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Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Op 21 mei 2021 stuurde Prorail dit persbericht de lucht
in: https://www.prorail.nl/nieuws/prorail-adviseert-nederland-weer-in-
beweging-met-het-spoor. Hierbij hoort ook een brief. die u als bijlage
vindt. 

Maar hoe staat binnen deze context de Metropoolregio Amsterdam in
deze wedstrijd als het gaat over Amsterdam - Zwolle/Groningen -
Bremen - Hamburg in combinatie met de Lelylijn en Wunderline? Op de
website van de Metropoolregio Amsterdam vinden we het volgende
terug: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/pleidooi-voor-meer-
en-snellere-treinen-tussen-randstad-en-ruhrgebied/  Ook hier speelt de
blinde focus van de Randstad op NRW een grote rol. Hoe gaat u uw
collega's van de gemeenteraad Amsterdam en de provinciale staten van
Flevoland en Noord-Holland bewijzen dat niet elke trein via Arnhem
logisch naar de rest van Duitsland. Dit betreft ook de trein naar Berlijn
voor Overijssel via Zwolle en Twente. 

In deze context kan u ook de plannen van Prorail meenemen om de
internationale trein weer centraal te stellen bij opzetten van de
dienstregeling. Blijf Noordoost-Nederland buitengesloten of gaan we ons
eindelijk goed grensoverschrijdend verbinden met ons natuurlijk Duitse
achterland. Zonder dat de regio voor een internationale lange-
afstandstrein naar Arnhem of Utrecht moet reizen? 

Dit is ook voeding voor de verschillende partijen die nu nog bezig zijn
met de visie op mobiliteit. Groningen doorgangsstation in plaats van
een eindstation? 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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Ons kenmerk  


Onderwerp Nederland weer in beweging 


 


 


 


Geachte informateur, 
 


 


Als spoorbeheerder is ProRail verantwoordelijk voor het onderhoud, de vernieuwing, de  
uitbreiding en de veiligheid van het Nederlandse spoorwegnet. We verdelen als onafhankelijke 
partij de ruimte op 7.000 kilometer spoor, regelen alle treinverkeer (1,4 miljoen ritten per werkdag) 
en bouwen en beheren stations. Daarbij werken we nauw samen met (regionale) overheden, 
vervoerders en marktpartijen.  
Het Nederlandse spoornetwerk behoort tot de beste spoornetwerken ter wereld. Het spoor houdt  
onze samenleving en economie in beweging. Voor de komende jaren zien wij een aantal  
maatschappelijke vraagstukken waar ProRail graag een bijdrage aan wil leveren.  
 
1. Economisch herstel en groei 
Modern, efficiënt vervoer per spoor is het fundament voor een sterke economie in de 21e eeuw. 
Dat geldt zowel voor personen als voor goederenvervoer. Om Nederland weer in beweging te 
krijgen is het belangrijk dat goederen en reizigers snel, betrouwbaar en veilig kunnen reizen.  
De aanleg en het onderhoud van infrastructuur levert bovendien veel werkgelegenheid op voor 
Nederlandse vakmensen en bedrijven. Ook de Nederlandse innovatiekracht wordt gestimuleerd, 
omdat het spoor voortdurend aan technologische en digitale vernieuwing werkt. Zo levert de 
spoorsector een bijdrage aan de economische ontwikkeling en welvaart in heel Nederland. 
 
2. Woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling 
Het vinden van een betaalbare, fijne woning in een prettige buurt met goede voorzieningen is één 
van de grootste problemen waar jong en oud nu mee te kampen hebben. De komende jaren zal 
een grootschalig bouwprogramma van de grond moeten komen om honderdduizenden nieuwe 
woningen te realiseren. Met goede spoorverbindingen maken we woningbouw mogelijk in het hele 
land en zorgen we dat nieuwe woningen en wijken goed bereikbaar zijn. 
 
3. Klimaat en duurzaamheid 
En natuurlijk is duurzame mobiliteit één van de belangrijkste bouwstenen voor een ambitieus én 
realistisch klimaatbeleid. Het vervangen van korte afstand vluchten door internationale 
spoorverbindingen, het fijnmazig verbinden van steden en regio’s zodat het autogebruik kan 
worden teruggedrongen, het vervangen van transport via vrachtwagens door schoon vervoer over 
het spoor; de mogelijkheden om Nederland en Europa op een verstandige, betaalbare manier 
schoner en duurzamer te maken zijn enorm. 
 
Dankzij onze centrale en neutrale positie heeft ProRail een goed overzicht over de ontwikkelingen 
die het spoorvervoer de komende jaren zullen beïnvloeden en wat dat betekent voor de 
beleidskeuzes die u kunt maken.  
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Het huidige spoornetwerk in Nederland is het meest intensief bereden spoorwegnetwerk in Europa 
en loopt al enige tijd tegen zijn grenzen aan. Met logistieke maatregelen, uitbreiding van 
infrastructuur en technologische innovaties wil ProRail de komende jaren de kwaliteit van het 
Nederlandse spoor op peil houden. Zo kunnen we de groeiende bevolking en de daarmee 
samenhangende toename van de vervoersvraag opvangen. Ook kunnen we dan voldoen aan de 
meest moderne veiligheidseisen en noodzakelijke maatregelen in het kader van klimaatadaptatie 
nemen.  
 
Uit onze studies en analyses blijkt dat de vervoersvraag de komende jaren – na de huidige dip – al 
weer snel terugkomt op het oorspronkelijke (hoge) groeipad van voor corona. ProRail onderscheidt 
meerdere knoppen waaraan gedraaid kan worden om vraag en aanbod van openbaar vervoer per 
spoor op de meest efficiënte wijze passend te krijgen, ook richting 2030 en daarna. 
 
Vraagsturing  
• Met de sector investeren in spreiding van vervoer en reizen buiten de spits aantrekkelijk 


maken. 
 
Investeringen in systeemsprongen 
• Verdere digitalisering en de inzet van innovatieve technieken maken het mogelijk om de 


capaciteit op het huidige spoor te vergroten (“systeemsprongen”). Daarvoor zijn 
investeringen nodig in innovaties zoals systeem tractie energievoorziening (met minder 
energieverbruik meer treinen van energie te voorzien om meer te kunnen rijden) en 
automatic train operation (automatisch bestuurde treinen om het spoor intensiever en 
efficiënter te kunnen gebruiken).  


 
Investeringen in (nieuwe) infrastructuur 
• Investeringen in het reizigersvervoer in de regio en op het Hoofdrailnet die de frequentie van 


het aantal treinen op het spoor verhogen en het reizen met nieuw en ander materieel 
ondersteunen. We willen urgente vervoersknelpunten op belangrijke locaties zoals 
Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Den Haag en Amsterdam oplossen. Ook knelpunten op 
het gebied van overwegen, de stabiliteit van de spoorbaan en energievoorziening vergen 
investeringen.  


• De spoorinfrastructuur in de Nederlandse havens moet verder op orde worden gebracht. 
Daartoe investeren we in het spoor en in digitalisering van onderhoudsplanning en 
netwerkmanagement. Zo dragen we bij aan de concurrentiepositie van de Rotterdamse en 
andere havens.  


• Investeringen om internationaal spoorverkeer, zowel voor passagiers als voor 
goederenvervoer, aantrekkelijker te maken. Daarom zijn investeringen noodzakelijk in het 
kader het Trans-European Transport Netwerk (TEN-T) en de Technische Specificaties voor 
Interoperabiliteit (TSI) om een samenhangend Europees spoorsysteem te krijgen. 


• En dan zijn er nog een aantal andere maatregelen, zoals het vergroten van de 
spoorveiligheid en het aanpakken van urgente capaciteitsknelpunten op diverse stations en 
perrons.   


 
Om ook andere knelpunten in de mobiliteit te kunnen aanpakken (weg, water en fiets, mede 
samenhangend met de woningbouwopgave) adviseren wij u om het Mobiliteitsfonds structureel op 
te hogen en voldoende middelen voor mobiliteitsprojecten voor het spoor beschikbaar te stellen. 
Graag bied ik ook de expertise van ProRail aan om u te adviseren over nieuwe spoorlijnen (zoals 
bijvoorbeeld de Lelylijn en de Nedersaksenlijn) die in verschillende verkiezingsprogramma’s 
genoemd worden.  
 
