
Van:

Onderwerp:

Datum:
Bijlagen:

Frank Menger

BO-MIRT / AO Spoor spanningssluizen de ontwerpfout van de HSL-Zuid lessen voor de Lelylijn en HSL 
Amsterdam - Groningen - Hamburg
dinsdag 22 september 2020 13:36:49
ontwikkelingen-nationaal-en-internationaal-spoorvervoer-voor-reizigers.pdf
bijlage-1-review-quickscan-spanningssluizen-hsl-zuid.pdf
bijlage-2-quickscan-spanningssluizen-managementsamenvatting.pdf
bijlage-3-quickscan-spanningssluizen-technische-rapportage.pdf
bijlage-4-brief-coo-quickscan-spanningssluizen-hsl.pdf

Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Op 21 september 2020 stuurde de staatssecretaris de volgende brief
naar de Tweede Kamer: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/09/21/ontwikkelingen-
nationaal-en-internationaal-spoorvervoer-voor-reizigers 

Deze brief ging over nationaal en internationaal spoor. Waarbij extra
aandacht voor de spanningssluizen is op de HSL Zuid. In de hele HSl-
Zuid is dit de grootste ontwerpfout die er gemaakt is. Dit zal bij nieuwe
hogesnelheidslijnen vanuit Nederland naar Duitsland. Waarbij ook
snellere verbindingen via Noordoost Nederland hoognodig zijn tussen de
Randstad en Duitsland. Waarbij de verbindingen via Arnhem volledig
ontoereikend zijn. 

Het is dus raadzaam de technische bijlagen te lezen. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
Groningen
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2513 AA  DEN HAAG 


  


Datum 21 september 2020 


Betreft Ontwikkelingen nationaal en internationaal spoorvervoer 


voor reizigers  


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Met deze brief informeer ik u over een aantal ontwikkelingen voor nationale en 


internationale treinreizigers. In deze brief wordt nader ingegaan op ondertekening 


van de verdragen over grens- en beveiligingscontroles voor Eurostar, de 


toezegging aan uw Kamer om een quickscan uit te laten voeren naar de 


spanningssluizen op de HSL, de motie van het lid Moorlag over verbetering van de 


bereikbaarheid per spoor van het Thialfstadion, de dienstregeling 2021 voor het 


hoofdrailnet, hoe (in verband met de coronacrisis) wordt omgegaan met de 


prestaties van NS en ProRail in 2020, en tot slot de stand van zaken met 


betrekking tot de midterm reviews van de concessies van NS en ProRail.  


 


Eurostar: ondertekening verdragen grens- en beveiligingscontroles 


Op 7 juli jl. zijn in Brussel door Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd 


Koninkrijk de twee verdragen over respectievelijk grenscontroles en 


beveiligingscontroles getekend die een snellere treinreis naar Londen mogelijk 


maken. Het bijbehorende bilaterale verdrag over grensbewaking tussen Nederland 


en het Verenigd Koninkrijk werd te Den Haag op 10 juli jl. getekend. Dit pakket 


van drie verdragen is noodzakelijk om de directe treindienst Nederland – Londen, 


waarbij reizigers niet meer in Brussel hoeven uit te stappen voor paspoort– en 


beveiligingscontroles, te kunnen starten. De noodzakelijke controles kunnen 


voortaan op Amsterdam CS en Rotterdam CS plaatsvinden, dat scheelt een uur 


reistijd. In lijn met de motie van de leden Kröger en Ziengs van 14 juni 2018 


(Kamerstukken II 2017/18, 29984, nr. 776) worden de twee vierlandenverdragen 


vanaf het moment van de ondertekening door Nederland voorlopig toegepast. 


Zodra in Nederland de parlementaire goedkeuringsstukken gereed zijn, zullen de 


drie verdragen, tezamen met de benodigde uitvoeringswetgeving, zo spoedig 


mogelijk ter uitdrukkelijke goedkeuring aan uw Kamer worden overgelegd. 


