


 

 

Spoordriehoek Zwolle – Leeuwarden/Groningen 

 
 
Inclusief  traject Leeuwarden - Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van  

Auteur Jan Praagman 

  

Kenmerk 1518100 

Versie 1.0 

Datum 4 november 2009 

Bestand EDMS-#1518100-v8-Spoordriehoek_Zwolle_-_Groningen_Leeuwarden.DOC 

  

Status Definitief 

  



 Netwerkreferenties en Modellen  

Spoordriehoek Zwolle – Leeuwarden/Groningen 2/61 

   

Inhoudsopgave 

Samenvatting 4 

1 Inleiding 8 

2 De overstapknopen in het noorden 9 
2.1 De aansluitknoop Zwolle 9 
2.1.1 De kern van de aansluitknoop Zwolle 10 
2.2 De aansluitknoop Groningen 11 
2.3 De aansluitknoop Leeuwarden 12 

3 De treindiensten Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden 13 
3.1 Basisvariant 13 
3.1.1 Voorgenomen exploitatie 14 
3.1.2 Resultaten basisvariant 14 
3.1.2.1 Worden de ideale knopen Groningen en Leeuwarden gehaald? 18 
3.1.2.2 Wat is er nodig voor de oplossing van het goederen-reizigers conflict. 18 
3.1.2.3 Zijn de nieuwe/optionele haltes inpasbaar? 19 
3.2 Overwegen 20 
3.3 Versnellen relatie Randstad – Groningen/Leeuwarden 21 
3.3.1 Het versnellen van de knoop Zwolle 22 
3.3.1.1 Reistijdeffecten 22 
3.3.1.2 Maatregelen 24 
3.3.2 Baanvak snelheid naar 160 km/uur 25 
3.3.3 Versnellen op het traject Zwolle – Meppel 25 
3.3.3.1 Boog Herfte 25 
3.3.3.2 Boogafsnijding Staphorst 26 
3.3.3.3 Boog Meppel 26 
3.3.3.4 Resultaten versnellen op het traject Zwolle – Meppel 26 
3.3.4 Versnellen op het traject Meppel – Groningen 27 
3.3.4.1 Boog Hoogeveen 27 
3.3.4.2 Boog Assen 27 
3.3.4.3 Onnen 27 
3.3.4.4 Resultaten versnellen op het traject Meppel - Groningen 28 
3.3.5 Versnellen op het traject Meppel – Leeuwarden 28 
3.3.5.1 Steenwijk 28 
3.3.5.2 Leeuwarden 28 
3.3.6 Resultaten versnellen op het traject Meppel - Groningen 28 
3.3.6.1 Kan er 4 x per uur een trein Zwolle – Ommen (en verder) rijden? 29 
3.3.7 Samenvatting maatregelen 30 
3.4 Alternatieve varianten 31 
3.4.1 Variant met maatregelen verwerkt 31 
3.4.2 Variant met gewijzigde treindienst naar Leeuwarden 33 
3.5 Spooropstelling Zwolle 35 
3.5.1 BSO Zwolle 35 
3.6 Geluid maatregelen 37 

4 De treindienst Leeuwarden - Groningen 38 
4.1 Kosten aanpassingen infrastructuur 38 
4.2 Basisvariant 38 



 Netwerkreferenties en Modellen  

Spoordriehoek Zwolle – Leeuwarden/Groningen 3/61 

   

4.2.1 Resultaten basisvariant 39 
4.3 Uitgebreide variant 41 
4.3.1 Resultaten uitgebreide variant 41 
4.4 Aansluitingen en doortrek in Leeuwarden en Groningen 41 
4.4.1 BSO Groningen 41 
4.4.2 BSO Leeuwarden 44 
4.5 Toevoegen van goederentreinen 45 
4.5.1 Resultaten toevoegen van goederentreinen 45 
4.6 Toekomstige ontwikkelingen Heerenveen - Groningen 46 

Bijlage 1: Tekst motie Koopmans 48 

Bijlage 2: Convenant Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn 49 

Bijlage 3: Lijnvoering voor studie Noord-Nederland 50 

Bijlage 4: Overzicht overwegen in Friesland 51 
 



 Netwerkreferenties en Modellen  

Spoordriehoek Zwolle – Leeuwarden/Groningen 4/61 

   

Samenvatting 

In deze studie is onderzocht of er tussen Hattemerbroek aansluiting (aantakken Hanzelijn op 

de Veluwelijn) en Groningen/Leeuwarden reistijdverbeteringen mogelijk zijn. Dit in het kader 

van de bereikbaarheid van het Noorden vanuit de Randstad, als onderdeel van de motie 

Koopmans. De lijnvoering zoals die ook in de studie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer is 

uitgangspunt. 

Daarnaast is in samenhang hiermee onderzocht welke maatregelen op het traject Leeuwarden 

– Groningen nodig zijn om daar een extra Intercity te kunnen rijden. 

 

1. Versnellen traject Hattemerbroek aansluiting – Leeuwarden/Groningen is mogelijk. 

In de tabel S.1 zijn de mogelijke versnellingen en bijbehorende kosten opgenomen. 

De kosten van binnenkomen en vertrekken Zwolle zijn aan Oost en Westzijde samengenomen. 

De rijtijdeffecten zijn gesplitst, versnelling boven Zwolle heeft effect op de knopen in Groningen 

en Leeuwarden. 

 

Maatregel Kosten in € 

miljoen 

Winst IC 

naar 

Groningen 

Winst IC 

naar 

Leeuwarden 

Winst IC 

van 

Groningen 

Winst IC 

van 

Leeuwarden 

Snel vertrekken 

en binnenkomen 

Zwolle Westzijde 

Zie 

oostzijde 
23 sec 24 sec 17 sec 17 sec 

Snel vertrekken 

en binnenkomen 

Zwolle Oostzijde 

38.4 

Oost- en 

westzijde 

samen 

15 sec 15 sec 30 sec 30 sec 

Herfte 15 3 sec 3 sec 16 sec 16 sec 

Hoogeveen 22,1 55 sec  55 sec  

Totaal oostzijde 75,5 73 sec 18 sec 101 sec 45 sec 

Staphorst 36.5 15 sec 15 sec 15 sec 15 sec 

Meppel 25,2 19 sec stopt 19 sec stopt 

Totaal oranje 

maatregelen 
61,7 34 sec 15 sec 34 sec  15 sec 

Assen 14,8 stopt  stopt  

Onnen 0.1 1 sec  1 sec  

Steenwijk 12,6     

Leeuwarden 11,6  2 sec  2 sec 

 
Tabel S.1: Overzicht versnellingsmogelijkheden traject Zwolle - Noorden 

 

De groene maatregelen zijn nodig om goede aansluitingen in Leeuwarden en Groningen te 

realiseren. De oranje zijn optioneel en in kader versnelling wellicht gewenst. 

 

Conflicterend capaciteitsbeslag goederen en reizigers. 

Om de (versnelde) reistijden te kunnen realiseren zijn maatregelen nodig om goederen en 

reizigerstreinen beide te kunnen faciliteren.  
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Zwolle – Groningen 

goedereninhaling 

Kosten 

(€ mio) 

Gevolgen goederen 

3
de

 spoor VAM - Beilen 110 Paar minuten extra rijtijd tijdens de 

rijdende inhaling 

Verlengen inwachtsporen 

Meppel 

5,1 Extra stop en rijtijdverlenging ca 20 

minuten 

 
Tabel 3.1: Aanpassingen tbv inhalen goederen door reizigers traject Zwolle - Groningen 

 

Binnen budget is de groene maatregel te realiseren, de oranje maatregel is mogelijk maar veel 

duurder. 

 

Overwegen 

Reserveren van budget voor maatregelen op overwegen is onderdeel van de afspraken rond 

de motie Koopmans. Voor het verhogen van de frequentie zoals onderzocht zijn ingrijpende 

maatregelen naar verwachting niet noodzakelijk. Waarschijnlijk zijn enkele kleine 

aanpassingen nodig, daarvoor is een stelpost opgenomen. 

 

Overwegen Kosten 

(€ mio) 

Veiligheidsnoodzaak 

Veiligheidsmaatregelen 5 Mogelijk, daarom een stelpost 

Wolvega, om de Noord onbekend nee 

Heerenveen, Rottumerweg 15-25 nee 

Leeuwarden, Barrahûsterdyk onbekend nee 

Groningen, Esperantoweg onbekend nee 

 
Tabel S2: Kosten aanpassing overwegen 

 

Geluid 

Het verhogen van de frequentie in de treindienst leidt tot een ander geluidsprofiel. Onderzoek 

wijst uit dat dit waarschijnlijk niet tot overschrijding van de geluid productie plafonds leidt. 

Mogelijk dat in Heerenveen enige aanpassing nodig is. Ook daarvoor is het reserveren van een 

budget van € 1 miljoen voldoende. 

 

Keren in Heerenveen 

Voor het kunnen keren van treinen in Heerenveen moeten aanpassingen aan de infrastructuur 

in Heerenveen worden gedaan. Geschatte kosten € 1,5 miljoen.  

 

Zwolle – Herfte aansluiting 

Om in de spits extra treinen te rijden tussen Zwolle en Ommen is het niet nodig de 

infrastructuur aan te passen. Met de huidige sporen en voorgestelde maatregelen is het 

toevoegen van spitstreinen mogelijk.  
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Conclusie Hattemerbroek – Leeuwarden/Groningen 

Voor het rijden van de gewenste treindienst boven Zwolle zijn de volgende maatregelen 

noodzakelijk. De bedragen zijn exclusief BTW en met een marge van ± 40%. 

 

Maatregel Kosten in € miljoen 

Snel vertrekken en binnenkomen Zwolle 

(Oost en West) 
38.4 

Herfte 15 

Hoogeveen 22,1 

Verlengen inwachtsporen Meppel 5,1 

Reservering geluid 1 

Reservering veiligheid overwegen 5 

Aanpassen keergelegenheid Heerenveen 1,5 

Versneld binnenkomen Onnen PM 

Totaal noodzakelijke maatregelen 87,3 + PM 

 
Tabel S3: Totale noodzakelijke kosten boven Zwolle 

 

Advies is om deze maatregelen van in totaal € 103,9 miljoen (incl. btw) eerst uit te voeren 

alvorens het budget aan andere zaken te besteden. De inhaling Meppel kan uit andere pot 

bekostigd worden. 

 

Zwolle - 

Leeuwarden 

2009 basisvariant versneld Alternatief 

versneld 

IC Zl – Lw 54 58 56 50 

IC Lw – Zl 54 58 57 52 

IC/sprinter 

stoppend 

Zl - Lw 

64 nvt  62/60 

IC/sprinter 

stoppend 

Lw - Zl 

65 nvt  63/61 

Spr Hr – Lw 22 22 21 nvt 

Spr Lw – Hr 21 22 21 nvt 

     

Zwolle - 

Groningen 

2009 basisvariant versneld 

IC Zl – Gn 57 57 55 

IC Gn – Zl 59 59 57 

IC stoppend 

Zl - Gn 

66 nvt nvt 

IC stoppend 

Gn - Zl 

67 nvt nvt 

Spr Zl - Gn 68 69 66 

Spr Gn - Zl 69 70 68 

 
Tabel S4: Vergelijking rijtijden bij de diverse varianten 
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Uitbreiden treindienst Leeuwarden – Groningen past binnen budget 

Voor de gewenste uitbreiding van de treindienst tussen Leeuwarden en Groningen met een 

Intercity zijn de volgende aanpassingen noodzakelijk. 

 

Trajectdeel Kosten in € miljoenen 

Leeuwarden - Veenwouden  

Leeuwarden-Veenwouden 

Verhogen baanvaksnelheid 

3,4 

Leeuwarden-Cammingaburen 

Ca 500 meter spoorverdubbeling 

9 

Groningen-Grijpskerk  

Zuidhorm-Hoendiep (excl brug) 46 

Hoendiep – Groningen 

Snelheidsverhoging 

1,6 

Groningen-Leeuwarden  

Overwegveiligheid 5 (Stelpost) 

Geluid (zonder goederentreinen) PM 

(bovenbouwvernieuwing 

en dwarsligger 

vervanging) 

Totaal 65 + PM 

 
Tabel S5: Kostenschattingen van infra modules op Leeuwarden -  Groningen 

 

Binnen dit totale geheel van € 77,4 miljoen (incl. btw) en de nader te bepalen PM posten is de 

uitbreiding op Leeuwarden – Groningen te realiseren. Ook hier is de betrouwbaarheid van de 

kostenschatting ±40%. 

Voor overwegveiligheid geldt het voorbehoud van de afstemming met IVW in het PHS kader 

over de praktische invulling van het stand-still principe.  

 

2. Toekomstige ontwikkelingen Heerenveen - Groningen 

Er is globaal gekeken naar de gevolgen van het toevoegen van treinen op een nieuwe lijn 

Heerenveen – Groningen die in de buurt van Hoogkerk op de spoorlijn Leeuwarden – 

Groningen aansluit. De capaciteit van het trajectdeel Hoogkerk – Groningen is met de huidige 

acht treinen volledig benut. Extra treinen op dit traject noodzaken het uitbreiden van capaciteit, 

de daarvoor benodigde kosten zijn geschat op € 163 miljoen. 
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1 Inleiding 

December 2007 is in de Tweede Kamer de motie Koopmans aangenomen, zie bijlage1.  

Dit heeft er toe geleid dat in het MIRT 2009 overeenkomstig de motie Koopmans € 160 miljoen 

(inclusief btw) is bestemd voor de spoordriehoek Noord Nederland. 

 

Ook is in het MIRT 2009 geld gereserveerd voor de invulling van het Regiospecifiek Pakket 

Zuiderzeelijn (RSP-ZZL). In het RSP-ZZL hebben Rijk en Noordelijke regio afspraken gemaakt 

over het uitvoeren van een aantal concrete spoorstudies. Een daarvan is het verbeteren van 

het openbaar vervoerproduct tussen Groningen en Leeuwarden.
1
  In bijlage 2 is het onderdeel 

van het convenant opgenomen, dat voor deze studie van belang is. 

 

Bij het verbeteren van het openbaar vervoerproduct boven Zwolle gaat het om een aantal 

specifiek benoemde onderwerpen. 

 Het verbeteren van de reistijd tussen het Noorden en de Randstad 

 Het nemen van maatregelen om intensivering van treindiensten boven Zwolle mogelijk 

te maken. 

Daarnaast wordt in samenhang met deze intensivering gekeken naar het verhogen van de 

treinfrequentie tussen Groningen en Leeuwarden. 

 

In dit rapport zal over deze onderwerpen worden gerapporteerd. 

 

Alle kosten in dit document zijn gebaseerd op infrastructurele verkenningen. De 

kostenschattingen zijn gebaseerd op kentallen en globale inschattingen van noodzakelijke 

maatregelen, aangevuld met een onzekerheidsmarge. De bedragen zijn exclusief btw en 

kennen een bandbreedte van ±40% tenzij anders vermeld. 

In de planstudie zullen de ontwerpen nader worden gedetailleerd, en zullen kostenschattingen 

worden gemaakt op basis van nadere onderzoeken naar omgevingseffecten, ruimtelijke 

ontwikkelingen en andere specifieke risico’s. 