Mede namens de ruim 4000 collega’s van ProRail wens ik u veel succes bij uw belangrijke werk. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
John Voppen 
CEO  
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Vanaf 2030 internationale trein centraal bij maken dienstregeling


In de toekomst zullen internationale treinen het uitgangspunt vormen bij het opzetten van een


nieuwe dienstregeling. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor internationale treinen en zullen


reistijden korter worden. Dat zegt ProRail-directeur John Voppen in een interview met


Treinreiziger.nl. Hij verwacht dat de trein mede daardoor in staat zal zijn een beter alternatief te


worden voor het vliegtuig.


Korteafstandsvlucht


Op dit moment vormt de binnenlandse vraag het uitgangspunt bij het opzetten van het spoorboekje.


Pas aan het einde wordt gekeken of een internationale trein ingepast kan worden. Daardoor is er


niet altijd ruimte voor een snelle internationale trein en daarom is bijvoorbeeld de trein naar Berlijn


in Nederland langzamer dan de reguliere intercity. In de toekomst moet dat echt anders, vindt


ProRail-directeur John Voppen.”We beginnen nu met het ingewikkeldste knooppunt van Nederland,


Zwolle, maar in de toekomst zullen we gaan beginnen met de internationale trein.”


De spoorbeheerder wil het daarmee mogelijk maken dat de trein een alternatief wordt voor de


korteafstandsvluchten. “Dan neemt het internationaal treinverkeer behoorlijk toe” verwacht de


topman. Die groei kan bovendien versterkt worden als er hogere frequenties en kortere reistijden


worden geboden. “Maar als we dat willen, moeten we de dienstregeling op een andere manier gaan


maken. Want nu is het passen en meten.” Daarom wil ProRail samen met andere Europese


vervoerders de dienstregeling in de toekomst op een andere manier ontwerpen.


Korte termijn


Voorlopig zal er echter nog worden voortgeborduurd op de huidige dienstregeling. “De echt grote


stappen zullen we rond 2030 zetten” vertelt de topman. Tegen die tijd moet de zogenoemde A12-


corridor (Utrecht – Arnhem) aangepakt zijn, en moet Amsterdam Zuid gereed zijn voor internationale


treinen. Alhoewel de internationale dienstregeling pas in 2030 echt centraal komt te staan in de


dienstregeling, wil dat niet zeggen dat er tot die tijd niets gebeurt. De directeur wijst erop dat


bijvoorbeeld de intercity naar Berlijn in 2024 een half uur sneller wordt, tien minuten van die


reistijdwinst zal in Nederland geboekt worden. Om dat mogelijk te maken zal er in Deventer een


perron bijkomen en zal het spoor bij Oldenzaal worden aangepast.


Maar, zo vertelt Voppen, op de korte termijn is er meer mogelijk: “Het gaat om soms relatief simpele


dingen. We bekijken bijvoorbeeld of we de trein van Amsterdam naar Frankfurt kunnen knopen aan


de trein van Keulen naar München, zodat er een rechtstreekse trein naar München ontstaat” vertelt


de directeur. “Dit soort dingen gaan we echt de komende jaren allemaal doen.”
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Zie ook: Duitsland: elk uur een trein Amsterdam – Berlijn (en één uur sneller)


Foto: John Voppen in gesprek met de media (archief) (Fotograaf: Stefan Verkerk)


Lange termijn


Maar voor de lange termijn is er meer nodig, vindt de spoorbeheerder. Want ondanks dat de


reizigersaantallen momenteel helemaal ingezakt zijn, verwacht ProRail een forse reizigersgroei, zowel


nationaal als internationaal. Voppen legt uit: “We zien de groei van de bevolking, we zien de


verstedelijking, we zien de huizenbouw, als we niets doen, komen de knelpunten vanzelf weer


terug.” 


Om te zorgen dat er op lange termijn ruimte komt voor meer en snellere internationale treinen is het


volgens Voppen noodzakelijk dat er in Europees verband een dienstregeling ontworpen gaat worden.


Daarom hebben dienstregelingsexperts van Nederland, Duitsland en België het initiatief genomen


voor EuroLink. “Voor de verbeteringen op korte termijn zijn de gesprekken goed op gang. Met dit


initiatief willen we zorgen dat we op lange termijn grote stappen kunnen zetten” vertelt Voppen.


Schetsen Europees netwerk


Om het concreet te maken: de Eurostar Amsterdam – Londen doet er nu vier uur en tien minuten


over. Maar er is een half uur tijdwinst te boeken als de dienstregelingen in de verschillende landen


beter op elkaar worden afgestemd. 


De experts in Eurolink kijken niet alleen naar de bestaande verbindingen, maar ook hoe een


toekomstig netwerk eruit zou kunnen zien. De spoorbeheerders hebben op basis van de huidige en


geplande infrastructuur alvast een schets gemaakt hoe een Europees netwerk van


hogesnelheidstreinen eruit zou kunnen zien. In de eerste schetsen wordt er bijvoorbeeld over


gedacht om ook vanuit Nederland directe treinen te laten rijden naar Zuid-Frankrijk, die bij Parijs


(Marne-la-Vallée en Charles de Gaulle) aansluiting kunnen geven op hogesnelheidstreinen naar


Zwitserland. Ook denken de planners na over een treinpad voor een directe trein Amsterdam –


Een chalet kopen?


Vakantiewoningen te koop op 18 
vakantieparken in Nederland. Bekijk de 
mogelijkheden.


TopParken Verkoop Openen
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Hamburg. Of dergelijke verbindingen er ook echt komen is nog niet zeker: in deze fase gaat het


slechts om schetsen. 


Afbeelding: Eén van de schetsen vanuit Eurolink, afkomstig uit een prestatie. Bron: ProRail


Zie ook: Dit is (misschien wel) de dienstregeling van 2030


Concessies binnenlands netwerk


De keuze om internationale treinen in de planning meer prioriteit te geven kan ook gevolgen hebben


voor binnenlandse reizigers, erkent Voppen. “Dat betekent niet minder binnenlandse treinen maar er


moeten wel keuzes gemaakt worden. Af en toe zullen we misschien een kleine concessie moeten


doen voor binnenlandse treinen.”


Toch denkt Voppen dat het niet de internationale trein óf de binnenlandse trein zal zijn. “Op de


huidige manier is het passen en meten. We moeten het echt anders doen. Ik geloof erin als je het


andersom plant (beginnen bij internationale treinen, red.) dat je én-én kunt krijgen.” Volgens de


ProRail-topman is het vaker gebleken dat een andere manier van plannen meer mogelijkheden biedt.


Voppen wijst er bovendien op dat als internationale treinen binnen Nederland sneller worden, ook


binnenlandse reizigers daarvan kunnen pro�teren.


Amsterdam Centraal versus Amsterdam Zuid


Een heikel punt in de plannen is dat Amsterdam Centraal vrijwel alle internationale treinen


kwijtraakt. Thalys, Eurostar, de Intercity Brussel en de trein naar Berlijn moeten in de toekomst


allemaal van, naar of via Amsterdam Zuid gaan rijden, in plaats van Amsterdam Centraal.  Volgens


Voppen is dat nodig omdat Amsterdam Centraal in de huidige vorm de toekomstige


reizigersaantallen niet aankan. Daarom wordt het station grondig aangepakt en zullen de perrons


verbreed worden. Dat heeft echter ook tot gevolg dat er een perron sneuvelt. Voppen: “Dat klinkt


raar, dat je door minder perrons en minder wissels meer capaciteit krijgt. Maar er ontstaat daardoor


een betere doorstroming. Zowel treinen als reizigers kunnen daardoor sneller het station verlaten.”