 


Eurostar onderhoudt momenteel nog een indirecte dienst tussen Nederland en 


Londen, maar heeft aangegeven vanaf 26 oktober 2020 met twee directe diensten 


per dag tussen Nederland en Londen te willen starten. Hierbij geldt wel dat de 


ontwikkelingen rond corona wellicht tot gevolg kunnen hebben dat voor een latere 


startdatum voor deze directe dienst kan worden gekozen. 
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Quickscan Spanningsluizen HSL-Zuid 


Tijdens het AO Spoor van 4 april 2019 heeft uw Kamer mij verzocht om een 


quickscan uit te laten voeren naar de spanningssluizen. De doelmatigheid, het 


tijdspad, de globale kosten en vereiste manier van samenwerken tussen partijen 


van het eventueel verplaatsen en vernieuwen van de spanningssluizen - specifiek 


de sluizen bij Zevenbergschenhoek en Hoofddorp - staan hierin centraal. ProRail 


heeft in samenwerking met NS deze quickscan uitgevoerd. Bijgaand treft u het 


resultaat hiervan, inclusief de review van een onafhankelijke externe partij. 


 


Op basis van de stukken moet ik concluderen dat het op dit moment niet 


opportuun is om hier een verkenning voor te starten. De quickscan heeft 


onvoldoende aangetoond dat het verkorten van de spanningssluizen op dit 


moment zal leiden tot significante verbeteringen van de prestaties op de HSL. Een 


belangrijk element is het effect van de introductie van de ICNG. Deze stroomt 


naar verwachting in 2022 volledig in op de HSL en van de ICNG mag een betere 


prestatie worden verwacht op de overgangen dan het huidige TRAXX materieel. 


Als de ICNG rijdt zal de meerwaarde van een verkenning naar de spanningssluizen 


opnieuw worden beoordeeld. 


 


Motie van het lid Moorlag over verbetering van de bereikbaarheid per 


spoor van het Thialfstadion 


Met NS en de verschillende regio’s voer ik regelmatig gesprek om te zien of en 


hoe we verschillende wensen kunnen waarborgen. Zo is afgelopen juni, mede naar 


aanleiding van de motie Moorlag (Kamerstuk 2019/2020 35 3000 A nr. 46), met 


de regio de mogelijkheid besproken om tijdens evenementen te stoppen bij 


Heerenveen IJsstadion. Net als bij vorige besprekingen constateren partijen echter 


dat dit in de komende periode nog niet mogelijk is, zonder de aansluiting op de 


regionale lijnen te verliezen, waardoor meer reizigers erop achteruit gaan in plaats 


van vooruit. Wanneer in de toekomst significante wijzigingen in de dienstregeling 


plaatsvinden, ontstaan hier wellicht nieuwe mogelijkheden voor. Met NS en de 


regio blijf ik dan ook in gesprek om te bezien wanneer stoppen bij Heerenveen 


IJsstadion tijdens evenementen wel mogelijk kan zijn en onder welke 


voorwaarden. Om in de tussentijd zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid 


van schaatsevenementen voor fans die gebruik willen maken van het openbaar 


vervoer bieden Thialf, Arriva en NS ook in 2020 een combiticket aan voor trein, 


bus en stadion, inclusief een snelle, rechtstreekse bus (de Thialf-express), vanaf 


station Heerenveen. 


 


Dienstregeling 2021 


Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 14 mei jl. rijdt NS per 1 juni met een 


optimale inzet van personeel en materieel een zo maximaal mogelijke 


dienstregeling.1 Vanaf 29 juni heeft NS het nachtnet en de laatste ontbrekende 


treinen toegevoegd aan de dienstregeling. Daarmee is de dienstregeling weer 


hetzelfde als voor het begin van de coronacrisis. In december 2020 gaat de 


dienstregeling voor het jaar 2021 in werking treden. Hiervoor heeft NS, net als 


alle andere spoorvervoerders, in april jl. een capaciteitsaanvraag ingediend bij 


ProRail. De dienstregelingsaanvraag voor 2021 bouwt in grote mate voort op de 


dienstregelingen uit voorgaande jaren. Zo zijn ook dit jaar de binnenlandse 


veranderingen bescheiden: voor ongeveer 99% van de reizigers blijft de 


dienstregeling hetzelfde. Dit is echter nog wel afhankelijk van verdere 


ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19. Daarover is overleg met vervoerders.  


                                                
1 Kamerstukken II 2019/2020, 23 645, nr. 716.  
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Er staat vooral een aantal regionale verbeteringen in de planning. Zo verbetert de 


overstap voor sprinterreizigers in Tiel en in Baarn. Ook gaan op zondagen meer 


sprinters tussen Nijmegen en ’s-Hertogenbosch rijden. Daarnaast zijn er 


internationaal ook een aantal veranderingen. De belangrijkste veranderingen 


daarvan licht ik hieronder kort toe.  