 

                                                      
1
 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, Convenant Rijk – Regio dd 23 juni 2008 
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2 De overstapknopen in het noorden 

De basis voor de structuur van de treindienst boven Zwolle is gelegen in de overstapknoop van 

de treindienst in Zwolle.  Een overstapknoop betekent dat de treinen zodanig aankomen in een 

knooppunt dat overstappende reizigers met in principe zo beperkt mogelijk tijdverlies hun reis 

kunnen vervolgen in een aansluitende trein. Daarnaast geeft een verknoping ook 

mogelijkheden voor het overig openbaar vervoer om relatief eenvoudig aansluitingen te bieden. 

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de voor deze studie belangrijkste knopen in Zwolle, Groningen 

en Leeuwarden. 

 

 

2.1 De aansluitknoop Zwolle 

Omdat de treindienst rondom Zwolle frequenties kent van slechts 2 treinen per uur wordt er in 

Zwolle een volledige aansluitknoop gevraagd in de treindienst. Dit in tegenstelling tot 

knooppunten in het land waar de treindienst met frequenties tot 6 treinen per uur rijdt. Daar 

ontstaan vanuit de hoge frequenties al betere aansluitingen. 

Praktisch betekent dit in Zwolle dat vanuit alle richtingen de treinen in een korte periode 

binnenkomen. De reizigers kunnen dan in de gewenste doorreisrichting overstappen, waarna 

alle treinen weer vertrekken. Onderstaande figuur geeft dit schematisch aan. 

 

IC Groningen

IC Leeuwarden

Sprinter Deventer

IC Rotterdam
IC Den Haag (HZL)

overstaptijd

IC Groningen

Sprinter Lelystad

Emmen

Sprinter Lelystad

Emmen

IC Den Haag (HZL)

Sprinter Almelo

Sprinter Groningen

Sprinter Amersfoort

IC Leeuwarden

Sprinter Deventer

IC Rotterdam

Sprinter Almelo

Sprinter Groningen

Sprinter Amersfoort

Kampen Kampen

tijdlijn

symmetrietijd

 
Figuur 2.1:  Principe van de aansluitingen in Zwolle 

 

De verschillende kleuren geven de verschillende treindiensten aan.  

De niet roodgekleurde treinen berijden dezelfde infrastructuur bij aankomst en vertrek.  

 

Vanuit het zuiden gerekend, komen in dit voorbeeld achtereenvolgens de sprinters uit de 

richtingen Lelystad en Amersfoort binnen en daarna de Intercity’s uit diezelfde richtingen. 

Vanaf Hattemerbroek-aansluiting (de aantakking van de Hanzelijn op de spoorlijn Amersfoort-

Zwolle) rijden deze treinen over hetzelfde spoor achter elkaar aan. Vanaf een eigen spoor sluit 

ook de trein uit Kampen aan op de knoop. 

Vanuit het noorden komen achtereenvolgens de treinen uit Emmen, Groningen (sprinter), 

Leeuwarden (IC) en Groningen (IC) aan vanuit de richting Meppel. Deze treinen berijden 
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achter elkaar dus hetzelfde spoor. Verder komen vanaf eigen sporen ook de treinen uit Almelo 

en Deventer aan. 

Overstappende reizigers hebben enige tijd nodig om vanuit hun aankomende trein over te 

stappen op de trein waarin ze hun reis willen vervolgen. 

 

In de dienstregeling is het nu zaak ervoor te zorgen dat in zo kort mogelijk tijdsbestek al deze 

treinen aankomen en na binnenkomst van de laatste trein de treinen na korte tijd, voldoende 

om de overstap te kunnen realiseren, weer zo snel mogelijk vertrekken. 

 

 

2.1.1 De kern van de aansluitknoop Zwolle 

Omdat de knoop Zwolle bepalend is voor de treindienst ten noorden van Zwolle en ook van 

invloed is op de reistijdverbetering naar het noorden, gaan we nog nader in om de kern van 

deze knoop. Als voorbeeld wordt ingegaan hoe deze van zuid naar noord eruit ziet. In 

omgekeerde richting geld een vergelijkbaar verhaal. 

Het betreft de verknoping van de Intercity’s Lelystad-Groningen en Amersfoort-Leeuwarden. 

Omdat deze Intercity’s bij aankomst en vertrek achter elkaar aanrijden over hetzelfde spoor, 

moet de eerst aankomende trein in Zwolle een tijdje op de tweede trein wachten.  

Vanuit de landelijk samenhangende netwerkstructuur komen de Intercity’s in Zwolle altijd rond 

de symmetrietijd aan, zoals in figuur 2.1 ook al aangegeven. In deze rapportage wordt daar het 

hele en halve uur voor genomen. In de praktijk kunnen dat ook de kwartieren zijn maar dat 

verandert niets aan de verdere invulling van de treindienst boven Zwolle.  

 

tijdas
56              59         1                4

Lelystad
Amersfoort

Leeuwarden
Groningen

Overstaptijd 2 minuten

Opvolgtijd = 3 minuten 

Hoe dicht kunnen treinen 

achter elkaar aan rijden 

Tussen eerst binnenkomende IC en 

laatst vertrekkende IC zit 8 minuten

 

 
Figuur 2.2:  Intercityknoop met beide IC’s 5 minuten halterend 

 

Vertrek is mogelijk nadat de reizigers die willen overstappen daarvoor voldoende gelegenheid 

hebben gehad. Hiervoor geldt als richttijd tenminste 2 minuten als de treinen aan weerszijden 

van eenzelfde perron halteren, hetgeen in Zwolle voor deze treinen het geval is. Omdat de 

rijtijd van de trein naar Groningen iets langer is dan de rijtijd van de trein naar Leeuwarden, 

laten we de trein naar Groningen altijd eerst vertrekken. Later zal duidelijk worden waarom. 

Er zijn 2 mogelijkheden voor de stationnementen van de Intercity’s. Beide hebben een 

stationnement van 5 minuten zoals in figuur 2.2., of de trein naar Groningen heeft een 

stationnement van 2 minuten en de trein naar Leeuwarden een stationnement van 8 minuten 

zoals in figuur 2.3. 

De landelijke netwerkstructuur veroorzaakt één van beide. 

 

 



 Netwerkreferenties en Modellen  

Spoordriehoek Zwolle – Leeuwarden/Groningen 11/61 

   

tijdas
56             59          1               4  

Lelystad
Amersfoort

Leeuwarden
Groningen

Overstaptijd 2 minuten

Opvolgtijd = 3 minuten 

Hoe dicht kunnen treinen 

achter elkaar aan rijden 

Tussen eerst binnenkomende IC en 

laatst vertrekkende IC zit 8 minuten

 

 
Figuur 2.3:  Intercityknoop met IC’s 2 resp. 8 minuten halterend 

 

 

2.2 De aansluitknoop Groningen 

Rekening houdend met de rijtijden van de treinen vanuit Zwolle is de ideale aansluitknoop in 

Groningen als in figuur 2.4. 

 

tijdas

Van Lelystad Naar Lelystad

Sprinter uit Leeuwarden Sprinter naar Leeuwarden

Overstaptijd moet 

voldoende zijn

58                       2      

Overige regionale treinen

 

 
Figuur 2.4:  De ideale knoop Groningen 

 

Hierbij komen en vertrekken de Intercity’s vanuit en naar Zwolle zodanig dicht om de 

symmetrietijd dat de regionale treinen ook weer goede aansluitingen kunnen geven. Ook voor 

overig aansluitend en voedend openbaar vervoer is dat gunstig. Omdat we in hoofdstuk 3 

verder ingaan op de treindienst tussen Leeuwarden en Groningen zijn de sprinters naar 

Leeuwarden hier even apart genoemd. 
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2.3 De aansluitknoop Leeuwarden 

De ideale aansluitknoop in Leeuwarden is vergelijkbaar met die in Groningen. 

 

 

Overige regionale treinen 

tijdas 
                            58                       2        

Van Rotterdam 

 

Naar Rotterdam 

Sprinter uit Groningen Sprinter naar Groningen 

Overstaptijd moet 
voldoende zijn 

 

 
Figuur 2.5:  De ideale knoop Leeuwarden 

 

Ook in Leeuwarden concentreren de treinen zich zo rond het hele en halve uur, Alleen de 

treinen van/naar Sneek lopen daar uit de pas omdat daar niet sprake is van halfuursdiensten 

maar van een 20 minuten frequentie. Daar kan hooguit één van de halve uren een goede 

overstap worden geboden. 

Omdat we in hoofdstuk 3 verder ingaan op de treindienst tussen Leeuwarden en Groningen 

zijn ook hier de sprinters naar Groningen even apart genoemd. 
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3 De treindiensten Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden 

Vertrekkend vanuit de tijdliggingen van de knoop in Zwolle ontstaat de invulling voor de 

treindiensten boven Zwolle. Dit hoofdstuk gaat in op de basisvariant van de treindienst en de 

mogelijkheden voor versnelling daarin. Tot slot wordt nog gekeken naar een alternatief voor de 

treindienst Zwolle-Leeuwarden zoals die in de studie is ingebracht door de Provincie Friesland. 

Wat hierin van belang is, is welke aankomsttijden en vertrektijden er in Groningen en 

Leeuwarden ontstaan gerekend vanuit de knoop in Zwolle.  

Deze tijden vormen de basis om in hoofdstuk 4 te kijken naar de invulling voor het baanvak 

Leeuwarden-Groningen, aansluitend op de ontstane knopen in Leeuwarden en Groningen.  

 

 

3.1 Basisvariant 

Voor deze studie is de basis van de lijnvoering opgenomen in bijlage 3. 

Belangrijkste voor het reizigersverkeer boven Zwolle: 

Zwolle – Groningen:  2 Intercity’s  2 sprinters 

Zwolle – Leeuwarden: 2 Intercity’s  

Heerenveen – Leeuwarden  2 sprinters 

Zwolle – Emmen: 1 Intercity 1 sprinter 

Voor de verbinding Zwolle – Emmen wordt tevens als gevoeligheidsanalyse onderzocht of het 

rijden van 4 treinen tot Ommen mogelijk is. 

 

Aanvullende specificaties met betrekking tot reizigersaansluitingen zijn: 

 

 Knoop Groningen: 

o 1
e
 prioriteit IC NS – Arriva treindiensten 

o 2
e
 prioriteit sprinter NS – Arriva treindiensten (met name op die lijnen waar 

Arriva 4x per uur rijdt 

 

 Knoop Leeuwarden: 

o 1
e
 prioriteit IC NS – Arriva treindiensten 

 

 Knoop Heerenveen: 

o Sprinter Leeuwarden-Heerenveen sluit aan op de Intercity naar Zwolle. 

 

Specificatie van het goederenverkeer zijn standaardpaden. De karakteristiek van zo’n pad 

komt overeen met de rijkarakteristiek van een Class66 met 1.500 ton, remstand G en 

0%speling, en een max snelheid van 85 km/uur. (Sneller inleggen met deze trekkracht en 

lading heeft geen zin omdat de trein de snelheid dan niet kan halen). 

 

Voor het goederenvervoer moet een aanvullende opmerking gemaakt worden. In de PHS 

studie toekomstvaste routering spoorgoederenvervoer moet worden vastgesteld welke route de 

goederentreinen naar Noord Nederland volgen. De route via de Hanzelijn, de Veluwelijn of de 

IJssellijn. Dat is van invloed op het moment van doorrijden van goederentreinen door Zwolle.  

In de volgende varianten is uitgegaan van goederentreinen die vanaf de Hanzelijn komen, 

conform het NANOV besluit. Dat betekent dat knelpunten die optreden tussen reizigers en 

goederentreinen in de volgende beschrijvingen van die situatie uitgaan. Indien de 

goederentreinen vanaf de andere routes door (of langs) Zwolle rijden zullen de problemen 

tussen goederentreinen en reizigerstreinen vergelijkbaar zijn. Alleen de plaats waar die 

conflicten optreden zal per mogelijke goederenroutering variëren. Na besluitvorming in het 

kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer zal daarover pas meer duidelijkheid 

ontstaan. 
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3.1.1 Voorgenomen exploitatie 

De voorgenomen exploitatie waarmee wordt gerekend in de capaciteitsanalyse van de 

spoordriehoek, betreft de volgende trajecten en diensten: 

 

Traject Treintype Freq. (p.u./p.r.) Materieel Drgl codes 

Traject Groningen – Zwolle (Reizigers) 

Groningen – Zwolle IC 2 IRM 12 260 

Groningen – Zwolle AR 2 SLT 6 500 

Traject Leeuwarden – Zwolle 

Leeuwarden – Zwolle IC 2 ICM III 9 130/140 

Leeuwarden – Heerenveen AR 2 SLT 6 505 

Traject Groningen – Zwolle (Goederen) 

Zwolle – Onnen GO 1 Class66. 440 

Onnen – Zwolle GO 1 Class66. 441 

 

Indien voor het traject Leeuwarden – Zwolle met de inzet van IRM materieel wordt gerekend 

leidt dat tot 1 minuut verlenging van de rijtijd. 

 

3.1.2 Resultaten basisvariant  

In de eerste uitwerking, zie figuur 3.1, van de basisvariant is te zien dat de Intercitytrein Zwolle-

Groningen de goederentrein onderweg inhaalt, wat allen kan met extra infrastructuur.  

Om deze rijdende inhaling mogelijk te maken volstaat een derde spoor gesitueerd vanaf VAM-

aansluiting en Beilen. Dit spoor kan in beide richtingen voor het inhalen worden gebruikt. 

Hierbij is er uitgegaan van een snelheid op het hoofdspoor van 140 km/h en op het inhaalspoor 

van 60 km/h. Indien de goederentrein eerder of later door Zwolle rijdt schuift de gewenste 

locatie voor de inhaling op. 

 

 

 
Figuur 3.1: Tijdweg diagram Zwolle – Groningen met rijdende inhaling van de goederentrein  

 

De tweede uitwerking, figuur 3.2, gaat uit van een niet commerciële goederen stop te Meppel.  
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Figuur 3.2: Tijdweg diagram Zwolle – Groningen met niet commerciële stop goederentrein 

 

Om dit mogelijk te maken moet in Meppel de infrastructuur worden aangepast zodat het spoor 

waarop de goederentrein moet inwachten van voldoende lengte is. Als de goederentrein wat 

later door Zwolle rijdt kan deze inhaling nog steeds plaatsvinden. De karakteristiek van het 

Class66 standaardpad met 1500 ton is nu voldoende om Onnen Zuid te halen vanaf Meppel.  

 

Een derde alternatief is het inleggen van de goederentreinen met een zodanige 

rijjkarakteristiek dat  de goederentrein de Intercity voor blijft tot Onnen Zuid. Dat kan naast 

beperkingen tav de trekkracht ook beperkingen geven in de belading van de treinen. Bij hogere 

inlegsnelheden dan 100 km/uur treden er ook beperkingen op als gevolge van de remstand P 

die dan vereist is. In het nu voorliggende tijdweg diagram zou een rijtijd van 65 minuten nodig 

zijn. In onderstaande tabel 3.1 zijn voor een aantal verschillende combinaties van trekkracht, 

lading en max snelheid de rijtijden gegeven. Als illustratie de rijtijden van Zwolle naar Onnen 

Zuid van een goederentrein die vanaf Hattemerbroek door Zwolle rijdt.  

