te komen, zodat tijdig een politiek besluit over de doorkoppeling van de 

treindiensten op de spoorlijn Zwolle-Münster en de daartoe benodigde maatregelen genomen kan worden, vooral 

ook met oog op de aanbesteding van de treindiensten op de spoorlijn Münster-Enschede voor de periode vanaf 

2026.  

 De ambities met meer treinen tussen Zwolle en Münster hebben een groot raakvlak met de ambities voor 

Amsterdam – Berlijn. 

 

Emissievrij reizigersvervoer Zutphen Hengelo en Almelo-Mariënberg 

In 2020 heeft ProRail opdracht gekregen voor een verkenning naar volledige elektrificatie van de lijnen Zutphen – 

Hengelo en Almelo - Mariënberg. Daarbij is ook aanvullend onderzoek naar batterij- en waterstof-treinen uitgevoerd. 

Pantograaf-batterijtechniek lijkt voor deze trajecten haalbaar, milieuvriendelijker en goedkoper dan de aanleg van een 

nieuw bovenleidingsysteem. Besluitvorming is voorzien in BO MIRT 2022. Het raakvlak is beperkt. 

 

MIRT Verkenning TEN-T Oost 

In opdracht van IenW onderzoekt ProRail maatregelen voor 740 m lange goederentreinen op de goederencorridor 

Oost (Rotterdam – Weesp – Deventer – Hengelo – Bentheim en Elst - Deventer). De maatregelen langs de 

corridor Amersfoort – Bentheim zijn het verlengen van goederenwachtsporen in Deventer, Almelo en Oldenzaal. 

 

MIRT Verkenning TEN-T  

Op 14 december 2021 heeft de Europese Commissie het ‘Efficient and Green Mobility’-Package gepresenteerd. De 

EC geeft hiermee uitvoering aan de Green Deal en de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. Het pakket 

vormt een ambitieus voorstel met een prominente rol voor spoorvervoer om een bijdrage te leveren aan de 

afgesproken reductie van de CO2-uitstoot. Het pakket bestaat onder andere uit: 

- Herziening van de verordening uit 2013 ter realisatie van het Trans-Europese Netwerk Transport (TEN-T); 

inclusief het netwerk van de spoorgoederen-corridors (wetgevend); 

- Het Nieuwe EU Raamwerk voor Stedelijke Mobiliteit (niet-wetgevend); 

- Actieplan voor internationaal reizigersvervoer (niet-wetgevend). 

Eind 2022 volgt naar verwachting het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de Rail Freight 

Corridor verordening. 
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Nedersaksenlijn 

De regio heeft een ambitie voor een nieuwe spoorverbinding tussen Stadskanaal en Emmen. Hiermee kan een 

verbinding Groningen – Stadskanaal – Emmen – Almelo worden gerealiseerd wat de regionale bereikbaarheid ten 

goede komt. 

 

9 7.2 Raakvlak infraprojecten 

Op de corridor zijn de volgende infraprojecten actueel 

- Maatregelen PHS/OV SAAL 

- Snelheidsverhoging Flevolijn / Hanzelijn (in onderzoek) 

- PHS Amsterdam CS 

- Amsterdam Zuid (station en 3e perron) 

- Optimalisatie emplacement Amersfoort (in uitvoering) 

- Versnellen Amsterdam – Berlijn (MLT 2025-2030) 

- Deventer emplacement 

- Wunderline 

10 7.3 Stations/BTM 

Algemeen: 

• Indien vanuit het netwerk een keuze gemaakt wordt waarbij sprake is van snelheidsverhoging naar 160km/h 

(en/of 200 km/h) heeft dit invloed op alle stations. In de basis zijn stations niet ontworpen voor passages met 

deze snelheden, dus passagestations vereisen onderzoek op transferveiligheid. Bij een ruimtelijke 

inpassingsclaim vraagt dit om een integrale scope i.r.t. de omgeving. Voor de stations waar gestopt worden 

moet ook minimaal een onderzoek op transferveiligheid gedaan worden en in combinatie met een eventuele 

ruimtelijke opgaaf vergt dit zeker een integrale opgaaf. 