Omdat er een perron verdwijnt, is er echter geen ruimte meer voor de internationale treinen. Als


daarvoor toch een perron aangelegd moet worden, hangt daaraan een prijskaartje van naar


schatting meer dan 100 miljoen euro. De ProRail-directeur legt desgevraagd uit waarom dat zo duur


is. “Naast het IJ is het heel soppig. Heel lang geleden zijn er speci�eke punten in de fundering


gemaakt. Er zijn sterke en minder sterke punten. Als we zowel bredere perrons willen als een extra


perron, betekent dit dat we geen gebruik meer kunnen maken van de huidige fundering.” Daarnaast


speelt mee dat internationale treinen op Amsterdam Centraal in combinatie met de toekomstige


extra binnenlandse treinen moeilijk in te passen zijn op de aangrenzende spoortrajecten.
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Volgens Voppen is Amsterdam Zuid bovendien een prima station voor internationale reizigers. “Als je


nu kijkt naar de herkomst en bestemmingen van internationale reizigers, zie je dat er veel


zakenreizigers zijn die ook gewoon op die plek willen zijn. Daarnaast zijn de verschillende


bestemmingen in de binnenstad met de Noord/Zuidlijn heel goed bereikbaar.” 


Europees jaar van het spoor


Voppen wijst erop dat dit jaar in Europa is uitgeroepen tot jaar van het spoor. Volgens de topman van


ProRail is er nu een momentum om daarom ook te investeren in het spoor en de internationale trein.


“Als je nu niet investeert, wordt het in 2030 of 2035 heel erg ingewikkeld.” 


Specials over internationaal treinreizen


“15 treinen kunnen Lelystad Airport overbodig maken”


‘Fors meer hogesnelheidstreinen alleen haalbaar bij centraal ontwerp HSL-netwerk’


Air France verliest door TGV tot 90% marktaandeel bij korte vluchten


Deze 7 obstakels maken verkopen internationale treinkaartjes lastig


Eurostar, de nieuwe concurrent van het vliegtuig?


Internationale Treintickets kopen


KLM, NS, Schiphol: ‘Concrete’ actieagenda voor internationale trein


Kosten vliegtuig onderschat, trein regelmatig goedkoper


Nachttrein kan tot 1 miljoen reizigers trekken. NS: subsidie nodig


Onderzoek: Veel reizigers zien in nachttrein alternatief voor vliegtuig


TEE 2.0: Europese nachttreinen (opnieuw) aangekondigd


Trein als alternatief voor korte vlucht? Dan is dit nodig


Geef een antwoord
Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


Reactie


Een chalet kopen?


Vakantiewoningen te koop op 18 
vakantieparken in Nederland. Bekijk de 
mogelijkheden.


TopParken Verkoop Openen
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Onderwerp: Versterken van de treincorridor Randstad – Arnhem –  Rhein-Ruhrgebied   
 
Geachte heer Tjeenk Willink, 
  
Allereerst willen wij u van harte feliciteren met het aanvangen van uw taken als informateur van 
het komend kabinet. Nederland en Europa staan voor grote uitdagingen als het gaat om 
economische weerbaarheid, verduurzaming en betere verbindingen. Graag vragen wij daarom 
uw aandacht voor de kansrijkheid van en noodzaak voor investeringen in de Randstad-
Arnhem-Rhein-Ruhr verbinding per spoor (A12 spoorcorridor).  
 
Het aankomende kabinet kan in het regeerakkoord kiezen voor een snellere, betrouwbaardere 
en frequentere treinverbinding met Duitsland, door in de komende kabinetsperiode prioriteit te 
geven aan investeringen in de A12-spoorcorridor Randstad – Arnhem – Rhein-Ruhrgebied. 
Versterken van deze corridor is: 
1. nodig voor de economische ontwikkeling van Nederland,  
2. draagt bij aan Europese klimaat-doelstellingen,  
3. noodzakelijk voor verdere verstedelijking en leefbaarheid langs de corridor.  


Deze schakel zorgt voor een mobiliteitssprong naar Duitsland, en 
4. sluit aan bij Europese en Duitse plannen, en maakt dat de corridor op het niveau komt van 


een hoofdcorridor in het Europese personenvervoer treinnetwerk (TEN-T)  


In de bijlage bij deze brief treft u onze onderbouwing en voorstellen.  
 
We vragen het aankomend kabinet te investeren in de  A12-spoorcorridor (Randstad-
Arnhem-Rhein-Ruhr).  We verzoeken de impact en koppelkansen ten aanzien van 
verstedelijking (economie en wonen) en goederenvervoer in samenhang uit te werken en te 
onderzoeken met de regio’s en andere betrokken partijen. Dit leidt onder andere tot een 
snellere, meer frequente en betrouwbare ICE verbinding van en naar het Ruhrgebied en betere 
bereikbaarheid van andere belangrijke bestemmingen in Duitsland door aan te sluiten bij de IC 
en ICE plannen van de Duitse regering.  
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Doen we dit nu niet, dan zijn capaciteitsproblemen op deze corridor in de toekomst 
(2030-2040) onvermijdelijk en zullen grote knelpunt en ontstaan. Daarbij missen we 
kansen om een modal shift te bewerkstelligen en een  goede verbinding te leggen met 
onze belangrijkste handelspartner Duitsland .  
 
Wij bieden aan om gezamenlijk: 


• te komen tot een groeistrategie voor de verdere uitwerking van de benodigde 
investeringen ter verbetering van het internationaal personenvervoer over het spoor 
Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Rhein-Ruhr (A12).  


• in te zetten op Europese financiering (CEF middelen), deze lijken kansrijk gezien de 
A12 onderdeel is van het Europese TEN-T netwerk (Rhine-Alpine corridor). 


In 2021 is er terecht veel aandacht voor internationale spoorverbindingen, zo ook in het kader 
van European Year of Rail en Toekomstbeeld OV 2040. Graag continueren en versterken wij 
ons partnerschap onderling en met het Rijk in de komende kabinetsperiode.  
 
Alleen samen boeken we sterke voortgang op deze grote, complexe, internationale 
verbindingen. Samenhang met regionale kansen en knelpunten ten aanzien van verstedelijking 
en goederenvervoer is daarbij van belang. Wij zien dan ook uit naar een gesprek met het 
komend kabinet en naar verdere samenwerking en afspraken in het kader van het 
Toekomstbeeld OV 2040 en het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 
(MIRT). 
 
Met vriendelijke groet, 
 


 
Hubert Bruls 


 


 
Jan de Reus 


 
 


 
Engbert Stroobosscher 


 


 


 
Arne Schaddelee 


 
Jan van der Meer 


 
Thomas Ahls 
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Bernard de Graaf 


 
 
 
 
 
Lot van Hooijdonk 
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(Bijlage bij brief 2021-GMPA-05) 


Versterken van de treincorridor Randstad – Arnhem – Rhein-Ruhrgebied 


Hoofdboodschap: Geef de komende jaren prioriteit aan investeringen in de spoorcorridor Randstad – 


Arnhem – Rhein-Ruhrgebied. Versterken van deze corridor is 1) nodig voor de economische 


ontwikkeling van Nederland, 2) draagt bij aan Europese klimaatdoelstellingen, en 3) is noodzakelijk 


voor verdere verstedelijking en leefbaarheid langs de corridor. Deze schakel is 4) nog niet op het 


niveau van een hoofdspoorcorridor in het Europese netwerk als het gaat om personenvervoer. 


Urgentie 


Al sinds de jaren ’80 worden er op deze corridor verbeteringen gedaan. Bijvoorbeeld het uitbreiden 


van stations (Driebergen-Zeist reeds voltooid, Arnhem, Ede-Wageningen/Amsterdam Zuid 


aanstaande), en het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen (Bunnik, Veenendaal en Ede; 


Maarsbergen, Arnhem-Oost en Wolfheze volgen binnen enkele jaren), het vergroten van de 


capaciteit van het spoor (verdubbelen van het spoor Utrecht-Amsterdam Bijlmer Arena, en spoor 5/6 


Amsterdam Zuid). Door het intensieve gebruik van de corridor voor zowel regionaal, nationaal als 


internationaal spoorvervoer is er echter nog steeds sprake van een capaciteitstekort.   