 

trekkracht Cl66 Cl66 Cl66 BR189 E1600 

lading 1500 1200 900 2400 2400 

remstand G G G G G 

max snelheid 85 90 95 95 95 

rijtijd      

Zwolle D – Onnen zuid D 74 70 66 67 69 

 
Tabel  3.1: Rijtijden Zwolle – Onnen voor goederentreinen met verschillende karakteristieken 

 

Te zien is dat het inzetten van een elektrische loc BR189 of 1600 al een veel betere rijtijd 

oplevert. Een beperkter ladingtonnage geeft ook een flinke rijtijdverbetering te zien.  

Deze rijtijden houden nog rekening met de volgende infra snelheidsbeperkingen: 

Zwolle 40 km/uur 

Meppel 60 km/uur 

Hoogeveen 60 km/uur 

Assen 60 km/uur 
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Daarnaast zijn er nog een aantal voor D4V100 aslast beperkingen op het traject. Deze zullen 

de komende jaren worden opgelost en rijtijdverbeteringen kunnen geven, maar nu is nog 

onbekend welke rijtijdwinst. 

 

In figuur 3.3 is de oplossing weergegeven die in eerste instantie voor ontwerp 2010 gekozen 

was bij de situatie met een extra Intercity naar Groningen.  

Bij deze oplossing gebruikt de goederentrein een kleine 4 minuten minder rijtijd, nu 70 minuten 

totaal tussen Zwolle en Onnen, dan in de eerste 2 oplossingen. De goederentrein moet dus 

sneller kunnen rijden. Lichtere treinen (minder lading), sterkere tractie (andere of meer 

locomotieven voor de trein) zouden daar oplossingen voor kunnen zijn. Hierbij wordt 

geaccepteerd dat Intercity’s vertraging krijgen en daarmee te laat in de knoop Groningen 

arriveren als goederentreinen deze karakteristiek niet halen. 

Overigens lijkt deze oplossing voor de lange termijn ook kwetsbaar. De goederentrein rijdt in 

het dienstregelingontwerp 2010 eerder door Zwolle, waardoor de Intercity pas later achter de 

goederentrein aankomt. In de uitwerkingen zoals in de figuren 3.1 en 3.2 gepresenteerd rijdt de 

goederentrein een paar minuten later door Zwolle en zal dan weer eerder door de Intercity 

worden ingehaald (of nog sneller moeten rijden). Ook is onduidelijk waar de trein naar Emmen 

moet rijden. 

 

 

 
Figuur 3.3: Tijdweg diagram Zwolle – Groningen met “snelle” goederenpaden 

 

In figuur 3.4 wordt tot slot nog het tijdweg diagram weergegeven voor het traject Zwolle – 

Leeuwarden. De brugopeningen voor de beweegbare spoorbruggen zijn ook ingetekend. 
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Figuur 3.4: Tijdweg diagram Zwolle – Leeuwarden 

 

In dit diagram is te zien dat in de basisvariant de bruggen allemaal geopend kunnen worden, 

maar dat de openingsduur niet 

 De Smildevaart kan vaker maar per keer korter open dan vandaag de dag (nu per uur 

openingen van 11 en 14 minuten). 

 De Deelsbrug kan vaker maar per keer korter open dan vandaag de dag. (nu per uur 

openingen van 11 en 14 minuten. 

 De Boornebrug kan veel minder open dan vandaag de dag. (nu per uur 3 openingen 

van 5, 7 respectievelijk 13 minuten) 

 Het Prinses Margrietkanaalbrug kan iets korter open (nu per uur openingen van 5 en 

21 minuten) 

 De van Harinxmakanaalbrug gaat in mogelijkheden achteruit. (nu per uur openingen 

van 8, 8 respectievelijk 4 minuten) 

 

Tevens is al te zien dat het 4 maal per uur in bedienen in kwartierverdeling van de halte 

Werpsterhoek door het doortrekken van treinen ertoe leidt dat de brug over het van 

Harinxmakanaal niet geopend kan worden.  

Voor het keren van treinen in Heerenveen moeten in Heerenveen aanpassingen in de 

infrastructuur worden gedaan. Langs het aanwezige derde spoor moet een perron worden 

aangelegd.  

 

Leeuwarden – Heerenveen 

sprinters 

Kosten 

(€ mio) 

Aanleggen en ontsluiten zijperron 

langs spoor 1 te Heerenveen 

1,5 

 
Tabel 3.0: Aanpassingen Heerenveen tbv kerende treinen 
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3.1.2.1 Worden de ideale knopen Groningen en Leeuwarden gehaald? 

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat voor de ideale verknopingen in Leeuwarden en Groningen de 

Intercity’s van Zwolle om 2 minuten voor het uur zouden moeten aankomen. En dat de 

Intercity’s naar Zwolle om 2 minuten over het uur zouden moeten vertrekken. Uit de tijdweg 

diagrammen in paragraaf 3.1.1 blijkt dat de aankomst van de Intercity in Groningen daaraan al 

voldoet. Vertrek vanuit Groningen zou idealiter 2 minuten later moeten.  

Voor Leeuwarden ziet het beeld elk minder goed uit. De aankomende Intercity zou 4 minuten 

eerder moeten binnenkomen en de vertrekkende Intercity zou eigenlijk 4 minuten later moeten 

vertrekken. 

Dus maatregelen ter verbetering van de reistijden, zijn ook wenselijk om de overstapknopen in 

Groningen en Leeuwarden te verbeteren. 

 

Daarnaast geldt dat de stoptreinen vanuit Zwolle rond de kwartieren in Groningen aankomen. 

Dat is het tweede symmetriepunt waarbij aansluitingen op de regionale lijnen kan worden 

gegeven bij kwartierdiensten. Idealiter geldt ook voor de stoptreinen dat die een paar minuten 

voor deze symmetrietijd in Groningen zouden moeten aankomen en een paar minuten daarna 

vertrekken. Indien voor de stoptreinen rijtijd verbetering te realiseren zou zijn, heeft dat ook 

positieve kanten voor mogelijkheden tot verknoping met regionaal verkeer in Groningen. 

De stoptreinen komen namelijk 3 minuten te laat aan in Groningen en moeten 5 minuten te 

vroeg vertrekken. 

 

 

3.1.2.2 Wat is er nodig voor de oplossing van het goederen-reizigers conflict. 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.2 zijn er verschillende mogelijkheden om de problematiek 

van het snelheidsverschil van goederen en reizigerstreinen op te lossen. Het programma voor 

het opheffen van de D4 aslasten beperkingen is inmiddels weer gestart, en zal de komende 

jaren worden uitgevoerd. 

Er zijn daarnaast twee oplossingen, zie tabel 3.1, genoemd die uitbreiding van de infrastructuur 

vergen. 

 

 De kostenschatting voor het uitbreiden van de infra met een derde spoor van 

aansluiting VAM tot Beilen (km 24.2 tot km 34.0) kost € 110 miljoen. Dit middenspoor 

kan voor beide rijrichtingen gebruikt worden.  

 

 De verlenging van 2 sporen in Meppel tot een lengte van 750 meter, voor beide 

rijrichtingen een spoor, kost € 5,1 miljoen. Lengte kan iets korter zijn (10 tot 20 meter) 

omdat je tussen Hoogeveensche Vaart en Reest moet blijven. 

 

Zwolle – Groningen 

Goedereninhaling 

Kosten 

(€ mio) 

Gevolgen goederen 

3
de

 spoor VAM – Beilen 110 Paar minuten extra rijtijd tijdens de 

rijdende inhaling 

Verlengen inwachtsporen 

Meppel 

5,1 Extra stop en rijtijdverlenging ca 20 

minuten 

 
Tabel 3.1: Aanpassingen tbv inhalen goederen door reizigers traject Zwolle - Groningen 

 

Zoals gezegd is er een mogelijke derde oplossing waarbij de goederentreinen zodanig snel zijn 

dat de Intercity’s de goederentreinen niet inhalen. Dat betekent voor de goederenvervoerders 

in elk geval tot beperkingen. Die kunnen bestaan uit: 

 Het inzetten van een andere tractievorm, waarbij de rijtijden substantieel verbeteren, 

dat kan zowel nieuwe als meerdere locs voor een trein betekenen 
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 Het beperken van de lading per trein, waardoor het treingewicht afneemt. Dat gaat dan 

om forse verminderingen als de verbeterde rijtijden gehaald moeten worden. 

 

Indien er maatregelen worden genomen waardoor de reizigerstreinen tot een rijtijdverbetering 

komen waarvan de goederentrein niet in dezelfde mate profiteren dan leidt dat weer tot een 

groter rijtijdverschil. 

 

 

3.1.2.3 Zijn de nieuwe/optionele haltes inpasbaar?  

Er is onderzoek gedaan naar de railverkeerstechnische inpassing van de haltes Assen Zuid en 

Leeuwarden Werpsterhoek. In beide situaties is gekeken naar een halte langs de vrije baan. Er 

is niet gekeken naar de situatie dat treinen in Assen-Zuid en/of Werpsterhoek moeten keren.
2
  

 

Assen-Zuid 

De halte is gepositioneerd aan de N33. Zowel een ligging aan de noordzijde als aan de 

zuidzijde is mogelijk, maar kent specifieke voor en nadelen: 

Zuidzijde: beïnvloeding overweg km 45.8: aanbrengen stop-doorschakeling. Ontsluiting van de 

halte is waarschijnlijk lastig (extra passerelle); 

Noordzijde: ontsluiting van de halte langs langzaam verkeerverbinding Diepstroeten lijkt 

eenvoudig: aanpassing open spaninrichting is kostbaar. Een goede kostenschatting van de 

halte is pas mogelijk indien het PVE en  de randvoorwaarden voor de halte (ontsluiting, 

overwegen, exacte locatie) helder zijn. 

 

In de dienstregeling is de halte Assen-Zuid meegenomen en fysiek inpasbaar. De extra rijtijd 

die nodig is verslechtert de overstapknoop in Zwolle met de regionale lijnen. Zie ook de 

opmerking in paragraaf 3.1.2.1. 

Over de bedrijfseconomische haalbaarheid is in deze studie geen uitspraak gedaan. 

 

Leeuwarden-Werpsterhoek 

De inpassing van de halte Werpsterhoek kent geen bijzondere railverkeerstechnische 

beperkingen. Voor twee overwegen zal een stop-doorschakeling moeten worden aangelegd 

om te zorgen dat de overwegen als gevolg van stoppende treinen niet te lang gesloten blijven 

voor het wegverkeer. Indien de overweg Barrahûsterdyk wordt opgeheven geldt dit nog maar 

voor één overweg. Ontsluiting van de halte is gedacht via de Baarhûsterdyk. Een goede 

kostenschatting van de halte is pas mogelijk indien het PVE en  de randvoorwaarden voor de 

halte (ontsluiting, overwegen, exacte locatie) helder zijn. 

 

In de dienstregeling is de halte Leeuwarden-Werpsterhoek meegenomen en inpasbaar. 

Over de bedrijfseconomische haalbaarheid is in deze studie geen uitspraak gedaan. 

 

Staphorst 

Voor een potentiële halte Staphorst is alleen gekeken naar de mogelijkheid van 

dienstregelingtechnische inpassing. Het inpassen van deze halte in de dienstregeling betekent 

dat de stoptreinen vanuit Zwolle naar Groningen daar nog later aankomen. En de trein terug 

zal nog vroeger uit Groningen moeten vertrekken. Dat heeft negatieve gevolgen voor de 

verknoping met de regionale lijnen in Zwolle. Daarnaast wordt het inhalen van goederentreinen 

in Meppel, zie figuur 3.2, bemoeilijkt. De sprinter zal vanuit Zwolle later in Meppel aankomen 

en naar Groningen vertrekken. De goederentrein kan dan ook pas later vertrekken waardoor 

                                                      
2 
Er is geen besluit genomen over het openen van deze haltes, maar in de studie PHS zijn 

deze meegenomen om de exploitatieve inpassing te beoordelen. De bedrijfseconomische 

haalbaarheid en vervoerswaarde van deze haltes is in deze studie niet onderzocht.  
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de Intercity de goederentrein weer in lijkt te halen bij Onnen. Het overwegen een halte bij 

Staphorst te openen zal als dat aan de orde is ook nadrukkelijk ten aanzien van het 

goederenaspect moeten worden beoordeeld. 

Over de bedrijfseconomische haalbaarheid is in deze studie geen uitspraak gedaan. 

 

3.2 Overwegen  

In Nederland is de overwegveiligheid een belangrijk thema. De laatste jaren is het aantal 

ongevallen op overwegen sterk gedaald, o.a. door het uitvoeren van een gericht beleid om 

overwegen veiliger te maken (AKI-AHOB) of op te heffen. Een scherpe richtlijn die aangeeft 

wanneer een overweg niet meer voldoet bestaat niet. 

 

In het kader van het programma Hoogfrequent Spoor wordt momenteel samen met het 

Miniterie van V&W en de IVW een aanpak voorbereid om te kunnen bepalen welke 

maatregelen aan overwegen vanuit een veiligheidsoptiek moeten worden genomen als de 

treinfrequentie toeneemt. Dit beleid is thans nog niet formeel. Het ligt in de verwachting dat ook 

frequentieverhogingen in het noorden onder deze aanpak gaan vallen. De belangrijkste 

conceptuitgangspunten zijn: 

  het “stand-still” principe op corridor niveau. 

 Referentiejaar is 2007 voor infra en dienstregeling. 

 Stand-still wordt vastgesteld voor alle overwegen. Overwegen die voor andere 

projecten op een corridor verdwijnen (PVVO-II, autonome projecten, 4-sporigheid) 

tellen hierbij ook mee. 

 Bij uitbreiding van overwegen van één naar twee sporen is het opheffen van de 

overweg niet noodzakelijk; 

 Bij het uitbreiden van overwegen naar meer dan twee sporen is het opheffen van de 

overwegen wel noodzakelijk 

 

Verwacht wordt dat het stand-still principe kan worden bereikt door betrekkelijk eenvoudige 

maatregelen aan de overwegen. Hierbij kan gedacht worden aan: 

 Extra hekjes onder de bomen; 

 Verkeersgeleiding; 

 Optimalisatie van dichtligtijden van overwegen. 

Het opheffen van overwegen is, zeker bij lagere treinfrequenties, vanuit een veiligheidsoptiek 

niet  noodzakelijk. Verwacht wordt dat met de besluitvorming rond PHS deze uitgangspunten 

meer status krijgen. 

 

In het kader van de motie Koopmans is wel tussen betrokken partijen gesproken over het 

opheffen van een aantal overwegen om de barrièrewerking van het spoor tegen te gaan. 