• Op alle trajecten waar sprake is van een toenemend aantal passerende of stoppende treinen langs/ op 

stations, dient een onderzoek plaats te vinden op transferveiligheid en opnieuw bepalen van de behoefte 

aan capaciteit op het station onder deze 'toenemende' omstandigheden. 

  

Station specifieke aandachtspunten: 

De impact op stations op deze corridor is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in routering. In alle 

varianten samen zijn 30 stations betrokken. 

Van deze 30 zijn er 5 stations waar reeds een transferknelpunten aanwezig is, dit betreft de stations: Wierden, 

Almelo, Borne, Amersfoort, Rijssen.  

Voor een tweetal stations met een bestaand transferknelpunt is reeds een project voorzien om deze op te lossen: 

Heino en Raalte. De overige stations op de genoemde corridors hebben aandachtspunten op het gebied van 

transfer of hebben geen knelpunten. Op basis van bovenstaande algemene punten dienen alle betrokken stations 

onderzocht te worden op het gebied van transferveiligheid. 

Daarnaast liggen er opgaven op stations in deze corridor, vanuit andere (knooppunt)studies of reeds benoemde 

corridorstudies. Voorbeelden hiervan zijn fietsopgave, kwaliteitsopgave en de genoemde goederenroutering 

(GNOE). De diverse opgaven op een station dienen ten alle tijden integraal, ook in relatie tot de omgeving, 

beschouwt te worden. 

Als laatste zijn mogelijk een tweetal nieuwe stations voorzien; Barneveld Noord (in combinatie met het bestaande 

station Barneveld Noord), Stroe en Apeldoorn West. Nieuw te realiseren stations dienen zeker integraal 

beschouwd te worden. 
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8 Adaptief ontwikkelpad 

De productverbeteringen op de corridor Amsterdam Berlijn kan stapsgewijs worden ingevoerd, zodat op elk moment 

kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen.  

Bijvoorbeeld door 

 

 Voor 2030 

o Versnelling IC Berlijn MLT (2025-2030, niet meer stoppen in Almelo) 

o Versnelling IC Amsterdam – Lelystad - Zwolle 

o Frequentie-verhoging IC Amsterdam - Hengelo – Osnabrück - Belijn (of Hamburg) naar 1x/uur 

o Extra IC’s Amersfoort-Deventer in daluren en extra IC’s Randstad-Twente 

o Lijnvoering OV SAAL (4 IC/u Amersfoort - Amsterdam Zuid/Schiphol, geen directe IC naar 

Amsterdam CS (incl IC Berlijn naar Amsterdam Zuid en Schiphol) 

o Enkele keren per dag ‘Losleggen IC Amsterdam Centraal – Berlijn’ 

o Optie IC stop Barneveld Noord 

o Optie doorkoppeling Münster Enschede naar Zwolle 

- 2030 - 2040 

o Versnelling IC Berlijn (losleggen, niet meer stoppen in Hilversum, Apeldoorn, snelheidsverhoging 

Amersfoort-Deventer naar 140 km/) 

o 2e sneltrein Zwolle – Almelo  

- 2040 

o Amsterdam – Enschede en Amsterdam – Berlijn via Sallandlijn  

▪ En/of 

o Productverbetering op de corridor Amsterdam – Amersfoort – Hengelo icm alternatieve 

goederenroutering GNOE), waaronder Sprinters Amersfoort – Barneveld, extra treinen Almelo - 

Hengelo 
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9 Bevindingen  

- In de IMA zijn op de corridor Amersfoort-Hengelo en Zwolle-Enschede geen vervoerknelpunten in reizigerstreinen 

geconstateerd. Wel zijn er knelpunten in de IC’s op het traject Amersfoort – Amsterdam Zuid en Almere – 

Amsterdam Zuid 

Richting 2040 is er op het traject Amersfoort – Bentheim onvoldoende capaciteit voor het goederenverkeer.  