Hierdoor is het internationaal gezien nu niet mogelijk deze corridor door te ontwikkelen naar het 


niveau van een Europees hoofdcorridor. Het slim combineren van de reeds gedane verbeteringen met 


aanstaande investeringen biedt hier wel de mogelijkheid toe. Daarnaast ontstaan er daarmee ook op 


regionale en lokale schaal mogelijkheden voor verstedelijking en het vergroten van de leefbaarheid. 


Dit blijkt ook uit de afgeronde studies voor de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040. Het 


European Year of Rail is een mooie aanleiding hier werk van te maken. 


Hieronder worden de genummerde elementen uit de hoofdboodschap verder toegelicht:  


1. Economische ontwikkeling van Nederland: Het versterken van de internationale 
treinverbindingen op het Randstad – Arnhem - Rhein-Ruhr corridor heeft positieve effecten op 
de economische ontwikkeling van Nederland. 


De snelle en frequente treinverbindingen tussen de Randstad en Parijs en Londen worden goed 


gebruikt. Een echt snelle, frequente en betrouwbare verbinding tussen de meest economisch 


relevante en dichtbevolkte gebieden (zie figuur 1 en 2) van Nederland en Duitsland ontbreekt echter 


nog. De huidige ICE rijdt maar eens per twee uur, met vaak grote overstaptijd voor andere 


bestemmingen in Duitsland. Nederland heeft baat bij snellere verbindingen met economisch sterke 


regio’s in Duitsland (bijvoorbeeld het Ruhrgebied en de regio’s Frankfurt en Berlijn). Snellere 


verbindingen zorgen ervoor dat (ook binnenlandse) agglomeratievoordelen kunnen optreden (meer 


‘sharing, matching, en learning’) en dat het vestigingsklimaat verbetert.  
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Figuur 1: BBP per inwoner per NUTS 2 regio 2018 – Eurostat1 / Figuur 2: Bevolkingsdichtheid (per km2) per NUTS 2 regio 


2018 – Eurostat2 


 


2. Europese klimaat doelstellingen: Het versterken van de treincorridor Randstad – Arnhem – 


Rhein-Ruhrgebied draagt bij aan substitutie van vliegreizen naar treinreizen op de afstand tot 


750km, en daarmee aan de duurzaamheids-doelstellingen van Nederland/Europa. 


De Europese Unie legt in het ‘European Year of Rail’ meer dan ooit de focus op internationale 


treinverbindingen. De nieuwe ‘European Sustainable and Smart Mobility Strategy’ heeft als doel om 


voor 2050 een 90% reductie in de CO2-uitstoot van mobiliteit te realiseren. Het inzetten van 


internationale treinen in plaats van vliegtuigen en het daarvoor versterken van het Europese 


treinnetwerk speelt een belangrijke rol in de strategie.  De CO2 uitstoot per km per passagier is 


significant lager bij treinreizen dan bij vlieg- en auto/ bus reizen, ook als de totale levenscyclus van de 


aanleg van de infrastructuur wordt meegenomen3. De luchthavens van Düsseldorf, Köln/Bonn, 


Frankfurt, Stuttgart, en Basel verwerken jaarlijks zo’n 1,8 miljoen passagiers van/naar Schiphol. Door 


deze (deels) te vervangen door treinreizen kan een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan de 


substitutie van lucht- door treinreizen en daarmee aan het verminderen van de CO2 uitstoot van 


internationale mobiliteit. Daarbij kan het ook op regionaal niveau bijdragen aan de modal shift van 


auto naar trein.  


3. Verstedelijking en leefbaarheid: het versterken van de corridor Randstad – Arnhem – Rhein-


Ruhrgebied faciliteert verstedelijkingsambities van de verschillende regio’s en biedt kansen om 


de leefbaarheid te vergroten. 


a. Het aan elkaar knopen van de gedane investeringen om de corridor internationaal te 


versterken faciliteert verschillende ruimtelijke prioriteiten van Rijk en stedelijke regio’s langs 


de route. Het gaat bijvoorbeeld om de ambitie van de Groene Metropoolregio Arnhem-


Nijmegen en regio Foodvalley om nieuwe verstedelijkingslocaties te ontwikkelen, van Utrecht 


om een nieuw station te realiseren gekoppeld aan verstedelijkingsopgaven en een 


schaalsprong in het regionale OV, en van de MRA om zich te ontwikkelen tot een 


internationale top-regio. Ook draagt een snelle verbinding met Duitsland bij aan de 


internationale positie van de MRDH. Deze positie wordt verder versterkt als er een snelle 


verbinding wordt gerealiseerd van de Rotterdamse en Haagse regio naar Utrecht alwaar een 


 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.economy&lang=en 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.population&lang=en 


 
3 Chester and Horvath, 2009, Environmental assessment of passenger transportation should include infrastructure and 


supply chains, Environmental Research Letters, Volume 4, Number 2 
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naadloze overstap plaats kan vinden. Voor een dergelijke snelle connectie en naadloze 


verbinding zijn er (ook) lokaal en regionaal interventies nodig. 


b. De vier verschillende niveaus van trein (-en in de MRA metro) verkeer (van regionaal tot 


internationaal) hebben allemaal een belangrijke rol in het verstedelijkingsmodel van de 


verschillende regio’s. Het incrementeel verbeteren van de corridor Randstad – Arnhem – 


Rhein-Ruhrgebied biedt mogelijkheden om op al deze niveaus logistieke knelpunten aan te 


pakken en daarmee kansen om de leefbaarheid in verschillende stedelijke gebieden te 


vergroten. 


c. Een specifiek aandachtspunt is het goederenvervoer. Sommige oplossingsrichtingen voor 


goederen gaan uit van route door Arnhem die daar de Randstad – Arnhem – Rhein-Ruhrgebied 


personen corridor zou kruisen. Dit levert problemen op voor de verstedelijkingsambities van 


Arnhem. 


d. Ander specifiek aandachtspunt is de aanleg van het 5e en 6e spoor en de ombouw van de OV 


terminal voor station Amsterdam Zuid. Het 5e en 6e spoor en de OV terminal maken uit van 


een samenhangend pakket maatregelen op de spoorring Amsterdam. Dit pakket is 


randvoorwaardelijk voor een goede aanlanding van de internationale treinen, zoals de ICE.  


4. Europees hoofdcorridor: Het versterken van de treincorridor Randstad – Arnhem – Rhein-


Ruhrgebied maakt van deze corridor een Europese hoofdcorridor. 


a. Het completeren van de TEN-T corridors, en ze beter geschikt maken voor personenvervoer, is 


een van de pijlers van de Europese strategie. De Randstad – Arnhem – Rhein-Ruhrgebied 


corridor maakt deel uit van één van de belangrijkste TEN-T kerncorridors: de Rhine-Alpine 


corridor. Het versterken hiervan past dus perfect binnen de strategie van de EU. Daarbij is 


financiering vanuit de CEF gelden mogelijk voor projecten die het TEN-T netwerk verbeteren.  


b. In Duitsland worden binnen het ‘Deutschlandtakt’ (figuur 4) afspraken gemaakt over de lange 


termijn ontwikkelingen in het treinverkeer. Daarin staat ook de ambitie om ieder uur een trein 


te hebben rijden tussen Amsterdam en Köln4. Er wordt op dit moment al gewerkt aan het 


driesporig maken van het traject Zevenaar (grens) – Oberhausen. Het versterken van het 


Nederlandse deel van de corridor Randstad – Arnhem – Rhein-Ruhrgebied sluit perfect aan op 


de Duitse plannen en ontsluit het Duitse ICE netwerk voor Nederlandse reizigers ook richting 


andere bestemmingen in Duitsland (zoals overstap Berlijn).   


c. Daarnaast heeft de Duitse overheid in samenwerking met alle Europese transportministers een 


plan gelanceerd voor lange-afstandstreinen in Europa, Trans European Express (TEE) 2.05. TEE 


lijn 3-4 is de lijn Amsterdam-Rome (met stops in o.a. Duisburg, Köln, Frankfurt, Basel, en 


Milaan – figuur 5).  