Hoewel het opheffen vanuit een veiligheidsoptiek niet noodzakelijk is, helpt het opheffen wel 

om de veiligheid in een bepaalde corridor te verminderen, waardoor andere maatregelen in die 

corridor achterwege of beperkt kunnen blijven 

  

De volgende overwegen zijn door de regio’s aangedragen om opgeheven te worden: 

 

Wolvega (bijlage 4): 

Om de Noord (N351, Wolvega-Emmeloord) ligt ten noorden van NS-station Wolvega) 

Lycklamaweg (ligt ten zuiden van NS-station Wolvega) evt. fiets/voetgangerstunnel 

  

Heerenveen (bijlage 4):  

Rottumerweg (Heerenveen-Echtenerbrug-Lemmer) ligt ten zuiden van NS-station Heerenveen 

en ten noorden van NS-station Heerenveen IJsstadion. 

  

Leeuwarden (bijlage 4): 
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Barrahûsterdyk (secondaire weg ten zuiden van Leeuwarden, ter hoogte van toekomstig 

station Werpsterhoek) 

  

Groningen: 

Esperantoweg (komt ook bij doortrek Leeuwarden - Groningen naar Europapark nog weer 

terug) 

 

Alle deze overwegen liggen in een complexe stedelijke structuur. Het is in dit stadium voor 

ProRail niet mogelijk om hiervoor een goede kostenschatting te maken, omdat geen 

oplossingen mogelijk zijn waarbij de functionaliteit van de verbinding geheel intact blijft. Zo 

zullen parallelwegen moeten worden opgeheven, doorrijdhoogtes moeten worden verminderd, 

etc. Kortom: een goede kostenschatting is alleen mogelijk indien nieuwe, reële uitgangspunten 

voor de verkeersafwikkeling en de ruimtelijke structuur bekend zijn. Deze moeten samen met 

de gemeenten worden opgesteld. Uitzondering is de overweg Rottumerweg, afhankelijk van de 

uitvoering moet hier gerekend worden op een bedrag tussen de € 15 en € 25 mio. 

In tabel 3.2 zijn de gegevens nog bijeen gebracht. 

 

Overwegen Kosten 

(€ mio) 

Veiligheidsnoodzaak 

Wolvega, om de Noord onbekend  nee 

Heerenveen, Rottumerweg 15-25 nee 

Leeuwarden, Barrahûsterdyk onbekend nee 

Groningen, Esperantoweg onbekend nee 

Stelpost 5 Mogelijk hangende overleg met IVW 

 
Tabel 3.2: Kosten aanpassing overwegen 

 

Voor overwegveiligheid geldt het voorbehoud van de afstemming met IVW in het PHS kader 

over de praktische invulling van het stand-still principe.  

Het lijkt daarom verstandig een stelpost van € 5 miljoen op te nemen totdat duidelijk is wat er 

uit dat overleg komt. 

 

 

3.3 Versnellen relatie Randstad – Groningen/Leeuwarden 

Uit de basisvariant komt informatie welke versnellingen er gewenst zijn vanuit de knopen 

structuur. Daarnaast speelt in de studie de wens om de Randstad en het Noorden dichter bij 

elkaar te brengen, ook dat kan via versnellingen gerealiseerd worden. 

In de volgende paragrafen worden verschillende versnellingsmogelijkheden met hun kosten in 

kaart gebracht. 

Misschien goed om hier nogmaals te benadrukken dat de keuze voor de oplossing van de 

capaciteitsproblematiek door de rijtijdverschillen tussen de goederentreinen en de 

reizigerstreinen eerst gemaakt moet worden. Versnellen betekent praktisch dat de 

rijtijdverschillen en daarmee de onderlinge hinder tussen deze treinen toeneemt. 

 

De maatregelen die zijn benoemd in de volgende paragrafen zijn voor een deel gebaseerd op 

eerdere studies
3
.. De daarin opgenomen kosten zijn geïndexeerd naar prijspeil 2009. Op een 

aantal punten is dit aangevuld met nieuwe studies (Zwolle, boog Herfte, boog Staphorst) 

 

 

                                                      
3
 Ref: Maatregelen reistijdverbeteringen 

ProRail Spoorontwikkeling, kenmerk EDMS 20603827, 5 december 2007 
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3.3.1 Het versnellen van de knoop Zwolle 

In december 2012 wordt de Hanzelijn in dienst genomen. Met deze nieuwe spoorlijn tussen 

Lelystad en Zwolle wordt een nieuwe tak aan de knoop Zwolle toegevoegd. Om deze tak 

onderdeel te laten zijn van de Knoop Zwolle (alle treinen gelijktijdig in het station) is het 

noodzakelijk dat voor indienststelling van de Hanzelijn er extra perroncapaciteit in Zwolle wordt 

gerealiseerd. In de daartoe uitgevoerde planstudie zijn verschillende varianten bekeken. 

Uiteindelijk is gekozen voor het aanleggen van een extra eilandperron aan de zuidzijde van het 

huidige station. Dit project wordt uitgevoerd en gefinancierd vanuit het programma Herstelplan 

Spoor 2
e
 fase. Uitgangspunt hierbij is dat zo veel mogelijk wordt aangesloten op het bestaande 

emplacement. Dit betekent o.a. dat de snelheid op het hele emplacement (zowel aan de 

westzijde als de oostzijde) niet verandert en begrensd blijft op maximaal 40 km/uur. 

 

Er zijn echter wel degelijk mogelijkheden om de snelheid op het emplacement te verhogen. 

Hiertoe is een onderzoek uitgevoerd door Arcadis om te onderzoeken wat de mogelijkheden 

daartoe zijn
4
. Dit onderzoek heeft aangetoond dat een snelheidsverhoging aan de westzijde tot 

60 km/uur voor IC en goederen mogelijk is (stoptreinen blijven 40 km/uur) en aan de oostzijde  

tot 80 km/uur voor de IC en goederen en 60 km/uur voor de overige verbindingen. Aan de 

westzijde is de snelheid beperkt door de boog en de daarom heen staande bebouwing. Aan de 

oostzijde is 80 km/uur een optimum: alle treinen moeten in Zwolle stoppen, waardoor een 

verdere snelheidsverhoging niet zinvol is. 

 

Vanuit de doelstelling van de Motie Koopmans is het verhogen van de snelheid bij 

binnenkomst in en vertrek vanuit Zwolle een doeltreffende maatregel, omdat deze maatregel 

direct effect heeft op de reissnelheden Randstad van/naar zowel Groningen als Leeuwarden, 

maar “en passant” ook nog voor de reissnelheden van/naar Emmen, Enschede en Deventer. 

 

Overigens zou de grootste versnelling in de knoop Zwolle te realiseren zijn als de trajecten 

Hattemerbroek – Zwolle en Zwolle – Meppel aansluiting geheel 4 sporig zouden zijn 

uitgevoerd. In die situatie kunnen de Intercity’s naar en van Zwolle gelijktijdig oprijden bij 

aankomst en vertrek, zodat er een knoop van 2 minuten ontstaat. De kosten hiervan gaan 

echter het budget van deze studie ver te boven en zijn derhalve ook niet in beschouwing 

genomen. 

 

 

3.3.1.1 Reistijdeffecten 

De reistijdeffecten bestaan uit twee componenten: 

- De rijtijd 

Dit is de zuivere rijtijd die het gevolg is van de hogere toegelaten snelheid in de 

infrastructuur. De rijtijdwinst geldt voor zowel de doorgaande reizigers als voor de 

reizigers die in Zwolle in-, uit- of overstappen 

- De opvolgtijd 

Het verkleinen van de opvolgtijd heeft vooral invloed op de lengte van de knoop. 

Vooral overstappende reizigers kunnen hiervan ook reistijdwinst ervaren. In mindere 

mate zullen ook de doorgaande reizigers, die reizen in treinen die voor een andere 

trein binnenkomen of na een andere trein vertrekken, winst ervaren. 

Voor het ontwerpen van de infrastructuur is het van belang om vast te stellen op welk aspect 

de infrastructuur wordt geoptimaliseerd: rijtijd of opvolgtijd. Beide aspecten leiden tot een 

andere lay-out.  

Hierna worden beide aspecten behandeld. 

 

                                                      
4
 Ref: Zwolle Vierde Perron, L2A.H Functioneel Integraal Systeemontwerp 60 km/uur. 

Arcadis. Kenmerk 074127012:a van 1 mei 2009 
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Rijtijd 

Ten opzichte van de uitwerking van de knoop met 40 km/uur en 4
e
 perron zijn de effecten van 

de snelheidsverhoging op de rijtijd weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Westzijde min:sec (- betekent 

een lagere rijtijd) 

Binnenkomst IC Amersfoort - 0:24 

Binnenkomst IC Lelystad - 0:23 

Binnenkomst stoptrein Amersfoort - 0:06 

Binnenkomst stoptrein Lelystad - 0:08  

Vertrek IC Amersfoort - 0:17 

Vertrek IC Lelystad - 0:17 

Vertrek stoptrein Amersfoort - 0:02 

Vertrek stoptrein Lelystad 0:00 

  

Oostzijde  

Binnenkomst IC Groningen - 0:30 

Binnenkomst IC Leeuwarden - 0:30 

Binnenkomst stoptrein Groningen - 1:18 

Binnenkomst trein Emmen - 0:15 

Binnenkomst stoptrein Enschede - 0:29 

Binnenkomst trein Deventer - 0:22 

Vertrek IC Groningen - 0:15 

Vertrek IC Leeuwarden - 0:15 

Vertrek stoptrein Groningen - 0:40 

Vertrek trein Emmen - 0:34 

Vertrek stoptrein Enschede - 0:33 

Vertrek trein Deventer - 0:11 

  

Totaal winst doorgaande treinen  

Amersfoort-Leeuwarden - 0:39 

Lelystad-Groningen - 0:38 

Leeuwarden-Amersfoort - 0:47 

Groningen-Lelystad - 0:47 

 
Tabel 3.3: Rijtijdwinsten aangepaste baanvaksnelheden bij  binnenkomst en vertrek te Zwolle 
 

Opvolgtijd 

Zoals in hst 2 omschreven heeft een verbetering van de opvolgtijd vooral effect voor 

overstappende reizigers. Voor doorgaande reizigers is het effect minder: zo zal vanuit een 

knoopopbouw conform figuur 2.3 de IC van Lelystad naar Groningen geen baat hebben bij een 

kortere opvolgtijd, maar de IC Amersfoort - Leeuwarden wel. De grootste winst is mogelijk voor 

reizigers die met een trein als eerste in de knoop aankomen en overstappen op de trein die het 

laatst uit de knoop vertrekt. De opbouw van de knoop is uiteraard dusdanig dat het hier de 

dunste reizigersstromen betreft. Theoretisch kan deze winst oplopen tot ongeveer 1 minuut ten 

opzichte van de huidige situatie. Maar de incasseerbaarheid is niet zeker. De extra verbetering 

zal in ieder geval gebruikt kunnen worden om de betrouwbaarheid te verbeteren. Maar het is 

ook mogelijk dat een betere opvolgtijd de mogelijkheid om de rijtijd over het gehele traject een 

minuut te verkorten. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de speling in een trein. 

 

Ten opzichte van de situatie met 4
e
 perron en 40 km/uur is de grootste winst te behalen bij de 

binnenkomst vanuit het oosten. Hier is een opvolgtijdwinst mogelijk van ongeveer 40 sec. Voor 
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vertrek naar het oosten en voor binnenkomst en vertrek aan de westzijde zijn de wijzigingen 

t.o.v. de 40 km/uurvariant gering. 

 

Reistijd ≠ rijtijd + opvolgtijd 

Uit bovenstaande blijkt al dat rijtijd en opvolgtijd niet zomaar bij elkaar kunnen worden 

opgeteld. Het effect van de opvolgtijd is erg afhankelijk van het type reiziger (met 

herkomst/bestemming  in Zwolle, doorgaand, overstappend). Daarnaast is het in deze fase van 

de studie nog niet goed vast te stellen of de opvolgtijden ook daadwerkelijk kunnen worden 

geïncasseerd in de reistijd. Dit houdt verband met het vraagstuk of de verbeterde opvolgtijd 

ook goed in de dienstregeling past, en op welke manier de treinvolgorde wordt gepland. In de 

huidige planningssystematiek wordt altijd gepland op hele minuten, waarbij de berekende 

opvolgtijd naar boven wordt afgerond op een hele minuut. 

Indien de opvolgtijdwinst om bovenstaande redenen niet kan worden vertaald naar een 

aandeel in de reistijdwinst, dan betekent de verbetering in opvolgtijd in ieder geval een 

aanzienlijke verhoging van de marges in de dienstregeling, die zich dan weer vertalen in een 

substantiële verhoging van de betrouwbaarheid en robuustheid van de dienstregeling. 

 

Het lijkt in ieder geval wenselijk om in een volgende fase te onderzoeken of de aanzienlijke 

opvolgtijdwinst, die mogelijk is voor de binnenkomst vanuit het oosten, kan worden gebruikt 

voor een reistijdwinst voor de IC Leeuwarden-Amersfoort en voor de overstappers van de 

stoptreinen uit Groningen en Emmen op andere treinen. 

  

 

3.3.1.2 Maatregelen 

Voor het realiseren van de hogere snelheden moet het basisontwerp voor het 4
e
 perron 

(gebaseerd op rijsnelheden van 40 km/uur en geraamde kosten € 70 miljoen) worden 

aangepast. De volgende extra maatregelen moeten worden genomen: 

 Aanpassen van de wisselcomplexen aan de westzijde en de oostzijde van het 

emplacement; 

 Het aanpassen van de boog aan de westzijde van het emplacement; 

 Het aanpassen van de beveiliging op het emplacement en de toeleidende baanvakken 

om deze hogere snelheid te kunnen realiseren. 

Deze extra maatregelen zijn uitgewerkt in een spoorontwerp. 

De kosten van dit aangepaste ontwerp worden geraamd op € 108,4 miljoen, indien daar gelijk 

vanuit kan worden gegaan. 

 

De kosten van de extra maatregelen bedragen dus € 38,4 mio (+/- 40%). Uitgangspunt hierbij 

is dat de wijzigingen direct met de aanleg van het 4
e
 perron worden meegenomen. Daarmee 

komt de nodige druk te staan op het uitvoeringsproces, omdat het 4
e
 perron in 2012 gereed 

moet zijn. Het gehele project kan dan gefaseerd tussen 2012 en 2014 in dienst worden 

genomen (waarbij de eerste fase is het in dienst stellen van het 4
e
 perron in 2012).  

 

Om de planning van het 4
e
 perron (en daarmee de indienststelling van de Hanzelijn) niet in 

gevaar te brengen is besluitvorming over het realiseren van de extra maatregelen voor 1 

november 2009 noodzakelijk.  

 

Indien het besluit wordt uitgesteld en later alsnog tot de aanpassing wordt besloten worden de 

kosten geraamd op ongeveer € 50 miljoen. 
Een verdeling van de kosten naar Westzijde en Oostzijde is niet beschikbaar maar wordt 
ingeschat op ongeveer € 25 miljoen voor de oostzijde en € 13,4 voor de westzijde. 
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3.3.2 Baanvak snelheid naar 160 km/uur 

In de reeds eerder aangehaalde studie naar reistijdverbetering uit 2007 (zie voetnoot 2op blz 

15) is gekeken naar de reistijdverbetering door het verhogen van de baanvaksnelheden naar 

160 km/uur. Uit deze studie is onderstaande tabel overgenomen. 