Kortere overstap in Tiel 


Met het opleveren van de nieuwe infrastructuur in augustus 2020 rond 


Geldermalsen heeft NS de overstap in Tiel tussen de sprinters van en naar Utrecht 


en de stoptrein van en naar Arnhem verbeterd. NS realiseert dit door het wisselen 


van de eindbestemmingen Tiel en ’s-Hertogenbosch binnen de vier sprinters 


vanuit Utrecht Centraal. Het verbeteren van deze overstap was een belangrijke 


wens vanuit de regio en de regionale vervoerder, aangezien sinds de 


dienstregeling 2018 de overstaptijd in Tiel langer was geworden. Ook past deze 


verbetering in het faciliteren van de deur-tot-deurreis. 


 


Betere overstap Baarn in de spits 


De overstaptijd tussen de sprinters in Baarn bedraagt bijna een half uur. Dankzij 


nieuwe infrastructuur kunnen de sprinters tussen Naarden-Bussum en Baarn 


sneller rijden. Hierdoor kan NS op station Baarn een korte overstap van enkele 


minuten creëren in de spitsrichting met de sprinter uit Soest en Den Dolder.  


 


Brussel, Berlijn, Parijs, Londen en Innsbruck/Wenen 


NS gaat in samenwerking met Thalys een aantal treinen verlengen, zodat – vooral 


op vrijdag en zaterdag - meer reizigers met de Thalys-trein naar Brussel en Parijs 


kunnen. Ook gaan NS en Thalys door de week de treinen zo spreiden dat meer 


ruimte is voor reizigers vroeger én later op de dag. Door de inzet van materieel op 


populaire tijdstippen, wordt er rond het middaguur één directe frequentie minder 


gereden. NS is daarnaast met Eurostar in gesprek om in de dienstregeling 2021 


het aantal dagelijkse treinen naar Londen verder uit te breiden naar vijf. De 


precieze uitwerking is afhankelijk van ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk 


ten aanzien van COVID-19. Naar aanleiding van de quick scan IC Berlijn die uw 


Kamer op 31 januari 2019 heeft ontvangen2 wordt als eerste versnellingsstap de 


reistijd naar Berlijn voor enkele treinen per dag met 10 minuten ingekort3. De 


voorbereidingen om per dienstregeling 2021 de bestaande nachttreinverbinding 


Wenen/Innsbruck - Düsseldorf naar Amsterdam en vice versa door te rijden, 


bevinden zich in de afrondende fase. Deze nachttrein gaat dagelijks rijden en 


reizigers kunnen instappen in Amsterdam, Utrecht en Arnhem. 


 


Prestaties NS en ProRail in 2020 in verband met de coronacrisis 


Op 7 mei jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de prestaties van NS in 2019. 


Daarbij heb ik aangegeven dat het door de huidige crisissituatie nog niet duidelijk 


is hoe het beeld over 2020 eruit zal zien en dat ik met NS en ProRail bespreek hoe 


ik omga met niet nagekomen verplichtingen die aantoonbaar het gevolg zijn van 


COVID-19 en/of het handelen in de geest van het OV-protocol. Zo heb ik 


bijvoorbeeld niet handhavend opgetreden tegen het feit dat de (verstevigde) 


basisdienstregeling, die NS in de afgelopen periode reed, niet aan alle eisen uit de 


vervoerconcessie voldeed. Inmiddels rijdt NS vanaf 29 juni 2020 weer de volledige 


dienstregeling, is vanaf 1 juli 2020 de volledige zitplaatscapaciteit beschikbaar en 


voldoet NS weer aan nagenoeg alle concessie-verplichtingen. Dat is van belang 


                                                
2 Kamerstukken II, vergaderjaar 2018/2019, 29 984, nr. 813 
3 Dit is mogelijk gebleken door de dienstregeling van deze treinen anders in te leggen. 
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omdat de concessie de basis is én blijft voor de dienstverlening van NS en ook de 


meetlat waarlangs de prestaties van NS worden beoordeeld.  