 
4 https://assets.ctfassets.net /scbs508bajse/1OYHAzIdfFjUuHycUOOM9I/ e0382caa4f55a0f8b01a54ae891d47ce/ 
Pra__sentation_Akteurskonferenz_vom_15.07.2020.pdf 
5 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/eu-ratspraesidentschaft-innovative-schiene-nachtverkehr-21-09-
2020.pdf?__blob=publicationFile 
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Figuur 3: TEE 2.0. lijnen volgens de Duitse overheid   Figuur 4: Duits netwerk volgens Deutschlandtakt tot 2030 


 


Figuur 5: A12 spoorcorridor Randstad-Arnhem-Rhein-Ruhr in relatie tot andere grensoverschrijdende verbindingen 
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(Bijlage bij brief 2021-GMPA-05) 

Versterken van de treincorridor Randstad – Arnhem – Rhein-Ruhrgebied 

Hoofdboodschap: Geef de komende jaren prioriteit aan investeringen in de spoorcorridor Randstad – 

Arnhem – Rhein-Ruhrgebied. Versterken van deze corridor is 1) nodig voor de economische 

ontwikkeling van Nederland, 2) draagt bij aan Europese klimaatdoelstellingen, en 3) is noodzakelijk 

voor verdere verstedelijking en leefbaarheid langs de corridor. Deze schakel is 4) nog niet op het 

niveau van een hoofdspoorcorridor in het Europese netwerk als het gaat om personenvervoer. 

Urgentie 

Al sinds de jaren ’80 worden er op deze corridor verbeteringen gedaan. Bijvoorbeeld het uitbreiden 

van stations (Driebergen-Zeist reeds voltooid, Arnhem, Ede-Wageningen/Amsterdam Zuid 

aanstaande), en het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen (Bunnik, Veenendaal en Ede; 

Maarsbergen, Arnhem-Oost en Wolfheze volgen binnen enkele jaren), het vergroten van de 

capaciteit van het spoor (verdubbelen van het spoor Utrecht-Amsterdam Bijlmer Arena, en spoor 5/6 

Amsterdam Zuid). Door het intensieve gebruik van de corridor voor zowel regionaal, nationaal als 

internationaal spoorvervoer is er echter nog steeds sprake van een capaciteitstekort.   

Hierdoor is het internationaal gezien nu niet mogelijk deze corridor door te ontwikkelen naar het 

niveau van een Europees hoofdcorridor. Het slim combineren van de reeds gedane verbeteringen met 

aanstaande investeringen biedt hier wel de mogelijkheid toe. Daarnaast ontstaan er daarmee ook op 

regionale en lokale schaal mogelijkheden voor verstedelijking en het vergroten van de leefbaarheid. 

Dit blijkt ook uit de afgeronde studies voor de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040. Het 

European Year of Rail is een mooie aanleiding hier werk van te maken. 

Hieronder worden de genummerde elementen uit de hoofdboodschap verder toegelicht:  

1. Economische ontwikkeling van Nederland: Het versterken van de internationale 
treinverbindingen op het Randstad – Arnhem - Rhein-Ruhr corridor heeft positieve effecten op 
de economische ontwikkeling van Nederland. 

De snelle en frequente treinverbindingen tussen de Randstad en Parijs en Londen worden goed 

gebruikt. Een echt snelle, frequente en betrouwbare verbinding tussen de meest economisch 

relevante en dichtbevolkte gebieden (zie figuur 1 en 2) van Nederland en Duitsland ontbreekt echter 

nog. De huidige ICE rijdt maar eens per twee uur, met vaak grote overstaptijd voor andere 

bestemmingen in Duitsland. Nederland heeft baat bij snellere verbindingen met economisch sterke 

regio’s in Duitsland (bijvoorbeeld het Ruhrgebied en de regio’s Frankfurt en Berlijn). Snellere 

verbindingen zorgen ervoor dat (ook binnenlandse) agglomeratievoordelen kunnen optreden (meer 

‘sharing, matching, en learning’) en dat het vestigingsklimaat verbetert.  
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Figuur 1: BBP per inwoner per NUTS 2 regio 2018 – Eurostat1 / Figuur 2: Bevolkingsdichtheid (per km2) per NUTS 2 regio 

2018 – Eurostat2 

 

2. Europese klimaat doelstellingen: Het versterken van de treincorridor Randstad – Arnhem – 

Rhein-Ruhrgebied draagt bij aan substitutie van vliegreizen naar treinreizen op de afstand tot 

750km, en daarmee aan de duurzaamheids-doelstellingen van Nederland/Europa. 

De Europese Unie legt in het ‘European Year of Rail’ meer dan ooit de focus op internationale 

treinverbindingen. De nieuwe ‘European Sustainable and Smart Mobility Strategy’ heeft als doel om 

voor 2050 een 90% reductie in de CO2-uitstoot van mobiliteit te realiseren. Het inzetten van 

internationale treinen in plaats van vliegtuigen en het daarvoor versterken van het Europese 

treinnetwerk speelt een belangrijke rol in de strategie.  De CO2 uitstoot per km per passagier is 

significant lager bij treinreizen dan bij vlieg- en auto/ bus reizen, ook als de totale levenscyclus van de 

aanleg van de infrastructuur wordt meegenomen3. De luchthavens van Düsseldorf, Köln/Bonn, 

Frankfurt, Stuttgart, en Basel verwerken jaarlijks zo’n 1,8 miljoen passagiers van/naar Schiphol. Door 

deze (deels) te vervangen door treinreizen kan een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan de 

substitutie van lucht- door treinreizen en daarmee aan het verminderen van de CO2 uitstoot van 

internationale mobiliteit. Daarbij kan het ook op regionaal niveau bijdragen aan de modal shift van 

auto naar trein.  

3. Verstedelijking en leefbaarheid: het versterken van de corridor Randstad – Arnhem – Rhein-

Ruhrgebied faciliteert verstedelijkingsambities van de verschillende regio’s en biedt kansen om 

de leefbaarheid te vergroten. 

a. Het aan elkaar knopen van de gedane investeringen om de corridor internationaal te 

versterken faciliteert verschillende ruimtelijke prioriteiten van Rijk en stedelijke regio’s langs 

de route. Het gaat bijvoorbeeld om de ambitie van de Groene Metropoolregio Arnhem-

Nijmegen en regio Foodvalley om nieuwe verstedelijkingslocaties te ontwikkelen, van Utrecht 

om een nieuw station te realiseren gekoppeld aan verstedelijkingsopgaven en een 

schaalsprong in het regionale OV, en van de MRA om zich te ontwikkelen tot een 

internationale top-regio. Ook draagt een snelle verbinding met Duitsland bij aan de 

internationale positie van de MRDH. Deze positie wordt verder versterkt als er een snelle 

verbinding wordt gerealiseerd van de Rotterdamse en Haagse regio naar Utrecht alwaar een 

 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.economy&lang=en 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.population&lang=en 

 
3 Chester and Horvath, 2009, Environmental assessment of passenger transportation should include infrastructure and 

supply chains, Environmental Research Letters, Volume 4, Number 2 
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pakken en daarmee kansen om de leefbaarheid in verschillende stedelijke gebieden te 
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goederen gaan uit van route door Arnhem die daar de Randstad – Arnhem – Rhein-Ruhrgebied 

personen corridor zou kruisen. Dit levert problemen op voor de verstedelijkingsambities van 
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d. Ander specifiek aandachtspunt is de aanleg van het 5e en 6e spoor en de ombouw van de OV 

terminal voor station Amsterdam Zuid. Het 5e en 6e spoor en de OV terminal maken uit van 

een samenhangend pakket maatregelen op de spoorring Amsterdam. Dit pakket is 

randvoorwaardelijk voor een goede aanlanding van de internationale treinen, zoals de ICE.  
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Ruhrgebied maakt van deze corridor een Europese hoofdcorridor. 