 Besparing Kosten 

minimaal Totaal 

in mln. € 

Kosten 

maximaal Totaal 

in mln. € 

Basis investeringskosten geen 1.400,- 1.400,- 

Optimalisatie vervanging voor Spoortak, 

Bovenleiding, Energievoorziening en Beveiliging 

Circa 25 % à 50%  - 700,- -350,- 

Subtotaal 1  700,-  1.050,- 

Andere invulling veiligheidsbeleid 50 tot 90% van 450,- 

mln. 

- 400,- -225,- 

Totaal besparingen maximaal  -1.100,- -575,- 

Totaal investeringskosten bij kostenreductie  300,-  825,- 

  

Tabel 3.3: Kosten versnellen baanvaksnelheid naar 160 km/uur 

 

De tabel is opgenomen om te laten zien dat de kosten van het verhogen van  

baanvaksnelheden tot 160 km/uur (€ 1,4 miljard) een ordegrootte kennen die het budget van 

de motie Koopmans ver te boven gaan. Ook als er allerhande optimistische aannames worden 

gedaan ten aanzien van besparingsmogelijkheden blijft dat het geval. In deze studie is daarom 

deze mogelijkheid niet meer in beschouwing genomen. 

 

 

3.3.3 Versnellen op het traject Zwolle – Meppel 

Het versnellen van rijsnelheid op het traject Zwolle – Meppel is effectief omdat dit winst 

oplevert voor zowel de treinen naar Groningen als voor de treinen naar Leeuwarden. Op drie 

plaatsen zijn momenteel snelheidsbeperkingen aanwezig. Deze worden hierna behandeld. 

 

 

3.3.3.1 Boog Herfte  

Direct ten noorden van het emplacement Zwolle ligt momenteel een boog met een 

snelheidsbeperking van 100 km/uur. Er is een ontwerp gemaakt om deze boog geschikt te 

maken voor 130 km/uur. Het realiseren van het ontwerp is wel een ingrijpend project: 

- De boogafsnijding komt buiten het huidige eigendom van Prorail: op het maximale punt 

verschuift het spoor ca 33 m in zuidelijke richting. Verwerving van gronden is 

noodzakelijk; 

- Het spoor schuift van de woningen aan de noordzijde naar de bedrijven aan de 

zuidzijde: vanuit geluidsoogpunt gezien is dit gunstig. De verschuiving zal (voor een 

deel?) de geluidseffecten van een hogere snelheid compenseren 

- Het viaduct over de Marsweg moet worden aangepast 

De boogafsnijding is het meest effectief in combinatie met het verhogen van de snelheid op het 

emplacement naar 80 km/uur. 

 

Indien ook de treinen van/naar Emmen gebruik willen maken van de snelheidsverhoging zullen 

ook de wissels bij Herfte aansluiting (nu geschikt voor 80 km/uur) moeten worden vervangen 

door snellere wissels. Tevens zal de daarop aansluitende boog moeten worden aangepast. Dit 

levert een winst op in de orde van grootte van ca 30 seconden voor de treinen van/naar 

Emmen. Hiermee is vooralsnog in de kostenopstelling geen rekening gehouden. 
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Het effect op de opvolgtijden is klein. Wel is het zo dat bij handhaven van de wissels bij Herfte-

aansluiting, en de bijbehorende snelheidsbeperking voor treinen van/naar Emmen, het uit 

oogpunt van optimalisatie van opvolgtijden beter is om de treinen naar Emmen te laten 

vertrekken na de stoptrein naar Groningen en te laten binnenkomen voor de stoptrein uit 

Groningen. Deze volgorde wordt nu ook aangehouden en ligt vanuit de dienstregelingstructuur 

ook voor de hand. Het omdraaien van deze volgorde betekent dat de treindienst uit Emmen 

dichter op de knoop komt hetgeen niet past bij de aanwezige infrastructuur en problematisch 

kan zijn voor inhaling goederen in Meppel. Zie de opmerkingen daarover in paragrafen 3.1.1.3 

en 3.1.1.4. 

 

In het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt ook nog gekeken naar een 

boogafsnijding bij Zwolle voor goederentreinen in de relatie Noorden – naar IJssellijn. 

De gedachte boog bevindt zich in hetzelfde gebied. 

 

Van deze verkenning is een separaat rapport beschikbaar
5
 

 

 

3.3.3.2 Boogafsnijding Staphorst 

Ter hoogte van Staphorst bevinden zich twee bogen met een snelheidsbeperking van 120 

km/uur. De bogen liggen op de grenswaarde van spoorontwerp: verhogen van de 

baanvaksnelheid is alleen mogelijk door boogafsnijding.  

 

De eerste boog is ruimtelijk gezien het lastigst. Door de boogafsnijdingen komt het spoor 

dusdanig dicht op twee boerenbedrijven, dat er van wordt uitgegaan dat deze verworven en 

gesloopt dienen te worden. 

Voor beide bogen dienen de parallelwegen te worden aangepast 

 

Ook zal moeten worden onderzocht of een mogelijke halte Staphorst van invloed is op de 

problematiek ter plekke. 

 

 

3.3.3.3 Boog Meppel 

Zowel voor als na het station Meppel bevinden zich boogstralen waardoor de snelheid zowel 

ten zuiden als ten noorden van het station beperkt blijft tot 80 km/uur. Uitgewerkt is een 

oplossing waarbij deze snelheid van deze bogen wordt verhoogd naar 100 km/uur. (de 

doorrijdsnelheid van Meppel blijft 80 km/uur) Aanpassing naar 140 km/uur is niet verder 

onderzocht, omdat dit verregaande aanpassingen aan de omgeving zou vergen (verplaatsen 

station of aantasting Blankenstein en bebouwing Blankensteinweg en naastliggende wijk. 

 

Voor het aanpassen van de bogen zijn aanpassingen aan de viaducten van de A32 en de 

Blankensteinweg noodzakelijk 

 

Het verhogen van de snelheid naar 100 km/uur is vanuit een veiligheidsoptiek minder gewenst, 

omdat de snelheid van 100 km/uur niet in de ATB wordt afgedwongen. 

 

 

3.3.3.4 Resultaten versnellen op het traject Zwolle – Meppel 

De bovenstaande aanpassingen met de daarvoor benodigde kosten zijn hieronder in tabel 3.5 

nog eens bij elkaar gebracht.  

 

                                                      
5
 Ref: Zwolle vierde perron, Functioneel Integraal Systeemontwerp boog Herdfte 130 km/uur 

Arcadis, kenmerk 074149515:A.4! van 12 juni 2009 
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Zwolle – Meppel 

versnellingmogelijkheden 

Kosten 

(€ mio) 

Rijtijdwinst 

(min:sec) 

Herfte 15,0 IC naar Groningen en Leeuwarden -0:03 

Stoptrein naar Groningen: -0:09 

IC uit Groningen en Leeuwarden: -0.16 

Stoptrein uit Groningen: -0:22 

Staphorst 36,5 0:15 

Meppel 25,2 0:19 (alleen voor niet stoppende treinen) 

 
Tabel 3.5: Versnellingsmogelijkheden traject Zwolle - Meppel 

 

Geconcludeerd kan worden dat de aanpassing bij Herfte met name voordeel oplevert voor de 

treinen richting Zwolle. Dat is ook net de richting waarin rijtijdwinst gezocht wordt om later 

vanuit de knopen Leeuwarden en Groningen te kunnen vertrekken. 

 

 

3.3.4 Versnellen op het traject Meppel – Groningen 

Aanvullende winst voor de treindienst naar Groningen kan worden gehaald door versnellingen 

boven Meppel. 

 

 

3.3.4.1 Boog Hoogeveen 

In Hoogeveen is een snelheidsbeperking van 80 km/uur aanwezig in twee bogen ter 

weerszijden van het station. Deze bogen kunnen worden aangepast naar bogen van 130 

km/uur. Hierdoor schuiven de sporen  ter plaatse van de bogen iets op in noordelijke richting. 

Voor de snelheidsverhoging moeten de perrons en wissels op het emplacement, 2 overwegen 

en twee viaducten worden aangepast. De boogafsnijdingen zelf lijken niet in een gevoelig 

gebied te liggen. Wel zijn er plannen om de aan de noordzijde van het station het gebied te 

ontwikkelen. 

 

 

3.3.4.2 Boog Assen 

Ten noorden van het station bevindt zich een boog met een snelheidsbeperking van 80 km/uur. 

Het is mogelijk de snelheid van deze boog aan te passen tot 95 km/uur. Een verdere verhoging 

is niet mogelijk zonder aantasting van de nieuwbouw aan de Herman Broodstraat. 

Voor de snelheidsverhoging moeten aanpassingen worden gedaan aan het emplacement, het 

perron, twee overwegen en aan de dr A.F. Philipsstraat 

Het verhogen van de snelheid naar 95 km/uur is vanuit een veiligheidsoptiek minder gewenst, 

omdat de snelheid van 95 km/uur niet in de ATB wordt afgedwongen 

 

 

3.3.4.3 Onnen 

Bij Onnen is een snelheidsbeperking van 130 km/uur aanwezig. Deze snelheidsbeperking kan 

met eenvoudige maatregelen worden weggewerkt. De winst is gering 
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3.3.4.4 Resultaten versnellen op het traject Meppel - Groningen 

De bovenstaande aanpassingen met de daarvoor benodigde kosten zijn hieronder in tabel 3.6 

nog eens bij elkaar gebracht.  

 

Meppel - Groningen 

versnellingmogelijkheden 

Kosten 

(€ mio) 

Rijtijdwinst 

(min:sec) 

Hoogeveen € 22,1 0:55 (alleen voor niet stoppende R-treinen) 

Assen € 14,8 0:21 (alleen voor niet stoppende R-treinen) 

Onnen € 0,1 0:01 

Tabel 3.6: Versnellingsmogelijkheden traject Meppel - Groningen 

 

Geconcludeerd kan worden dat op dit traject met de boogafsnijding Hoogeveen bijna een 

minuut te winnen is. Dit komt echter alleen ten goede van de niet stoppende Intercity. Indien 

een IC-stop in Hoogeveen overwogen wordt is dit geen goede investering in het kader van 

reistijdverbetering. Voor goederentreinen zou het een positief rijtijdeffect hebben bij 

inlegsnelheden tot 95 km/uur. 

 

 

3.3.5 Versnellen op het traject Meppel – Leeuwarden 

Aanvullende winst voor de treindienst naar Leeuwarden kan worden gehaald door 

versnellingen boven Meppel. 

 

 

3.3.5.1 Steenwijk 

Ten noorden van het station is een boog met een snelheidsbeperking aanwezig van 90 km/uur. 

Deze boog kan worden aangepast tot 140 km/uur. Daarvoor is het noodzakelijk dat het spoor 

wordt aangepast (aanpassing van wisselcomplexen en verlenging opstelspoor), de overweg 

Eenveenseweg wordt aangepast en dat de brug over de Steenwijker A wordt vernieuwd. 

Ruimtelijk lijkt de aanpassing weinig problemen te kennen. 

 

 

3.3.5.2 Leeuwarden 

Net ten zuiden van Leeuwarden bevindt zich een boog met een snelheidsbeperking van 90 

km/uur. Hier is een zeer beperkte aanpassing van de boog mogelijk, waardoor de snelheid 95 

km/uur wordt. Een verdere verhoging van de snelheid is alleen mogelijk met een zeer 

ingrijpende aanpassing van het tracé 

 

 

3.3.6 Resultaten versnellen op het traject Meppel - Groningen 

De bovenstaande aanpassingen met de daarvoor benodigde kosten zijn hieronder in tabel 3.7 

nog eens bij elkaar gebracht.  

 

Meppel - Leeuwarden 

versnellingmogelijkheden 

Kosten 

(€ mio) 

Rijtijdwinst 

(min:sec) 

Steenwijk € 12,6 0:33 (alleen voor niet stoppende treinen) 

Leeuwarden € 11,6 0:02 

 
Tabel 3.7: Versnellingsmogelijkheden traject Meppel - Leeuwarden 

 

Geconcludeerd kan worden dat  er richting Leeuwarden weinig meer te halen valt. Alleen in de 

extra lijnvoeringsvariant, die hierna nog wordt behandeld, waarbij de Intercity niet stopt te 

Steenwijk, zou er iets te incasseren zijn voor de doorrijdende Intercity.. 
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3.3.6.1 Kan er 4 x per uur een trein Zwolle – Ommen (en verder) rijden? 

Bij de besprekingen rondom de motie Koopmans is sprake geweest van uitbreiden van de 

infrastructuur ten noorden van Zwolle met een derde spoor van Zwolle tot Herfte-aansluiting. 

Dit is het punt waar de spoorlijn naar Emmen aftakt. Het idee leek te zijn dat er dan mogelijk in 

de spits extra treinen naar Ommen konden worden gereden. Om te onderzoeken of deze 

uitbreiding van infrastructuur daarvoor nodig is, is in deze studie globaal gekeken naar de 

mogelijkheid om 4 keer per uur een trein naar Ommen te rijden. In figuur 3.5 is daarvoor een 

tijd weg diagram te vinden. 

 

 
Figuur 3.5: Tijdweg diagram Zwolle – Ommen 4 maal per uur  

 

Het blijkt dat op de huidige infrastructuur het rijden van 4 treinen per uur naar Ommen of 

Mariënberg mogelijk is. Bij vertrek uit Zwolle kennen de extra treinen een 14-16 verdeling. Het 

vertrek om .28 en .58 lijkt het kritische deel in het plan en in conflict met de binnenkomst om 

.29 en .59 van de Intercity uit Groningen, en het vertrek om .01 van de Intercity naar 

Groningen. Bij het ontwerp van de lay-out van Zwolle oostzijde (zie 3.3.1 over het versnellen) 

ligt het conflictpunt waar de vertrekkende trein naar Emmen achter de Intercity vanuit 

Groningen moet kruisen een eind voor het perron. Vroeger naar Emmen vertrekken in 

combinatie met verbeterde opvolgingen bij vertrek geeft naar verwachting voldoende lucht. 

Hetzelfde doet zich voor rond .14 met de goederentreinen. Daar moet nog wat gesleuteld 

worden, bijvoorbeeld de extra trein naar Emmen 2 tot 3 minuut eerder vertrekken.  
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Op basis van de onderzochte varianten kan voorlopig worden geconcludeerd dat het uitbreiden 

van de infrastructuur tussen Herfte-aansluiting en Zwolle niet nodig is voor het rijden van extra 

treinen naar Ommen, en de ook geen oplossing is voor de kritischer punten in de huidge 

planning.  

 

Alle treinen vanaf Meppel rijden achter elkaar over hetzelfde spoor.  