- De spoorcapaciteit van de corridor wordt maximaal benut. Voor het realiseren van structurele 

productverbeteringen zijn investeringen in de infrastructuur noodzakelijk 

- Als bijdrage van het verbeteren van de internationale verbinding met Berlijn biedt een keuze voor zowel het 

verbeteren van de huidige verbinding IC Amsterdam – Berlijn via Bad Bentheim als de ICE verbinding via 

Arnhem in Duisburg toegevoegde waarde. Verbetering van de huidige verbinding via Bad Bentheim is mogelijk 

door het verhogen van de frequentie naar 1x/uur i.c.m. nieuwe (nacht-)verbindingen, bv direct naar Hamburg. 

- Een los internationaal pad voor de IC Berlijn is vanuit de internationale reiziger optimaal en beperkt eventuele 

nadelen voor binnenlandse reizigers, dit kan nader onderzocht worden.  

- Versnelling van de verbinding met het landsdeel Twente met de noordelijke Randstad en de internationale 

verbinding met Osnabrück en Berlijn is mogelijk met ruim 20 minuten. De IC Amsterdam – Enschede en 

Amsterdam - Berlijn rijdt dan via een alternatieve route Amsterdam – Zwolle – Hengelo. Hiervoor is integrale 

spoorverdubbeling van het baanvak Zwolle- Wierden nodig (investering van € 500-1000 mio). De IC verbinding 

van Enschede met de zuidelijke Randstad via de huidige route Amersfoort - Utrecht (2x/u) blijft gehandhaafd. 

- Verbetering van de verbinding tussen de regio’s is de verbeteren door een 2e sneltrein Zwolle – Almelo. Dit is een 

eventuele tussenstap naar de structurele IC verbinding Amsterdam – Zwolle – Enschede 

- Opening naar een nieuw station Barneveld Noord eventueel i.c.m. een nieuwe sprinter Amersfoort – Apeldoorn 

vraagt nader onderzoek 

- De ontwikkeling op de corridor Amsterdam Berlijn heeft raakvlakken met andere ontwikkelingen op het 

spoornetwerk, zoals de ontwikkeling op de corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens, Goederencorridor Noord 

Oost Europa, Euregiorail Zwolle – Münster, herziene EU verordening TEN-T.  

- Mogelijkheden voor productverbetering op deze corridors hangen samen met keuzen voor de goederenverbinding 

met Noord Oost Europa (GNOE). Andere goederenrouteringen bieden ruimte op de corridor Amersfoort – Almelo 

– Hengelo voor verbetering van het regionaal, nationaal of internationaal reizigersvervoer op deze corridor. 

 

Nader onderzoek is wenselijk naar verdere uitwerking en optimalisatie van bouwstenen en nieuwe gesuggereerde 

bouwstenen. 

- nieuw station Barneveld Noord (Sprinter of IC) en de effecten op stations oostelijker gelegen; uitwerking 

bouwsteen IC bediening Barneveld en Regiosprinter Amersfoort – Apeldoorn (opties nieuwe stations Barneveld 

Noord, Stroe, Apeldoorn West) 

- IC Berlijn los rijden (niet meer geïntegreerd in IC). (i.c.m. minder goederenverkeer via Weesp route) 

- IC via Sallandlijn met 140 km/h, geen 3e/4e Sprinter. Optimalisatie om infrakosten te verlagen 

- IC via Sallandlijn in combinatie met handhaven IC’s Amersfoort – Enschede en IC’s Amersfoort – Deventer.  

- Nieuwe mogelijkheden i.c.m. GNOE 

- Extra sneltreinen Amersfoort – Amsterdam CS, extra Sprinters Hilversum-Amsterdam CS of extra (of sneller) 

treinen Almere – Hilversum - Utrecht  

- 2e sneltrein Zwolle – Enschede  

- Sneltrein Zwolle – Enschede in de aansluitingsknoop Zwolle (aanpassen dienstregeling) 

- 2 IC Enschede – Zwolle via Sallandlijn icm IC Berlijn via bestaande route 

- Extra (4e)  IC (Schiphol - ) Deventer – Hengelo - Enschede of Bentheim (andere half uur met IC Berlijn) 

- Snelheidsverhoging bestaande corridor Amsterdam – Amersfoort - Hengelo. 

- Mogelijkheden en gevolgen van open toegang internationaal vervoer 
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