a. Het completeren van de TEN-T corridors, en ze beter geschikt maken voor personenvervoer, is 

een van de pijlers van de Europese strategie. De Randstad – Arnhem – Rhein-Ruhrgebied 

corridor maakt deel uit van één van de belangrijkste TEN-T kerncorridors: de Rhine-Alpine 

corridor. Het versterken hiervan past dus perfect binnen de strategie van de EU. Daarbij is 

financiering vanuit de CEF gelden mogelijk voor projecten die het TEN-T netwerk verbeteren.  

b. In Duitsland worden binnen het ‘Deutschlandtakt’ (figuur 4) afspraken gemaakt over de lange 

termijn ontwikkelingen in het treinverkeer. Daarin staat ook de ambitie om ieder uur een trein 

te hebben rijden tussen Amsterdam en Köln4. Er wordt op dit moment al gewerkt aan het 

driesporig maken van het traject Zevenaar (grens) – Oberhausen. Het versterken van het 

Nederlandse deel van de corridor Randstad – Arnhem – Rhein-Ruhrgebied sluit perfect aan op 

de Duitse plannen en ontsluit het Duitse ICE netwerk voor Nederlandse reizigers ook richting 

andere bestemmingen in Duitsland (zoals overstap Berlijn).   

c. Daarnaast heeft de Duitse overheid in samenwerking met alle Europese transportministers een 

plan gelanceerd voor lange-afstandstreinen in Europa, Trans European Express (TEE) 2.05. TEE 

lijn 3-4 is de lijn Amsterdam-Rome (met stops in o.a. Duisburg, Köln, Frankfurt, Basel, en 

Milaan – figuur 5).  

 
4 https://assets.ctfassets.net /scbs508bajse/1OYHAzIdfFjUuHycUOOM9I/ e0382caa4f55a0f8b01a54ae891d47ce/ 
Pra__sentation_Akteurskonferenz_vom_15.07.2020.pdf 
5 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/eu-ratspraesidentschaft-innovative-schiene-nachtverkehr-21-09-
2020.pdf?__blob=publicationFile 
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Onderwerp Nederland weer in beweging 

 

 

 

Geachte informateur, 
 

 

Als spoorbeheerder is ProRail verantwoordelijk voor het onderhoud, de vernieuwing, de  
uitbreiding en de veiligheid van het Nederlandse spoorwegnet. We verdelen als onafhankelijke 
partij de ruimte op 7.000 kilometer spoor, regelen alle treinverkeer (1,4 miljoen ritten per werkdag) 
en bouwen en beheren stations. Daarbij werken we nauw samen met (regionale) overheden, 
vervoerders en marktpartijen.  
Het Nederlandse spoornetwerk behoort tot de beste spoornetwerken ter wereld. Het spoor houdt  
onze samenleving en economie in beweging. Voor de komende jaren zien wij een aantal  
maatschappelijke vraagstukken waar ProRail graag een bijdrage aan wil leveren.  
 
1. Economisch herstel en groei 
Modern, efficiënt vervoer per spoor is het fundament voor een sterke economie in de 21e eeuw. 
Dat geldt zowel voor personen als voor goederenvervoer. Om Nederland weer in beweging te 
krijgen is het belangrijk dat goederen en reizigers snel, betrouwbaar en veilig kunnen reizen.  
De aanleg en het onderhoud van infrastructuur levert bovendien veel werkgelegenheid op voor 
Nederlandse vakmensen en bedrijven. Ook de Nederlandse innovatiekracht wordt gestimuleerd, 
omdat het spoor voortdurend aan technologische en digitale vernieuwing werkt. Zo levert de 
spoorsector een bijdrage aan de economische ontwikkeling en welvaart in heel Nederland. 
 
2. Woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling 
Het vinden van een betaalbare, fijne woning in een prettige buurt met goede voorzieningen is één 
van de grootste problemen waar jong en oud nu mee te kampen hebben. De komende jaren zal 
een grootschalig bouwprogramma van de grond moeten komen om honderdduizenden nieuwe 
woningen te realiseren. Met goede spoorverbindingen maken we woningbouw mogelijk in het hele 
land en zorgen we dat nieuwe woningen en wijken goed bereikbaar zijn. 
 
3. Klimaat en duurzaamheid 
En natuurlijk is duurzame mobiliteit één van de belangrijkste bouwstenen voor een ambitieus én 
realistisch klimaatbeleid. Het vervangen van korte afstand vluchten door internationale 
spoorverbindingen, het fijnmazig verbinden van steden en regio’s zodat het autogebruik kan 
worden teruggedrongen, het vervangen van transport via vrachtwagens door schoon vervoer over 
het spoor; de mogelijkheden om Nederland en Europa op een verstandige, betaalbare manier 
schoner en duurzamer te maken zijn enorm. 
 
Dankzij onze centrale en neutrale positie heeft ProRail een goed overzicht over de ontwikkelingen 
die het spoorvervoer de komende jaren zullen beïnvloeden en wat dat betekent voor de 
beleidskeuzes die u kunt maken.  
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Het huidige spoornetwerk in Nederland is het meest intensief bereden spoorwegnetwerk in Europa 
en loopt al enige tijd tegen zijn grenzen aan. Met logistieke maatregelen, uitbreiding van 
infrastructuur en technologische innovaties wil ProRail de komende jaren de kwaliteit van het 
Nederlandse spoor op peil houden. Zo kunnen we de groeiende bevolking en de daarmee 
samenhangende toename van de vervoersvraag opvangen. Ook kunnen we dan voldoen aan de 
meest moderne veiligheidseisen en noodzakelijke maatregelen in het kader van klimaatadaptatie 
nemen.  
 
Uit onze studies en analyses blijkt dat de vervoersvraag de komende jaren – na de huidige dip – al 
weer snel terugkomt op het oorspronkelijke (hoge) groeipad van voor corona. ProRail onderscheidt 
meerdere knoppen waaraan gedraaid kan worden om vraag en aanbod van openbaar vervoer per 
spoor op de meest efficiënte wijze passend te krijgen, ook richting 2030 en daarna. 
 
Vraagsturing  
• Met de sector investeren in spreiding van vervoer en reizen buiten de spits aantrekkelijk 

maken. 
 
Investeringen in systeemsprongen 
• Verdere digitalisering en de inzet van innovatieve technieken maken het mogelijk om de 

capaciteit op het huidige spoor te vergroten (“systeemsprongen”). Daarvoor zijn 
investeringen nodig in innovaties zoals systeem tractie energievoorziening (met minder 
energieverbruik meer treinen van energie te voorzien om meer te kunnen rijden) en 
automatic train operation (automatisch bestuurde treinen om het spoor intensiever en 
efficiënter te kunnen gebruiken).  

 
Investeringen in (nieuwe) infrastructuur 
• Investeringen in het reizigersvervoer in de regio en op het Hoofdrailnet die de frequentie van 

het aantal treinen op het spoor verhogen en het reizen met nieuw en ander materieel 
ondersteunen. We willen urgente vervoersknelpunten op belangrijke locaties zoals 
Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Den Haag en Amsterdam oplossen. Ook knelpunten op 
het gebied van overwegen, de stabiliteit van de spoorbaan en energievoorziening vergen 
investeringen.  

• De spoorinfrastructuur in de Nederlandse havens moet verder op orde worden gebracht. 
Daartoe investeren we in het spoor en in digitalisering van onderhoudsplanning en 
netwerkmanagement. Zo dragen we bij aan de concurrentiepositie van de Rotterdamse en 
andere havens.  

• Investeringen om internationaal spoorverkeer, zowel voor passagiers als voor 
goederenvervoer, aantrekkelijker te maken. Daarom zijn investeringen noodzakelijk in het 
kader het Trans-European Transport Netwerk (TEN-T) en de Technische Specificaties voor 
Interoperabiliteit (TSI) om een samenhangend Europees spoorsysteem te krijgen. 

• En dan zijn er nog een aantal andere maatregelen, zoals het vergroten van de 
spoorveiligheid en het aanpakken van urgente capaciteitsknelpunten op diverse stations en 
perrons.   