Uitbreiden van de sporen op het traject Herfte-aansluiting naar Zwolle zou ingegeven kunnen 

worden vanuit de treindienst Zwolle – Emmen. De treinen uit Emmen zouden dan “dichter” in 

de overstapknoop kunnen komen. Praktisch gezien betekent dat vanuit Emmen later 

aankomen in Zwolle en eerder vertrekken uit Zwolle naar Emmen. Dat zou eventueel met extra 

infrastructuur tussen Zwolle en Herfte aansluiting kunnen, maar of een derde spoor daarvoor 

voldoende is, is maar zeer de vraag. Ook een vrije kruising bij Herfte aansluiting is daarvoor 

mogelijk nodig, en misschien zelfs een vierde spoor. Een uitgebreidere studie naar de 

mogelijkheden op het gehele, deels enkelsporige traject, Zwolle-Emmen is daarvoor nodig. Dit 

valt echter niet binnen de scope van deze studie. 

 

 

3.3.7 Samenvatting maatregelen 

Als alle bovenstaande zaken bij elkaar gebracht worden voor de kern van de verbindingen naar 

het Noorden, de intercity’s van Zwolle naar Leeuwarden en Groningen, dan resulteert het 

volgende overzicht van mogelijke versnellingen. De blauwe maatregelen zorgen voor 

reistijdverbetering maar niet voor versnelling tussen Zwolle en Leeuwarden/Groningen. 

 

Maatregel Kosten in € 

miljoen 

Winst IC 

naar 

Groningen 

Winst IC 

naar 

Leeuwarden 

Winst IC 

van 

Groningen 

Winst IC 

van 

Leeuwarden 

Snel vertrekken 

en binnenkomen 

Zwolle Westzijde 

Zie 

oostzijde 
23 sec 24 sec 17 sec 17 sec 

Snel vertrekken 

en binnenkomen 

Zwolle Oostzijde 

38.4 

Oost- en 

westzijde 

samen 

15 sec 15 sec 30 sec 30 sec 

Herfte 15 3 sec 3 sec 16 sec 16 sec 

Hoogeveen 22,1 55 sec  55 sec  

Totaal oostzijde 75,5 73 sec 18 sec 101 sec 45 sec 

Staphorst 36.5 15 sec 15 sec 15 sec 15 sec 

Meppel 25,2 19 sec stopt 19 sec stopt 

Totaal oranje 

maatregelen 
61,7 34 sec 15 sec 34 sec  15 sec 

Assen 14,8 stopt  stopt  

Onnen 0.1 1 sec  1 sec  

Steenwijk 12,6     

Leeuwarden 11,6  2 sec  2 sec 

 
Tabel 3.8: Overzicht versnellingsmogelijkheden traject Zwolle - Noorden 

 

Voor de “ideale” knoop in Groningen moest er nog 2 minuten rijtijd naar Zwolle gevonden 

worden. De maatregelen uit de groen gearceerde vakken in tabel 3.8 zouden dat kunnen 

bewerkstelligen, als ook rekening wordt gehouden met de verbeterde opvolgtijden bij Zwolle.  

Voor Leeuwarden levert het ongeveer 1 minuut op. Te weinig voor de ideale knoop maar net 

voldoende om aansluitingen te realiseren, zoals later blijkt. 
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Een extra optie zijn de oranje gearceerde maatregelen additioneel mogelijk. Daarmee zijn nog 

wat extra versnellingen mogelijk.  

 

 

3.4 Alternatieve varianten 

Als rekening gehouden wordt met hiervoor genoemde “groene” versnellingsmogelijkheden in 

tabel 3.8 kan een nieuw tijdweg diagram worden gemaakt. Dit gebeurt in combinatie met een 

inhaling Meppel voor de goederentreinen. 

Daarnaast is er ook nog een vraag naar een alternatieve lijnvoering richting Leeuwarden. Die 

varianten worden hier gepresenteerd. 

 

 

3.4.1 Variant met maatregelen verwerkt 

Naar Groningen ontstaat het volgende beeld in de situatie met versnellingen verwerkt en een 

goederen inhaling te Meppel. De reistijdverbeteringen worden geïncasseerd en daarmee het 

halen van de knooptijden in Groningen. Tegelijk is te zien dat het rijtijdverschil met de 

goederentreinen tussen  Meppel en Onnen Zuid weer kritisch wordt door de versnelling. In de 

huidige realisatie blijken de goederentreinen veelal een betere rijkarakteristiek te hebben dan 

het standaardpad. Dus de meeste treinen zullen in de praktijk waarschijnlijk niet kritisch zijn. 

In de planstudie nog te onderzoeken hoe snel volgen bij vertrek Meppel te realiseren is en hoe 

kort volgen (of snel uitvoegen Goederen) bij Onnen Zuid mogelijk is. Dat zijn te onderzoeken 

optimalisatiemaatregelen. 

 

 

 
Figuur 3.6: Tijdweg diagram Zwolle – Groningen met versnelling 

 

Als de rijtijden op een rijworden gezet resulteert het volgende beeld. 

 

Zwolle - 

Groningen 

2009 basisvariant versneld 

IC Zl – Gn 57 57 55 

IC Gn – Zl 59 59 57 

IC stoppend 

Zl - Gn 

66 nvt nvt 



 Netwerkreferenties en Modellen  

Spoordriehoek Zwolle – Leeuwarden/Groningen 32/61 

   

IC stoppend 

Gn - Zl 

67 nvt nvt 

Spr Zl - Gn 68 69 66 

Spr Gn - Zl 69 70 68 

 

De Intercity gaat in frequentie omhoog en kan tot 2 minuten winnen in de rijtijd. De sprinter wint 

1 tot 2 minuut, maar is iets langzamer dan de huidige stoppende Intercity.  

 

Versnelde binnenkomst 

Onnen 

Kosten 

(€ mio) 

 

Stelpost PM Optimalisatieonderzoek 

 
Tabel 3.8.1: Kosten aanpassing overwegen 

 

Naar Leeuwarden wordt het beeld als volgt, waarbij weliswaar niet de ideal ligging wordt 

bereikt maar de knoop wel gehaald wordt. Er ontstaat iets meer lucht bij de overstappen dan in 

de basisvariant. 

 

 

 
Figuur 3.7: Tijdweg diagram Zwolle – Leeuwarden met versnelling 
 

Voor de bruggen leidt dit tot het volgende beeld 

 De Smildevaart kan vaker maar per keer korter open dan vandaag de dag (nu per uur 

openingen van 11 en 14 minuten). 

 De Deelsbrug kan korter open dan vandaag de dag. (nu per uur openingen van 11 en 

14 minuten. 

 De Boornebrug kan veel minder open dan vandaag de dag. (nu per uur 3 openingen 

van 5, 7 respectievelijk 13 minuten) 

 Het Prinses Margrietkanaalbrug kan korter open (nu per uur openingen van 5 en 21 

minuten) 

 De van Harinxmakanaalbrug gaat in mogelijkheden iets achteruit. (nu per uur 

openingen van 8, 8 respectievelijk 4 minuten) 
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In zowel de treinen naar Groningen als Leeuwarden zit in dit versnelde patroon voldoende 

speling. Omdat de versnelde binnenkomst bij Zwolle niet is gemodelleerd zou er mogelijk nog 

een minuut uit de rijtijd gehaald kunnen worden. 

Ook indien op het traject Zwolle – Leeuwarden uitgegaan wordt van inzet van VIRM materieel 

is dit patroon maakbaar, al doen de Intercity’s er dan één minuut langer over. Net voldoende 

om toch de aansluitingen te realiseren. In de basisvariant levert inzet van IRM materieel een 

probleem op. 

 

 

3.4.2 Variant met gewijzigde treindienst naar Leeuwarden  

Als laatste wordt nog een aangepaste lijnvoeringsvariant onderzocht richting Leeuwarden. 

In deze variant is de treindienst als volgt gespecificeerd op het traject Zwolle – Leeuwarden: 

1 snelle Intercity die uitsluitend stopt in Heerenveen 

1 Intercity die op alle tussengelegen stations stopt 

1 sprinter die op alle tussen gelegen stations stopt. 

Er is ook rekening gehouden met de versnellingen uit tabel 3.8 en de goedereninhaling 

Meppel. 

 

 

 
Figuur 3.8: Tijdweg diagram Zwolle – Leeuwarden aangepaste variant met versnelling 
 

Voor de bruggen leidt dit tot het volgende beeld 

 De Smildevaart kan korter open dan vandaag de dag (nu per uur openingen van 11 en 

14 minuten). 

 De Deelsbrug kan vaker maar per keer korter open dan vandaag de dag. (nu per uur 

openingen van 11 en 14 minuten. 

 De Boornebrug kan veel minder open dan vandaag de dag. (nu per uur 3 openingen 

van 5, 7 respectievelijk 13 minuten) 

 Het Prinses Margrietkanaalbrug kan veel korter open (nu per uur openingen van 5 en 

21 minuten) 

 De van Harinxmakanaalbrug gaat in mogelijkheden vooruit. (nu per uur openingen van 

8, 8 respectievelijk 4 minuten) 
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De Intercity heeft een duidelijke tijdwinst van zo’n 7 minuten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op 

de treindienst Leeuwarden – Groningen. Maar nu alvast de opmerking dat een 20 minuten 

aankomst/vertrek verdeling van de treinen Zwolle - Leeuwarden in Leeuwarden zich niet 

verhoudt met de halfuursdiensten naar Groningen. Voor de stoppende treinen Zwolle – 

Leeuwarden vv geldt dat ze in een 20/40 ligging komen te liggen.  

De aansluitingen verslechteren daardoor ten opzichte van de basisvariant. Misschien dat de 

aansluitingen naar Sneek kunnen verbeteren. De bediening van de spoorbruggen is wat 

wisselend.  

 De Deel kan vier tot vijf korte openingen krijgen. 

 De Boorn kan driemaal open met een duur van ongeveer tien minuten 

 Het Prinses Margrietkanaal kan ook driemaal een opening van ongeveer tien minuten 

krijgen 

 Voor het van Harinxmakanaal resteren twee korte openingen van vier minuten en één van 

circa acht minuten 

 

Het totale beeld van de rijtijden voor de verschillende onderzochte varianten ziet er als volgt 

uit: 

 

Zwolle - 

Leeuwarden 

2009 basisvariant versneld Alternatief 

versneld 

IC Zl – Lw 54 58 56 50 

IC Lw – Zl 54 58 57 52 

IC/sprinter 

stoppend 

Zl - Lw 

64 nvt  62/60 

IC/sprinter 

stoppend 

Lw - Zl 

65 nvt  63/61 

Spr Hr – Lw 22 22 21 nvt 

Spr Lw – Hr 21 22 21 nvt 

 

 

In de basisvariant gaat de frequentie van de IC omhoog met iets langere rijtijd. Gemiddeld een 

versnelling ten opzichte van de huidige situatie. In de Alternatieve variant blijft er 1 IC 

verbinding die 4 minuten sneller gaat dan in de dienstregeling 2009. De stoppende IC wordt in 

frequentie verdubbeld (20/40 ligging) en wint ook 2 tot 4 minuten.  
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Zwolle - 

Groningen 

2009 basisvariant versneld 

IC Zl – Gn 57 57 55 

IC Gn – Zl 59 59 57 

IC stoppend 

Zl - Gn 

66 nvt nvt 

IC stoppend 

Gn - Zl 

67 nvt nvt 

Spr Zl - Gn 68 69 66 

Spr Gn - Zl 69 70 68 

 
Tabel 3.9: Vergelijking rijtijden bij de diverse varianten 

 

 

 

 

3.5 Spooropstelling Zwolle 

Om het beeld te completeren wordt ook de spooropstelling voor Zwolle gegeven.  

De spooropstellingen Groningen en Leeuwarden komen na de behandeling van het traject 

Leeuwarden – Groningen aan de orde.  

Er is gekeken naar de spoor opstelling voor de door de Provincie Friesland ingebrachte extra 

variant waarbij er een derde trein naar Zwolle rijdt. De overige treinen blijven als in de 

basisvariant. 

 

 

3.5.1 BSO Zwolle 

Voor de basisspooropstelling in Zwolle is rekening gehouden met het extra eilandperron aan 

de sporen 9 en 10. Dat na opening van de Hanzelijn in gebruik wordt genomen. Door de 

knoopstructuur van de treindienst in Zwolle is de perronbelasting laag. Veel treinen gelijk in 

Zwolle en daarna een poos niets. 
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Figuur 3.9: Basis Spooropstelling Zwolle  

 

Er is rekening gehouden met de extra trein uit Leeuwarden en met de mogelijkheid om 4 

treinen naar Emmen te rijden. Op de sporen 3/5 en 6/7 zijn de Intercity knopen Randstad – 

Noorden te vinden. De rest van de treindienst voegt zich daar omheen. Er is in deze studie 

naar de treinen in relatie met het noorden gekeken, niet naar de overige treindiensten. 

De extra stoptrein uit Leeuwarden valt het verst buiten de knoop. 

De sporen 2 en 8 zijn sporen die voor doorrijdende goederentreinen gebruikt kunnen worden. 

 

 

Kfh 

Kfh 

On 

On 
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3.6 Geluid maatregelen 

De intensivering van de treindienst kan ook leiden tot een verhoging van de geluidemissie 

waarvoor maatregelen genomen moeten worden. In het kader van de landelijke studie PHS is 

een geluidonderzoek verricht waaruit voor de trajecten Zwolle – Groningen en Zwolle - 

Leeuwarden informatie is gehaald voor deze studie. Het blijkt dat er op de trajecten Zwolle-

Groningen en Zwolle – Leeuwarden nagenoeg geen overschrijding van de emissieplafonds 

plaatsvinden.  

 

Geluid Kosten 

(€ mio) 

Stelpost 1 

 
Tabel 3.10: Kosten geluidmaatregelen 

 

Een reservering van een stelpost van 1 miljoen euro voor geluidmaatregelen is voldoende om 

kleine problemen op te lossen. 
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4 De treindienst Leeuwarden - Groningen 

Het tweede onderdeel van deze studie is de uitbreiding van de treindienst op het traject 

Groningen – Leeuwarden. Daarbij kijkend naar de minimaal benodigde infrastructuur om deze 

uitbreiding te realiseren en wat er nodig is om ook goede aansluitingen op de treindiensten 

naar Zwolle te realiseren. In paragraaf 4.1 wordt eerst gekeken naar de infrastructuur die nu 

aanwezig is en welke uitbreidingsmodules er zijn. 

 

 

4.1 Kosten aanpassingen infrastructuur 

De infrastructuur van het traject Leeuwarden – Groningen kenmerkt zich door enkelsporigheid 

op de deeltrajecten Leeuwarden – Veenwouden en Grijpskerk – Groningen, uitgezonderd van 

de kruisingsmogelijkheden op de emplacementen van Hurdegaryp, Zuidhorn en Hoogkerk-

Vierverlaten. De laatste is op dit moment geen station voor reizigers, toekomstige planstudies 

voorzien dit emplacement als potentiële locatie voor station Groningen Hoogkerk. De huidige 

dienstregeling omvat twee sprinterdiensten en één Intercity per uur per richting. 

 

Figuur 4.1: Huidige infrastructuur Leeuwarden - Groningen 

 

In onderstaande tabel 4.1 zijn voor het traject Leeuwarden – Groningen van verschillende 

modules voor spooruitbreiding de kosten gegeven van spoorverdubbeling. 