 


De prestaties van NS en ProRail over 2020 beoordeel ik in het voorjaar van 2021 


aan de hand van de jaarverantwoording die ik dan van hen ontvang. Dan zal 


duidelijk zijn wat de impact van COVID-19 en/of het handelen in de geest van het 


OV-protocol op de prestaties is geweest. Tegen deze achtergrond verwacht ik dat 


NS en ProRail, zoals gebruikelijk, mij op transparante wijze blijven rapporteren 


over de operationele prestaties, tenzij dat niet mogelijk is als gevolg van de 


maatregelen die NS en ProRail in het kader van COVID-19 nemen. Zoals ik op 14 


mei jl. aan uw Kamer heb gemeld is het bijvoorbeeld niet mogelijk om enquêtes in 


de trein af te nemen voor het meten van de klanttevredenheid van de reiziger.4 


Dat betekent dat er voorlopig geen cijfers zijn op de prestatie-indicatoren 


hierover.5 Om toch een beeld te kunnen krijgen van de klanttevredenheid verricht 


NS wel via digitale middelen metingen.  


 


Midterm review van de concessies van NS en ProRail 


Op 12 juni jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de resultaten van de midterm 


reviews van de concessies van NS en ProRail.6 In deze brief heb ik toegezegd u 


nog nader te informeren over de actualisatie van de vervoerconcessie van NS en 


de herijking van prestatie-indicatoren van ProRail. Ik verwacht dit voor het 


kerstreces te doen. Ik stuur u dan ook de toegezegde onafhankelijke toets van de 


groeicijfers die NS hanteert en de manier waarop die zich eventueel zou moeten 


vertalen in de prestatieafspraken voor de komende jaren. 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


 


S. van Veldhoven - Van der Meer 


 


 


 


                                                
4 Kamerstukken II 2019/2020, 23 645, nr. 716. 
5 Dit betreft de prestatie-indicatoren ‘algemeen klantoordeel’, ‘algemeen klantoordeel HSL-
Zuid diensten’, ‘klantoordeel sociale veiligheid in de trein en op het station’ en ‘informatie bij 
ontregelingen in de trein en op het station’. 
6 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 898. 
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1. Achtergronden


ProRail heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een nadere 
uitwerking gemaakt van de Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid1 van 10 september 2019. ProRail 
heeft daarbij samengewerkt met NS. De Quickscan betreft de uitwerking van het voorstel om twee 
spanningssluizen in de HSL-Zuid, waar de meeste operationele problemen ontstaan, te verkorten. 
Dat zijn de spanningssluizen bij Hoofddorp (Hfd) en Zevenbergschen Hoek aansluiting (Zha), beide 
in de richting van het Hoofdrailnet naar de HSL.  


Dit voorstel vloeit voort uit de strategie om het functioneren van de HSL-Zuid te verbeteren. Die 
strategie is beschreven in de Langetermijnvisie HSL-Zuid-corridor (LTV) van ProRail en NS, mei 
2018. Naar aanleiding daarvan heeft de staatssecretaris van I&W aan de Tweede Kamer toegezegd 
te laten verkennen of het zinvol en doelmatig is om te starten met de aanpak van de 
spanningssluizen en niet de introductie van ICNG2 en de maatregelen uit het EUR 60 mln. pakket af 
te wachten.  


ProRail heeft Tjalma Consulting gevraagd deze nadere uitwerking te reviewen op doelmatigheid, 
haalbaarheid en geschatte kosten. 


Hierna wordt in hoofdstuk 2 de opzet van de review beschreven, vervolgens in hoofdstuk 3 de 
inhoud van het voorstel van ProRail/NS, en in hoofdstuk 4 de beoordeling door het reviewteam. 
Voor een beoordeling van het concept van de ingekorte spanningssluis is gebruik gemaakt van de 
expertise van Railistics GmbH in Dessau, Duitsland. In de bijlage wordt de gebruikte documentatie 
weergegeven en de geïnterviewde personen. 


2. Opzet review


2.1. Opdracht I&W 


De opdracht van I&W aan ProRail van 5 juni 2019 betrof de vijf transities Hoofddorp, Rotterdam 
Noord, Barendrecht, Zevenbergschen Hoek en Breda – Zuid, de voorgestelde maatregelen uit LTV 
(verplaatsing en/of aanpassing van het ontwerp) en onderzoek naar alternatieve maatregelen die een 
vergelijkbaar effect hebben. Internationale inzichten en ervaringen zouden waar mogelijk betrokken 
moeten worden. 