 
Om ook andere knelpunten in de mobiliteit te kunnen aanpakken (weg, water en fiets, mede 
samenhangend met de woningbouwopgave) adviseren wij u om het Mobiliteitsfonds structureel op 
te hogen en voldoende middelen voor mobiliteitsprojecten voor het spoor beschikbaar te stellen. 
Graag bied ik ook de expertise van ProRail aan om u te adviseren over nieuwe spoorlijnen (zoals 
bijvoorbeeld de Lelylijn en de Nedersaksenlijn) die in verschillende verkiezingsprogramma’s 
genoemd worden.  
 
Mede namens de ruim 4000 collega’s van ProRail wens ik u veel succes bij uw belangrijke werk. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
John Voppen 
CEO  
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Onderwerp: Versterken van de treincorridor Randstad – Arnhem –  Rhein-Ruhrgebied   
 
Geachte heer Tjeenk Willink, 
  
Allereerst willen wij u van harte feliciteren met het aanvangen van uw taken als informateur van 
het komend kabinet. Nederland en Europa staan voor grote uitdagingen als het gaat om 
economische weerbaarheid, verduurzaming en betere verbindingen. Graag vragen wij daarom 
uw aandacht voor de kansrijkheid van en noodzaak voor investeringen in de Randstad-
Arnhem-Rhein-Ruhr verbinding per spoor (A12 spoorcorridor).  
 
Het aankomende kabinet kan in het regeerakkoord kiezen voor een snellere, betrouwbaardere 
en frequentere treinverbinding met Duitsland, door in de komende kabinetsperiode prioriteit te 
geven aan investeringen in de A12-spoorcorridor Randstad – Arnhem – Rhein-Ruhrgebied. 
Versterken van deze corridor is: 
1. nodig voor de economische ontwikkeling van Nederland,  
2. draagt bij aan Europese klimaat-doelstellingen,  
3. noodzakelijk voor verdere verstedelijking en leefbaarheid langs de corridor.  

Deze schakel zorgt voor een mobiliteitssprong naar Duitsland, en 
4. sluit aan bij Europese en Duitse plannen, en maakt dat de corridor op het niveau komt van 

een hoofdcorridor in het Europese personenvervoer treinnetwerk (TEN-T)  

In de bijlage bij deze brief treft u onze onderbouwing en voorstellen.  
 
We vragen het aankomend kabinet te investeren in de  A12-spoorcorridor (Randstad-
Arnhem-Rhein-Ruhr).  We verzoeken de impact en koppelkansen ten aanzien van 
verstedelijking (economie en wonen) en goederenvervoer in samenhang uit te werken en te 
onderzoeken met de regio’s en andere betrokken partijen. Dit leidt onder andere tot een 
snellere, meer frequente en betrouwbare ICE verbinding van en naar het Ruhrgebied en betere 
bereikbaarheid van andere belangrijke bestemmingen in Duitsland door aan te sluiten bij de IC 
en ICE plannen van de Duitse regering.  
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Doen we dit nu niet, dan zijn capaciteitsproblemen op deze corridor in de toekomst 
(2030-2040) onvermijdelijk en zullen grote knelpunt en ontstaan. Daarbij missen we 
kansen om een modal shift te bewerkstelligen en een  goede verbinding te leggen met 
onze belangrijkste handelspartner Duitsland .  
 
Wij bieden aan om gezamenlijk: 

• te komen tot een groeistrategie voor de verdere uitwerking van de benodigde 
investeringen ter verbetering van het internationaal personenvervoer over het spoor 
Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Rhein-Ruhr (A12).  

• in te zetten op Europese financiering (CEF middelen), deze lijken kansrijk gezien de 
A12 onderdeel is van het Europese TEN-T netwerk (Rhine-Alpine corridor). 

In 2021 is er terecht veel aandacht voor internationale spoorverbindingen, zo ook in het kader 
van European Year of Rail en Toekomstbeeld OV 2040. Graag continueren en versterken wij 
ons partnerschap onderling en met het Rijk in de komende kabinetsperiode.  
 
Alleen samen boeken we sterke voortgang op deze grote, complexe, internationale 
verbindingen. Samenhang met regionale kansen en knelpunten ten aanzien van verstedelijking 
en goederenvervoer is daarbij van belang. Wij zien dan ook uit naar een gesprek met het 
komend kabinet en naar verdere samenwerking en afspraken in het kader van het 
Toekomstbeeld OV 2040 en het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 
(MIRT). 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Hubert Bruls 

 

 
Jan de Reus 

 
 

 
Engbert Stroobosscher 

 

 

 
Arne Schaddelee 

 
Jan van der Meer 

 
Thomas Ahls 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marjan Rintel 
 

 
 
 
 
 

Freek Bos 

 
 
 
 

 
Bernard de Graaf 

 
 
 
 
 
Lot van Hooijdonk 

 
Bijlage: 
• Onderbouwing en voorstellen 
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Vanaf 2030 internationale trein centraal bij maken dienstregeling

In de toekomst zullen internationale treinen het uitgangspunt vormen bij het opzetten van een

nieuwe dienstregeling. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor internationale treinen en zullen

reistijden korter worden. Dat zegt ProRail-directeur John Voppen in een interview met

Treinreiziger.nl. Hij verwacht dat de trein mede daardoor in staat zal zijn een beter alternatief te

worden voor het vliegtuig.

Korteafstandsvlucht

Op dit moment vormt de binnenlandse vraag het uitgangspunt bij het opzetten van het spoorboekje.

Pas aan het einde wordt gekeken of een internationale trein ingepast kan worden. Daardoor is er

niet altijd ruimte voor een snelle internationale trein en daarom is bijvoorbeeld de trein naar Berlijn

in Nederland langzamer dan de reguliere intercity. In de toekomst moet dat echt anders, vindt

ProRail-directeur John Voppen.”We beginnen nu met het ingewikkeldste knooppunt van Nederland,

Zwolle, maar in de toekomst zullen we gaan beginnen met de internationale trein.”

De spoorbeheerder wil het daarmee mogelijk maken dat de trein een alternatief wordt voor de

korteafstandsvluchten. “Dan neemt het internationaal treinverkeer behoorlijk toe” verwacht de

topman. Die groei kan bovendien versterkt worden als er hogere frequenties en kortere reistijden

worden geboden. “Maar als we dat willen, moeten we de dienstregeling op een andere manier gaan

maken. Want nu is het passen en meten.” Daarom wil ProRail samen met andere Europese

vervoerders de dienstregeling in de toekomst op een andere manier ontwerpen.

Korte termijn

Voorlopig zal er echter nog worden voortgeborduurd op de huidige dienstregeling. “De echt grote

stappen zullen we rond 2030 zetten” vertelt de topman. Tegen die tijd moet de zogenoemde A12-

corridor (Utrecht – Arnhem) aangepakt zijn, en moet Amsterdam Zuid gereed zijn voor internationale

treinen. Alhoewel de internationale dienstregeling pas in 2030 echt centraal komt te staan in de

dienstregeling, wil dat niet zeggen dat er tot die tijd niets gebeurt. De directeur wijst erop dat

bijvoorbeeld de intercity naar Berlijn in 2024 een half uur sneller wordt, tien minuten van die

reistijdwinst zal in Nederland geboekt worden. Om dat mogelijk te maken zal er in Deventer een

perron bijkomen en zal het spoor bij Oldenzaal worden aangepast.

Maar, zo vertelt Voppen, op de korte termijn is er meer mogelijk: “Het gaat om soms relatief simpele

dingen. We bekijken bijvoorbeeld of we de trein van Amsterdam naar Frankfurt kunnen knopen aan

de trein van Keulen naar München, zodat er een rechtstreekse trein naar München ontstaat” vertelt

de directeur. “Dit soort dingen gaan we echt de komende jaren allemaal doen.”
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Zie ook: Duitsland: elk uur een trein Amsterdam – Berlijn (en één uur sneller)

Foto: John Voppen in gesprek met de media (archief) (Fotograaf: Stefan Verkerk)

Lange termijn

Maar voor de lange termijn is er meer nodig, vindt de spoorbeheerder. Want ondanks dat de

reizigersaantallen momenteel helemaal ingezakt zijn, verwacht ProRail een forse reizigersgroei, zowel

nationaal als internationaal. Voppen legt uit: “We zien de groei van de bevolking, we zien de

verstedelijking, we zien de huizenbouw, als we niets doen, komen de knelpunten vanzelf weer

terug.” 