 

Trajectdeel Kosten in € miljoenen 

Leeuwarden - Veenwouden  

Leeuwarden - Veenwouden 132 

Leeuwarden - Camminghaburen 54 

Camminghaburen - Hurdegaryp 54 

Hurdegaryp - Veenwouden 37 

Groningen - Grijpskerk  

Groningen - Grijpskerk  257 

Groningen - Grijpskerk excl. brug 

Hoendiep 

250 

Grijpskerk – Zuidhorn (ex brug Zuidhorn) 71 

Zuidhorn - Hoendiep (excl. brug) 46 

Groningen - Hoendiep (excl. brug) 163 

 
Tabel 4.1: Kostenschattingen van infra modules op Leeuwarden -  Groningen 

 

 

4.2 Basisvariant 

Voor deze studie is de basis van de lijnvoering opgenomen in bijlage 3. 
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 Hoofddoel 2x IC + 2x sprinterdienst tussen Leeuwarden en Groningen beide als 

halfuursdiensten. 

 

Er zijn geen verdere marktspecificaties ten aanzien van aansluitingen gegeven. Wat is er met 

zo min mogelijk wijzigingen in de infrastructuur mogelijk? Voor de inzet van materieel geldt het 

volgende overzicht. 

 

Traject Treintype Freq. (p.u./p.r.) Materieel Drgl codes 

Traject Leeuwarden – Groningen 

Leeuwarden – Groningen IR 2 GTW 2/8 851 

Leeuwarden – Groningen AR 2 GTW 2/8 849 

Tabel 4.2: Materieelinzet op Leeuwarden -  Groningen  

 

 

4.2.1 Resultaten basisvariant 

Als eerste, zie figuur 4.3, is een uitwerking gemaakt waarbij de infrastructuuruitbreiding zo 

beperkt mogelijk is gebleven. De toegevoegde Intercity zorgt voor meer plaatsen op het 

enkelspoor waar treinen elkaar tegenkomen, en vergt tenminste 2 extra plaatsen waar treinen 

elkaar kunnen passeren. Zowel op het enkelsporig gedeelte aan Groningse kant als aan de 

Leeuwarder kant is iets nodig.. 

 

 

 
Figuur 4.3: Tijdweg diagram Leeuwarden -  Groningen 

 

Benodigde infrastructuur 

Om het tijdweg diagram zoals dat in figuur 4.3 is opgenomen ook uit te kunnen voeren is er 

gedeeltelijke spoorverdubbeling nodig. Het betreft uitbreiding op de trajectdelen Leeuwarden – 

Leeuwarden Camminghaburen en Zuidhorn – Hoendiep. Ook is onderzocht of 
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snelheidsverhoging wat kan opleveren. Vooral aan de kant van Leeuwarden is dat een 

kansrijke zoekrichting, zoals in figuur 4.4 is te zien. 

In deze opzet lijkt dubbelspoor aan de Leeuwarder kant niet nodig. 

De sprinters profiteren flink van het dubbelsporig gedeelte Zuidhorn – Hoendiep. Ten opzichte 

van de huidige dienstregeling doet de sprinter zo’n drie minuten minder lang over het traject 

Leeuwarden - Groningen. De sneltrein is nog een minuut of tien sneller en vergelijkbaar met de 

huidige dienstregeling.  

 

 
Figuur 4.4: Tijdweg diagram Leeuwarden -  Groningen met aangepaste baanvaksnelheid Veenwouden - Leeuwarden 

 

Aan de kant van Groningen zitten nog wat situaties waarbij de trein naar Leeuwarden vertrekt 

als de trein uit Leeuwarden aankomt. Verhoging van de baanvaksnelheid van Hoendiep tot 

Groningen kan dat net iets meer ontspannen maken. Nader te onderzoeken in een eventuele 

planstudie.  

 

 

Geluid 

Er is ook onderzocht of de frequentieverhoging noodzaakt tot het aanbrengen van 

geluidsmaatregelen
6
. Voor het toevoegen van de extra Intercity is dat afhankelijk van de 

periode van de dag waarop de extra treindienst rijdt. In de huidige situatie rijden er de gehele 

dag twee sprinters en rijdt er één Intercity tot ongeveer ’s avonds 19.00 uur. 

De mate waarin in de avonduren een toename van de treindienst zal plaatsvinden beinvloedt 

de resultaten. Bij de nu uitgevoerde berekeningen is uitgegaan van het uitbreiden van de 

Intercitydiensten conform de huidige duur van de dag. 

Optredende problemen kunnen grotendeels worden opgelost door bovenbouwvernieuwing of 

vervanging van houten dwarsliggers door betonnen. In een planstudietraject nader te 

                                                      
6
  Memo GPP overschrijdingen  

DB Vision, PRO017-11-16ev, 2 september 2009 
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onderzoeken in hoeverre bij reeds lopende programma’s kan worden aangesloten. Het is goed 

dit als PM post voorlopig mee te nemen. 

 

 

Overwegen 

Voor wat betreft de overwegproblematiek is te verwachten dat het aanpassen en nemen van 

wat extra maatregelen bij de overwegen die in het dubbelsporig te maken trajectdeel zitten 

voldoende compensatie geven. Een stelpost van € 5 miljoen lijkt daarvoor voldoende. 

Voor overwegveiligheid geldt het voorbehoud van de afstemming met IVW in het PHS kader 

over de praktische invulling van het stand-still principe.  

 

 

4.3 Uitgebreide variant 

Voor deze variant is de basis weer de lijnvoering opgenomen in bijlage 3. 

Alleen nu zijn er aanvullende marktspecificaties 

 Hoofddoel 2x IC + 2x sprinter. 

 

Marktwensen 

o 1
e
 prioriteit aansluiting IC NS – sprinter Arriva 

o 2
e
 prioriteit sprinter NS – IC Arriva 

 Goederen in gevoeligheidsanalyse  

 Op basis van de uitkomsten van deze studie de variant doortrek naar Werpsterhoek (of 

Heerenveen) en  Groningen Europapark definiëren. (bij de BSO’s) 

 

 

4.3.1 Resultaten uitgebreide variant 

Het blijkt dat de basisvarianten al voldoen aan de gevraagde aansluitingen. Hiervoor is extra 

infrastructuur dus niet meer nodig.  

 

 

4.4 Aansluitingen en doortrek in Leeuwarden en Groningen 

Om het beeld te completeren worden ook de spooropstellingen gegeven die resulteren in 

Groningen en Leeuwarden. Daar is gelijk te zien hoe de gevraagde aansluitingen gerealiseerd 

zijn.  

De aansluitingen van de overige nevenlijnen is geen onderdeel van deze studie. Maar de 

“ideale” ligging van de knopen geeft de meeste lucht voor de nevenlijnen om tot aansluitingen 

te komen. 

 

De doortrek van de treinen naar Werpsterhoek respectievelijk Groningen Europapark wordt 

aan de hand van de spooropstellingen besproken. 

 

 

4.4.1 BSO Groningen 

In Groningen is gezocht naar een spooropstelling waarbij zoveel mogelijk het huidig 

spoorgebruik aangehouden wordt, zie figuur 4.5. Rekening te houden met het feit dat slechts 

een beperkt aantal sporen (2B, 4AB, 6AB en 7AB) lang genoeg is om de Intercity’s uit Zwolle 

op af te wikkelen.  

De toegankelijkheid van het extra eilandperron is slecht, en wordt tijdelijk verbeterd door een 

“vlonder” over de sporen 4B, 5B en 6B te leggen naar het extra perron. 

De kosten van een goede ontsluiting met traverse en perronverbreding zijn nog niet bekend en 

worden binnen de  studie spoorzone Groningen onderzocht. 
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De aansluiting tussen AR-dienst Leeuwarden – Groningen en IC-dienst Groningen – Zwolle is 

in beide richtingen 9 minuten. Tussen IR-dienst Leeuwarden – Groningen en AR-dienst 

Groningen – Zwolle is er hierdoor ook een aansluiting in beide richtingen. Deze bedraagt 

richting Zwolle 5 minuten en richting Leeuwarden 7 minuten.  

 

Zoals eerder vermeld maken de overige nevenlijnen geen onderdeel uit van deze studie. Maar 

de tijdligging van de treinen uit Zwolle en Leeuwarden geven goede mogelijkheden om ook de 

regionale lijnen goede aansluitingen te geven in een situatie met kort kerende treinen. 

 

 

 
Figuur 4.5: Basis Spooropstelling Groningen 

 

 

Doortrek naar Groningen Europapark 

De sprinters vanuit Leeuwarden komen aan in Groningen om .21 en .51, en zouden in theorie 

na een kort stationnement door kunnen rijden naar Groningen Europapark. Dan moet de 

spooropstelling er wel heel anders uitzien. Om doorijden via spoor 4B mogelijk te maken. Een 

alternatief voor het gebruik van de sporen 3 t/m 8 zou dan de opstelling uit figuur 3.51 kunnen 

zijn:  

Dit leidt wel tot aanvullende kosten voor het goed ontsluiten en verbreden van het extra perron, 

omdat een “vlonder” oplossing nu niet meer mogelijk is.  

 

Gelijkvloerse 

ontsluiting  

spoor 7 
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Zoals al vermeld zijn de kosten van een goede ontsluiting met traverse en perronverbreding 

nog niet bekend en worden die binnen de  studie spoorzone Groningen onderzocht. 

 

 
Figuur 4.51: Alternatieve Spooropstelling Groningen bij doorrijden naar Europapark 

 

Als gekozen zou worden voor deze oplossing dan zijn voor het doortrekken er twee 

mogelijkheden voor de route naar Europapark.. 

 

1. Via het spoor naar Veendam/Winschoten 

2. Via de sporen naar Zwolle.  

 

Ad 1. Op het enkele spoor kan de trein niet heen en weer rijden zonder hinder voor de 4 

treinen naar en van Veendam/Winschoten. Het traject zou dan dubbelsporig gemaakt 

moeten worden, en er moet een keergelegenheid komen waar de Leeuwarder trein 

een lange kering krijgt. De doortrek vergt dan extra materieel. 

 

Ad 2. Voor het keren in Europapark op de Zwolse sporen lijken er 2 alternatieven te zijn. 

 Voorbij Europapark moet een keerspoor worden gerealiseerd. Er is tussen 

aankomst en vertrek 10 minuten tijd om de trein na een korter stop vanaf 

Europapark via het keerspoor om te halen en terug te laten gaan. Dat kan net 

zonder dat het materieel hoeft te kosten maar is wel kwetsbaar. 

 Alternatief is om op de hoofdbaan te keren. Dan is er 10 minuten keertijd, hetgeen 

voldoende is. Dit vergt het geschikt maken van Europapark voor het keren van 

treinen en de aanleg van een wisselverbinding voor Europapark. 

 

Gezien het feit dat op hetzelfde moment er al sprinters naar Europapark rijden op de 

Veendam/Winschoten lijn, lijkt de toegevoegde waarde van de doortrek gering. 

 

 

Doortrek naar Assen-Zuid 

Een ander alternatief voor de doortrek is het doortrekken van de sprinters vanuit Leeuwarden 

naar Assen-Zuid. Het ideaal zou daarvoor een strakke kwartierdienst zijn, hetgeen niet 

mogelijk is omdat op dat moment de Intercity vertrekt. Als de sprinter na een kort 

stationnement in Groningen wordt doorgetrokken, liggen de sprinters naar Assen-Zuid 

ongeveer in een 10-20 verdeling. Een betere verdeling is niet haalbaar omdat de Intercity 
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anders de sprinter inhaalt. De keertijd in Assen Zuid wordt ongeveer 30 minuten. Er is een 

vrijliggend derde perronspoor nodig om dit mogelijk te maken.  

 

 

4.4.2 BSO Leeuwarden 

In de basis spooropstelling van Leeuwarden is er een aansluiting van de AR-dienst vanaf 

Groningen op de IC naar Zwolle van 4 minuten. In de terugrichting bedraagt deze 3 minuten. 

Daarnaast is er voor de Basisspooropstelling van Leeuwarden rekening gehouden met de 

mogelijke frequentieverhoging van de AR-dienst tussen Sneek en Leeuwarden. Hoe deze 

treindienst er precies uit gaat zien is niet onderzocht. Éen maal per uur moet het mogelijk zijn 

een aansluiting te geven.  

Ook voor de richting Harlingen is er één keer per uur een overstap mogelijk. 

Een tweede aansluiting lukt niet vanwege het enkelspoor naar Harlingen. Inzet van extra 

materieel zou daar mogelijk iets aan kunnen veranderen. Dat zou onderzocht moeten worden. 

 

 

 
Figuur 4.6:  Basis Spooropstelling Leeuwarden bij spoorverdubbeling naar Camminghaburen  

en de basisvariant Zwolle - Leeuwarden 

 

 

Indien de baanvaksnelheid vanaf Veenwouden wordt verhoogd (zie figuur 4.4), kunnen de 

Intercity’s uit Groningen keren op de sprinters naar Groningen en omgekeerd, dit bespaard 

materieel. Voor de alternatieve variant wordt dit meegenomen in de onderstaande 

spooropstelling. 
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Figuur 4.6.1:  Basis Spooropstelling Leeuwarden bij spoorverdubbeling naar Camminghaburen 

en de alternatieve variant Zwolle - Leeuwarden 

 

De snelle Intercity krijgt goede overstappen op de sprinter en sneltrein naar Groningen. 

De stoppende Intercity mist alles. 

Ook op de regionale lijnen wordt het een wisselend beeld. 

 

Doortrek naar Leeuwarden-Werpsterhoek 

De sprinters uit Groningen komen .24 en .54 in Leeuwarden aan. Een minuut of zes daarvoor 

zijn de sprinters naar Heerenveen vertrokken, die ook in Werpsterhoek halteren. Het doorrijden 

van de Groningse sprinters naar Werpsterhoek ongeveer een kwartier na de Heerenveense 

sprinter geeft een bediening van Werpsterhoek met treinen verdeeld over het uur. De 

consequenties zijn echter groot voor de bediening van de van brug over het Van 

Harinxmakanaal, die kan niet meer geopend worden. Het keren in Werpsterhoek zou in deze 

tijdligging mogelijk op de hoofdsporen kunnen. Dat vergt dan nog wel aanpassingen die keren 

op de hoofdsporen mogelijk maken en extra wisselverbindingen. 

 

 

4.5 Toevoegen van goederentreinen 

In deze variant is bekeken wat er nodig is als naast de reizigerstreinen ook goederentreinen 

tussen Groningen en Leeuwarden moeten rijden. 