Het doel was een kosteninschatting: een nadere onderbouwing en uitwerking van de 
kosteninschatting per transitie zoals opgenomen in de LTV. Indien mogelijk moest een onderscheid 
worden gemaakt tussen verplaatsing en het aanpassen van het ontwerp van de sluis. De kosten 
voor alternatieve maatregelen moesten worden geschat. . 


Voorts werd gevraagd om een indicator van de doelmatigheid/doeltreffendheid: per transitie een 
inschatting van de maatregelen maken van de impact op de uitval (indicator LTV), op de uitval in 
relatie tot de kosten, de punctualiteit en de punctualiteit in relatie tot kosten. Voorts de totale 


1 HSL-Zuid: Hogesnelheidslijn Zuid, loopt van Amsterdam Centraal tot de Belgische grens. 
2 Intercity Nieuwe Generatie. 
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impact op uitval na alle maatregelen (Verbeterteam HSL, € 60 miljoen pakket, introductie ICNG en 
aanpak spanningssluizen). 


Op 10 september hebben ProRail en NS de resultaten opgeleverd van de eerste Quickscan. 
Partijen hebben daarop geconstateerd dat een nadere uitwerking van de Quickscan 1.0 nodig was 
op drie aspecten:  


1. Een nadere onderbouwing van de effecten van de maatregel, zoveel mogelijk kwantitatief,
in samenhang met de verwachte aanpassing van de beveiligingstransitie (i.v.m. de uitrol
van ERTMS op het HRN).


2. Een verkenning van de betekenis van de TSI Energy3 voor de voorgestelde oplossing; een
kortere sluis4.


3. Het in kaart brengen van de benodigde samenwerking met Infraspeed en de
kosteninschatting van deze maatregel van Infraspeed5.


Met betrekking tot de spanningssluizen werd geconstateerd dat de maatregel niet beoordeeld 
kan worden zonder de transitie ERTMS HRN – ERTMS HSL in beschouwing te nemen. De 
combinatie van beide transities bepaalt immers het gedrag van de treinen en de handelingen 
van de machinist bij het oprijden van de HSL. Daarom was nauwe afstemming met de QS van 
het Programma ERTMS naar de ERTMS-transities voorzien.  


In deze review kon geen gebruik worden gemaakt van de resultaten van de QS van het 
Programma ERTMS. 


3. Inhoud voorstel ProRail/NS


ProRail/NS concluderen in de managementsamenvatting over de effectiviteit: 


Daarom adviseren ProRail en NS om een Verkenning te starten voor deze maatregel, uitgevoerd 
door ProRail en Infraspeed, in samenwerking met NS. De Quickscan moet tegen de achtergrond 
van de gebruikelijke procesgang voor een project gezien worden als een pre-verkenning. 


3 TSI Energy: zie bijlage. 
4 Een toets door Ricardo Rail, zoals voorgesteld door ProRail, verviel door afwezigheid van tijd en budget. 
5 Een kostenraming door Infraspeed is achterwege gebleven, evenals een inschatting van de doorlooptijd. 


Conclusie
Om de prestaties op de HSL op een vergelijkbaar niveau te brengen als op het Hoofdrailnet is het aanpakken van 
de transities (beveiliging en spanning) een van de voorwaarden. Dit belang neemt de komende decennia sterk 
toe. Het internationale vervoer groeit, nog versterkt door de wens van substitutie van het vliegverkeer. De HSL 
ontwikkelt zich steeds meer tot een van de belangrijkste assen van het binnenlandse spoornetwerk. Juist op zo’n 
belangrijk traject willen ProRail en NS de prestaties op topniveau krijgen.. 


Het verkorten van de spanningssluizen bij Zevenbergschenhoek en Hoofddorp levert een belangrijke bijdrage 
aan het verbeteren van de prestaties op de HSL. Er zijn in en bij deze spanningssluizen 40% minder strandingen 
langer dan 20 minuten te verwachten. 33.000 reizigers per jaar zullen minder gehinderd worden door een 
vertraging van gemiddeld 22 minuten.
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Figuur 1 Weergave projectproces ProRai l 


3.1. Voorstel Quickscan aanpassen spanningssluizen 


De Quickscan gaat over het aanpassen van de spanningssluizen bij Hfd en ZHa, de overgang van 
HRN naar HSL, de twee meest kwetsbare locaties6. Het voorstel betreft een verkorting van de 
spanningssluizen van 650 meter naar 150 meter. De sluizen komen te liggen aan de HSL-kant.  