Om te zorgen dat er op lange termijn ruimte komt voor meer en snellere internationale treinen is het

volgens Voppen noodzakelijk dat er in Europees verband een dienstregeling ontworpen gaat worden.

Daarom hebben dienstregelingsexperts van Nederland, Duitsland en België het initiatief genomen

voor EuroLink. “Voor de verbeteringen op korte termijn zijn de gesprekken goed op gang. Met dit

initiatief willen we zorgen dat we op lange termijn grote stappen kunnen zetten” vertelt Voppen.

Schetsen Europees netwerk

Om het concreet te maken: de Eurostar Amsterdam – Londen doet er nu vier uur en tien minuten

over. Maar er is een half uur tijdwinst te boeken als de dienstregelingen in de verschillende landen

beter op elkaar worden afgestemd. 

De experts in Eurolink kijken niet alleen naar de bestaande verbindingen, maar ook hoe een

toekomstig netwerk eruit zou kunnen zien. De spoorbeheerders hebben op basis van de huidige en

geplande infrastructuur alvast een schets gemaakt hoe een Europees netwerk van

hogesnelheidstreinen eruit zou kunnen zien. In de eerste schetsen wordt er bijvoorbeeld over

gedacht om ook vanuit Nederland directe treinen te laten rijden naar Zuid-Frankrijk, die bij Parijs

(Marne-la-Vallée en Charles de Gaulle) aansluiting kunnen geven op hogesnelheidstreinen naar

Zwitserland. Ook denken de planners na over een treinpad voor een directe trein Amsterdam –

Een chalet kopen?

Vakantiewoningen te koop op 18 
vakantieparken in Nederland. Bekijk de 
mogelijkheden.

TopParken Verkoop Openen
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Hamburg. Of dergelijke verbindingen er ook echt komen is nog niet zeker: in deze fase gaat het

slechts om schetsen. 

Afbeelding: Eén van de schetsen vanuit Eurolink, afkomstig uit een prestatie. Bron: ProRail

Zie ook: Dit is (misschien wel) de dienstregeling van 2030

Concessies binnenlands netwerk

De keuze om internationale treinen in de planning meer prioriteit te geven kan ook gevolgen hebben

voor binnenlandse reizigers, erkent Voppen. “Dat betekent niet minder binnenlandse treinen maar er

moeten wel keuzes gemaakt worden. Af en toe zullen we misschien een kleine concessie moeten

doen voor binnenlandse treinen.”

Toch denkt Voppen dat het niet de internationale trein óf de binnenlandse trein zal zijn. “Op de

huidige manier is het passen en meten. We moeten het echt anders doen. Ik geloof erin als je het

andersom plant (beginnen bij internationale treinen, red.) dat je én-én kunt krijgen.” Volgens de

ProRail-topman is het vaker gebleken dat een andere manier van plannen meer mogelijkheden biedt.

Voppen wijst er bovendien op dat als internationale treinen binnen Nederland sneller worden, ook

binnenlandse reizigers daarvan kunnen pro�teren.

Amsterdam Centraal versus Amsterdam Zuid

Een heikel punt in de plannen is dat Amsterdam Centraal vrijwel alle internationale treinen

kwijtraakt. Thalys, Eurostar, de Intercity Brussel en de trein naar Berlijn moeten in de toekomst

allemaal van, naar of via Amsterdam Zuid gaan rijden, in plaats van Amsterdam Centraal.  Volgens

Voppen is dat nodig omdat Amsterdam Centraal in de huidige vorm de toekomstige

reizigersaantallen niet aankan. Daarom wordt het station grondig aangepakt en zullen de perrons

verbreed worden. Dat heeft echter ook tot gevolg dat er een perron sneuvelt. Voppen: “Dat klinkt

raar, dat je door minder perrons en minder wissels meer capaciteit krijgt. Maar er ontstaat daardoor

een betere doorstroming. Zowel treinen als reizigers kunnen daardoor sneller het station verlaten.”

Omdat er een perron verdwijnt, is er echter geen ruimte meer voor de internationale treinen. Als

daarvoor toch een perron aangelegd moet worden, hangt daaraan een prijskaartje van naar

schatting meer dan 100 miljoen euro. De ProRail-directeur legt desgevraagd uit waarom dat zo duur

is. “Naast het IJ is het heel soppig. Heel lang geleden zijn er speci�eke punten in de fundering

gemaakt. Er zijn sterke en minder sterke punten. Als we zowel bredere perrons willen als een extra

perron, betekent dit dat we geen gebruik meer kunnen maken van de huidige fundering.” Daarnaast

speelt mee dat internationale treinen op Amsterdam Centraal in combinatie met de toekomstige

extra binnenlandse treinen moeilijk in te passen zijn op de aangrenzende spoortrajecten.
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Volgens Voppen is Amsterdam Zuid bovendien een prima station voor internationale reizigers. “Als je

nu kijkt naar de herkomst en bestemmingen van internationale reizigers, zie je dat er veel

zakenreizigers zijn die ook gewoon op die plek willen zijn. Daarnaast zijn de verschillende

bestemmingen in de binnenstad met de Noord/Zuidlijn heel goed bereikbaar.” 

Europees jaar van het spoor

Voppen wijst erop dat dit jaar in Europa is uitgeroepen tot jaar van het spoor. Volgens de topman van

ProRail is er nu een momentum om daarom ook te investeren in het spoor en de internationale trein.

“Als je nu niet investeert, wordt het in 2030 of 2035 heel erg ingewikkeld.” 

Specials over internationaal treinreizen

“15 treinen kunnen Lelystad Airport overbodig maken”

‘Fors meer hogesnelheidstreinen alleen haalbaar bij centraal ontwerp HSL-netwerk’

Air France verliest door TGV tot 90% marktaandeel bij korte vluchten

Deze 7 obstakels maken verkopen internationale treinkaartjes lastig

Eurostar, de nieuwe concurrent van het vliegtuig?

Internationale Treintickets kopen

KLM, NS, Schiphol: ‘Concrete’ actieagenda voor internationale trein

Kosten vliegtuig onderschat, trein regelmatig goedkoper

Nachttrein kan tot 1 miljoen reizigers trekken. NS: subsidie nodig

Onderzoek: Veel reizigers zien in nachttrein alternatief voor vliegtuig

TEE 2.0: Europese nachttreinen (opnieuw) aangekondigd

Trein als alternatief voor korte vlucht? Dan is dit nodig

Geef een antwoord
Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reactie

Een chalet kopen?

Vakantiewoningen te koop op 18 
vakantieparken in Nederland. Bekijk de 
mogelijkheden.

TopParken Verkoop Openen
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NS sluit tijdelijk 28 geldautomaten op stations

Nachttrein Parijs – Nice keert na 3,5 jaar terug

Flixtrain breidt uit in Duitsland en ook van start in Zweden

Trein Deventer – Berlijn (in 4 uur en 45 minuten en vanaf € 37,90)
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Handige informatie
OV-Gids: handige ov-links 
Trein naar Berlijn 
Trein naar Parijs 
Parkeren Schiphol 
Treinwebshop: Treinboeken en DVDs  

Tips voor treinkaartjes
Goedkope treinkaartjes 
Internationale treintickets kopen 
Alle treinkaartjes aanbiedingen op een rij 
InterRail: Ontdek Europa per trein 
Mooiste treinreizen 

Facebook Twitter  Youtube

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en schrijf je nu in voor de
nieuwsbrief van treinreiziger. Boordevol
nieuws en treinkaartjes aanbiedingen.

Nieuwsbrief ontvangen

Nieuws Treinkaartjes Reisplanner Internationaal
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