 

4.5.1 Resultaten toevoegen van goederentreinen 

Voor de situatie waarin naast de reizigerstreinen ook capaciteit voor een goederentrein 

gevraagd wordt is in figuur 4.4 een tijdweg diagram opgenomen.   
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Figuur 4.4: Tijdweg diagram Leeuwarden – Groningen  inclusief goederen 

 

Infrastructuur 

Om ook de goederentreinen naast de reizigerstreinen in te passen blijkt nagenoeg volledig 

dubbelspoor nodig te zijn. Een alternatief is het laten vervallen van een reizigerstrein op de 

momenten dat er een goederentrein gevraagd wordt. Als er in specifieke situaties naar een 

maatwerk oplossing wordt gezocht moet die op die wijze qua infrastructuur capaciteit te maken 

zijn. Indien er bijvoorbeeld in de avond uitgesneden wordt in de Intercitydiensten kan in het IC 

pad ook een goederentrein rijden. 

 

Geluid
7
 

De geluidsemissie van goederentreinen wijkt in negatieve zin af van die van reizigerstreinen. 

Om de goederentreinen te kunnen rijden zullen daarvoor wel aanvullende maatregelen 

genomen moeten worden om overschrijding van het emissieplafond te voorkomen. Hiervoor 

gelden dezelfde kanttekeningen die al eerder zijn gemaakt.  

Optredende problemen kunnen grotendeels worden opgelost door bovenbouwvernieuwing of 

vervanging van houten dwarsliggers door betonnen. In een planstudietraject nader te 

onderzoeken in hoeverre bij reeds lopende programma’s kan worden aangesloten. Daarnaast 

leidt het rijden van goederentreinen tot de noodzaak schermen te plaatsten. Kosten geschat 

oplopend tot € 2,6 miljoen. 

 

Overwegen 

De overwegproblematiek zal niet significant beïnvloed worden door het wel of niet rijden van 

goederentreinen. 

 

 

4.6 Toekomstige ontwikkelingen Heerenveen - Groningen 

Er is globaal gekeken naar de gevolgen van het toevoegen van treinen op een nieuwe lijn 

Heerenveen – Groningen die in de buurt van Hoogkerk op de spoorlijn Leeuwarden – 

Groningen aansluit. De capaciteit van het trajectdeel Hoogkerk – Groningen is met de huidige 

                                                      
7
  Memo GPP overschrijdingen  

DB Vision, PRO017-11-16ev, 2 september 2009 
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acht treinen volledig benut. Extra treinen op dit traject noodzaken het uitbreiden van capaciteit, 

de daarvoor benodigde kosten zijn geschat op € 163 miljoen. 
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Bijlage 1: Tekst motie Koopmans 

 
 

Nr. 41 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. 
Voorgesteld 12 december 2007 
 
De Kamer, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
verzoekt de regering om 160 mln. te reserveren voor de spoordriehoek in 
Noord-Nederland binnen het voor de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse 
Spoor aangekondigde pakket van 4,5 mld. voor de periode tot 
2020, waarbij wordt gedacht aan maatregelen om intensivering van de 
treindienst mogelijk te maken, zoals de aansluiting bij Herfte en 
kosteneffectieve maatregelen om de rijtijden van en naar de Randstad te 
verbeteren, zoals wachtsporen en het optimaliseren van bogen, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Koopmans 
Samsom 
Cramer 
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Bijlage 2: Convenant Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn  

Voor deze studie is het onderstaande deel van de afspraken uit het convenant van belang. 

 

Bereikbaarheidspakket 

Concrete projecten: 

 Openbaar vervoer totaal € 300 miljoen bestaande uit: 

o Partiële spooruitbreiding Groningen – Leeuwarden (ca. € 120 miljoen) 

o Stations Assen Zuid en Leeuwarden Werpsterhoek (met o.a. keersporen) € 43 

miljoen. 
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Bijlage 3: Lijnvoering voor studie Noord-Nederland 

 

Lijnvoering PHS motie Koopmans  
planstudie Leeuwarden - Groningen 

Zwolle  - Emmen 

STARTSPECIFICATIES 

Sprinter stopt op alle stations 
Sneltrein/IC: stopt alleen op aangegeven stations 
( resp  knooppunt, IC - station, toegevoegde IC - stop) 
Rood: corridor in exacte 15/15/15/15 ligging 

Corridor in exacte 10/10/10/10/10/10 ligging 
Spits 

Zl 

Dv 
Aml 

Mrb 

Goederenpad 

Nsch Gn 

Lw 

590 

210 

60 

62 

130 

260 

500 

510 

565 

820 

825 

830 

835 

840 

840/1 
845 

849 
851 

860 

870 

875 

Asn 

560 

260 

130 

560 

505 

Hlgh 

Kpn 

Rd 

Dz 

Sk 

Stv 

Lls 

Hr Emn 

Hd 

130 

261 
591 

SpO NRM  
17  dec 2008 

Avat 

855 
Vdm 

Hdb 
Werpsterhoek 

Assen zuid 

Zl 

Vdm 

Gn Lw 

On 

Dz 
Rd 

Sprinters HRN 
Sprinters  

contractsector 
Intercity HRN 
IR  

contractsector 
HSA / ICE 
Internationaal 



 

 

 

 Netwerkreferenties en Modellen  

Spoordriehoek Zwolle – Leeuwarden/Groningen 51/61 

  
 

Bijlage 4: Overzicht overwegen in Friesland 

 

Verkenning voor het vervangen van vier overwegen door 
onderdoorgangen in het baanvak Meppel – Leeuwarden 

 

In deze memo wordt een globale verkenning beschreven van de situatie rondom een viertal 

overwegen aan de spoorlijn Meppel – Leeuwarden. Het doel hiervan is om de mogelijkheden te 

onderzoeken voor het vervangen van deze overwegen door een onderdoorgang.  

 

Het gaat hierbij om het ongelijkvloers maken van de volgende overwegen:  

 

Wolvega:  

1 “Om De Noort” (N351, Wolvega-Emmeloord) ligt ten noorden van NS-station Wolvega 

2 “Lycklamaweg” (ligt ten zuiiden van NS-station Wolvega) 

 

Heerenveen: 

3 “Rottumerweg” (Heerenveen-Lemmer),ligt ten zuiden van NS-station Heerenveen en 

ten noorden van Heerenveen IJsstadion 

 

Leeuwarden: 

4. “Barrahûsterdyk” (secondaire weg ten zuiden van Leeuwarden, ter hoogte van 

toekomstig 

station Leeuwarden Werpsterhoek. 

 

In het algemeen geldt bij het vervangen van alle overwegen door een onderdoorgang dat er 

rekening gehouden moet worden met: 

 Sociale veiligheid in de tunnel/verlichting 

 Stabiliteit van het baanlichaam ter weerszijden van de ondertunneling 

 Het verleggen van kabels en leidingen 

 Aanpassingen in verband met de waterhuishouding in het gebied 

 Realisatiemogelijkheden onderdoorgang in relatie tot fundering van aangrenzende  

 bebouwing 

 Eventueel tijdelijke maatregelen zoals wegomleggingen, tijdelijke overweg e.d. 

 De huidige en te verwachten verkeersintensiteit  

 

 

 

1. Overweg “Om De Noort”  te Wolvega, km 127.570 
De overweg ligt in de N351, verbinding Wolvega-Emmeloord, en is gesitueerd even ten 

noorden van het NS-station Wolvega.   

De overweg kruist drie sporen en heeft gescheiden rijstroken voor langzaam verkeer. Zie de 

figuren 1, 2 en 3.  

De spoorbaan ligt in dit gebied ongeveer 1 m boven maaiveld. 
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Figuur 1  Kaart van de situatie rondom overweg "Om De Noort" te Wolvega 
 

 

In het gebied ten noorden en ten westen van de overweg/rotonde bevindt zich voornamelijk 

industriegebied terwijl de woonkern van Wolvega en het NS-station zich ten zuiden van de 

overweg en rotonde bevindt. 

 

Aan de zuidwest zijde van het spoor sluit de overweg “Om De Noort” direct aan op een rotonde 

waarin een scheiding voor langzaam verkeer is aangebracht. Behalve de weg Om De Noort 

sluit ook de weg uit de winkelstraat en woonkern van Wolvega op de rotonde aan. 

Dit gegeven maakt het vervangen van de overweg door een onderdoorgang aan de zuidwest 

zijde van het spoor complex.  Wegen zullen moeten worden verlegd, waarbij eventueel 

bebouwing moet worden gesloopt. 

 

Kostenindicatie 

Voor het realiseren van een onderdoorgang kan het spoor worden verhoogd of verdiept of de 

weg worden verdiept.  Voor verdiepen van de weg zal de omgeving en de toeleidende wegen 

naar de overweg grondig moeten worden gereconstrueerd. Hiervoor is een uitgebreidere studie 

nodig over de inpassing van de onderdoorgang. Pas als meer bekend is over de 

uitgangspunten kan op basis van een schetsontwerp een eerste kostenindicatie worden 

gegeven. 

Voor het verhogen of verdiepen  van het spoor zal naast de bestaande baan een nieuwe 

tijdelijke baan moeten worden aangelegd. Hiervoor lijkt onvoldoende ruimte beschikbaar. 

Beide opties zullen uitermate kostbaar zijn. 

Overweg “Om De 

Noort” 
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Figuur 2 Drie sporige overweg “Om De Noort” te Wolvega  

 

 

 

Figuur 3   Overweg “Om De Noort” kijkrichting rotonde (oost-west) 
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2. Overweg “Lycklamaweg” te Wolvega, km 126.860 
Deze overweg ligt even ten zuiden van het NS-station Wolvega en kan eventueel als 

fiets/voetgangerstunnel worden uitgevoerd. Omtrent de voorwaarden hiervoor dient nader 

overleg met de provincie Friesland en de gemeente plaats te vinden.  

 

 

Figuur 4 Situatie overweg Lycklamaweg te Wolvega 

 

Vroeger lag de Lyklamaweg in een doorgaande route door Wolvega. Sinds de aanleg van de 

weg Om De Noort wordt het doorgaande verkeer om de woonkern heengeleid. De Lyklamaweg 

heeft daardoor een wat rustiger, meer dorps karakter gekregen. Zie figuur 5 en 6. 

 

De overweg ligt in een spoorbaan welke ongeveer 1,5 m boven maaiveld ligt.  

 

Aan de noordzijde van de overweg is het terrein redelijk open, maar aan de zuidzijde staat ter 

weerszijde van de baan aangrenzende bebouwing, waaronder een supermarkt.   

Aandachtspunt hierbij is de fundering van de supermarktgebouwen en de toegankelijkheid van 

de supermarkt in de toekomst. Zie figuur 4, 5 en 6. 

 

Realisatie van een onderdoorgang is complex als gevolg de geringe afstand (> 20 m) tussen 

het spoor en parallel daaraan gelegen Stationsweg en Spoorlaan. Dit komt door het 

hoogteverschil tussen deze wegen en de (lengte van de) helling voor de onderdoorgang.  

Supermark

t 

Stationsweg 
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Kostenindicatie. 

Voor het realiseren van een onderdoorgang kan het spoor worden verhoogd of verdiept of de 

weg worden verdiept.  Voor verdiepen van de weg zal de omgeving en de toeleidende wegen 

naar de overweg grondig moeten worden gereconstrueerd. Hiervoor is een uitgebreidere studie 

nodig over de inpassing van de onderdoorgang. Pas als meer bekend is over de 

uitgangspunten kan op basis van een schetsontwerp een eerste kostenindicatie worden 

gegeven. 

Voor het verhogen of verdiepen  van het spoor zal naast de bestaande baan een nieuwe 

tijdelijke baan moeten worden aangelegd. Hiervoor lijkt onvoldoende ruimte beschikbaar. 

Beide opties zullen uitermate kostbaar zijn. 

 

 

Figuur 5 Overweg Lycklamaweg. Kijkrichting van oost naar west 
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Figuur 6  Overweg Lycklamaweg. Kijkrichting van west naar oost 

 

3. Overweg “Rottumerweg” te Heerenveen, km 136.2 
Deze overweg ligt in de N924, de verbinding tussen Heerenveen-Echtenerbrug-Lemmer en is 

gesitueerd ten zuiden van NS-station Heerenveen en ten noorden van NS-station Heerenveen 

IJsstadion. Zie figuur 7, 8 en 9. 
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Figuur 7. Situatie rondom overweg Rottumerweg te Heerenveen 

 

Figuur 8 Overweg “Rottumerweg” op afstand gezien vanuit het noordwesten 
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Figuur 9  Situatie Overweg Rottumerweg te Heerenveen 

 

 

De spoorbaan ligt op ca 1,5 – 2 m boven maaiveld. 

 

Het vervangen van de overweg Rottumerweg door een onderdoorgang lijkt goed realiseerbaar. 

Haaks op de Rottumerweg aansluitende wegen bevinden zich, op het eerste gezicht, op 

voldoende afstand om hellingen voor de onderdoorgang te kunnen realiseren.   

Het verleggen van kabels en leidingen (schakelstation) en het aanpassen van de 

waterhuishouding zijn wellicht extra aandachtspunten.  

 

Kostenindicatie. 

Het verdiepen van de weg lijkt hier het meest voor de hand te liggen. Het lijkt mogelijk om 

naast de bestaande overweg een onderdoorgang te realiseren. Een ontwerp is niet 

beschikbaar.  Op basis van kosten vergelijkbare onderdoorgangen is een indicatieve schatting 

een bedrag tussen € 15 en € 25 mio. 

 

 

 

 

 

 

 

Schakelstation 
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4. Overweg “Barrahûsterdyk” te Leeuwarden, km 162.4 
De overweg Barrahûsterdyk ligt in een secondaire weg ten zuiden van Leeuwarden en ter 

hoogte van een eventueel nieuwe halte Leeuwarden Werpsterhoek.  

 

De overweg Barrahûsterdyk sluit aan de westzijde van het spoor aan op een daaraan parallel 

gelegen weg, zie fig. 10. Daar sluit ook de toegangsweg van een boerderij op de weg aan.  

 

 

Figuur 10 Situatie rondom overweg Barrahûsterweg, ten zuiden van Leeuwarden 

 
De bestaande wegenlay-out rondom de overweg maakt het complex om deze te vervangen 

door een onderdoorgang. Enerzijds omdat er aan de westzijde nauwelijks ruimte is om 

hoogteverschillen op een acceptabele wijze te overwinnen en anderzijds vanwege het 

samenkomen van meerdere wegen bij de overweg. Zie figuur 10 en 11. 

 

De wegenstructuur ten zuiden van Leeuwarden ondervindt in de komende jaren met de aanleg 

van de “Haak om Leeuwarden” ingrijpende wijzigingen. Deze wijzigingen zijn mogelijk ook van 

invloed op de ontsluiting van dit gebied en de eventuele halte Werpsterhoek. 

 

Barrahûsterweg 

Locatie  

Halte Werpsterhoek 



 

 

 

 Netwerkreferenties en Modellen  

Spoordriehoek Zwolle – Leeuwarden/Groningen 60/61 

  
 

 

 
Figuur 11 Situatie Overweg Barrahûsterweg 

 

 

Kostenindicatie. 

Ook hier is een kostenindicatie eigenlijk niet te maken, omdat de randvoorwaarden van het 

plan onvoldoende duidelijk zijn. Ook voor deze locatie zal eerst  een plan moeten worden 

gemaakt van de oplossing (al dan niet in combinatie met een halte), pas daarna kan iets 

worden gezegd over de kosten 

 

Weg naar 

boerderij 
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