Van verplaatsing wordt afgezien vanwege de hoge kosten en de langduriger buitengebruikstelling 
van de HSL. 


Figuur 2 Locaties en concept aanpassing spanningssluizen. 


De verwachting is dat de verkorting van beide sluizen een aantal positieve effecten zal hebben: 


 De kans dat een trein in de sluis stil komt te staan is kleiner, enerzijds omdat de sluis korter is en
anderzijds doordat de trein in verstoorde situaties een grotere snelheid kan bereiken voorafgaand
aan de transitie door de sluis.


 De rijtijd wordt korter, met name in verstoorde situaties waarbij de trein met lagere snelheid de
HSL op rijdt. De trein kan hierdoor eerder op snelheid komen, wat de vertraging en olievlekwerking
beperkt.


 Doordat de spanningssluis verkort wordt in de richting van de HSL, wordt de afstand tussen de
beveiligingstransitie en de spanningstransitie vergroot. Bij een verstoring bij de
beveiligingstransitie hebben de treinen meer tijd om op snelheid te komen bij de spanningssluis en
heeft de machinist meer tijd om benodigde handelingen uit te voeren.


6 Op vijf locaties zijn er spanningssluizen en op elke locatie twee, in Noordelijke en Zuidelijke richting. Twee van 
deze tien spanningssluizen zijn onderwerp van de Quickscan.  


Klant
vraag


Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie
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Bij Zevenbergschenhoek is de situatie gecompliceerder dan bij Hoofddorp doordat sprake is van 
intakking op de HSL. Bij conflict tussen de Thalys en een conventionele trein moet voorrang 
gegeven worden aan de Thalys. In dat geval halteert de trein vanuit Breda voor het SMB en zal bij 
toestemming verder te gaan vanuit stilstand vrijwel direct het viaduct oprijden en met beperkte 
snelheid, maximaal 40 km/h, de sluis aanrijden.  


3.2. Effecten op de prestaties 


De KPI’s reizigerspunctualiteit 5 en 15 minuten zijn volgens de Quickscan niet geschikt voor 
beoordeling van de effectiviteit, omdat de verstoringen door strandingen veelal grote verstoringen 
zijn, groter dan 20 minuten. De Quickscan beschrijft de effecten wel, maar deze zijn beperkt.  


Volgens de Quickscan heeft de maatregel het volgende concrete effecten: 


 Het aantal strandingen bij Zha en Hfd met een strandingsduur >20 minuten neemt met 10 af per
jaar, vrijwel een halvering.


 Het aantal vertragingsminuten op de HSL neemt af met 730.000 minuten (1,2%.)
 Het effect op de prestatie indicator reizigerspunctualiteit is + 0,15%.
 Het totale effect is groter, omdat achterop komende treinen minder verstoord worden en bij een


te verwachten intensivering van de treindienst zal het effect nog groter zijn. Ook zijn er positieve
uitstralingseffecten naar het HRN.


Het effect op de prestaties bij ZHa is geringer omdat de winst van de verplaatsing van het SMB met 
300 meter in de richting van Breda al is verdisconteerd. Deze leidt tot een hogere snelheid van de 
trein bij de sluis en een geringere kans op stilstand. 


3.3. Haalbaarheid 


De relevante documenten zijn de TSI ENE 7, artikel 4.2.16 en EN 50367:2012, appendix A. 


ProRail/NS concluderen dat de TSI en de EN norm inderdaad de genoemde ruimte bieden voor een 
verkorting van de spanningssluizen, en wel tot 150 meter. Er zijn twee scenario’s mogelijk: met en 
zonder detectiedraad.  


Zonder detectiedraad moet de afstand tussen de pantografen kleiner zijn dan 400 meter en tussen 
drie opeenvolgende pantografen groter dan 142 meter. Met detectiedraad vervalt deze eis. Op de 
consequentie van het vervallen van deze eis wordt niet verder ingegaan.  


Navraag bij infrstructuurbeheerders in Japan, België en Italië leerde dat de constructie van de 
spanningssluizen (zeer) beperkte lengtes hebben en dat deze in overeenstemming zijn met de TSI 
ENE en de EN norm.  


3.4. Kosten 


De kosten wordt geschat op € 16 à 23 miljoen per spanningssluis, ex BTW. 


7 Verordening (EU) Nr. 1301/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie 
inzake interoperabiliteit van het subsysteem „energie” van het spoorwegsysteem in de Unie. 
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Figuur 3 Kosteninschatt ing ProRail 


De schatting is gemaakt door ProRail Procurement, en is gebaseerd op vergelijkbaar ontwerp voor 
de spanningssluis Zevenaar Oost, dat een lengte heeft van 200 meter. Deze kostenraming is 
gedeeld met Infraspeed, dat een schriftelijke reactie heeft gegeven. Een eigen kostenberekening 
door Infraspeed was in deze fase niet opportuun. 


3.4.1. Doorlooptijd 


De Quickscan gaat uit van een doorlooptijd van 5-6 jaar vanaf opdrachtverlening, inclusief.  
verkenning- en planuitwerkingsfase. Deze doorlooptijd is afhankelijk van Infraspeed. Siemens heeft 
desgevraagd geen oordeel gegeven over de doorlooptijd.  


3.5. Organisatie en proces 


Onderstaand beeld uit de technische rapportage geeft de betrokken organisaties en personen weer. 


Figuur 4 Betrokkenen bij de Quickscan. 


per spanningssluis


Tractievoeding € 1 mln.


Bovenleiding en draagconstructie € 3 mln.


Treinbeveiliging € 8 mln.


Apparaatskosten € 3 mln.


Risico-reservering/onvolledig plan € 3 mln.


Onzekerheidsmarge -10% tot +30%


Totaal per spanningssluis € 16 – 23 mln.


Totaal 2 spanningssluizen € 32 – 46 mln.


Organisatie Rol Deelnemer


Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat


Begeleiding en 
opdrachtgeverschap


ProRail Projectleiding


Geraadpleegde 
deskundigen ProRail


Nederlandse Spoorwegen Coördinatie inbreng NS


Bepalen effecten op 
strandingen


Buitenlandse
infrabeheerders


Buitenlandse
voorbeelden


Tjalma Railway Consulting
en Railistics GmbH


Review
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Uit dit beeld blijkt dat vanuit een groot aantal invalshoeken aan de Quickscan is gewerkt, onder 
leiding van Gert van den Heuvel. Het proces om tot het beoogde resultaat te komen betrof het 
stellen van vragen aan betrokkenen, analyses en een of meer expertsessies.  


4. Beoordeling


4.1. Algemeen 


Conclusies algemeen 


1. Het voorstel voor de verkorting van de spanningssluizen past op zich in de visie die gericht is op de
decomplicering van de HSL (zie de LTV).


Toelichting: Opgemerkt wordt dat de verschillen in typen spanningssluizen zal toenemen. De vraag is wat dit 
betekent voor de afhandelingsscenario’s.  
Aanbevolen wordt om na te gaan hoe machinisten hiermee om moeten gaan en de toekomstige situatie te 
modelleren en te simuleren. Tevens moet worden bekeken in hoeverre het handboek machinist moet worden 
aangepast. Voor de treindienstleiding geldt min of meer hetzelfde.  


2. Het effect van de maatregel is mede afhankelijk van andere maatregelen, met name van de landelijke uitrol
ERTMS en de verplaatsing van het SMB bij Zevenbergschenhoek.


Toelichting: Zoals in “Aanpak vervolgvragen” van ProRail en NS wordt gesteld, kan de maatregel 
spanningssluizen niet beoordeeld worden zonder de transitie ERTMS HRN – ERTMS HSL in beschouwing te 
nemen. De combinatie van beide transities bepaalt immers het gedrag van de treinen en de handelingen van 
de machinist bij het oprijden van de HSL. In de huidige situatie rijdt een trein op het HRN onder ATB, schakelt 
dan over op ERTMS Level 1 en daarna over op Level 2. In de landelijke uitrol is voorzien dat ATB vervangen 
wordt door ERTMS Level 2. Voor de uitrol, zijn er verschillende scenario’s. De minst gunstige is dat vanuit het 
HRN eerst teruggeschakeld moet worden naar ATB, om vervolgens via Level 1 naar Level 2 op de HSL te 
gaan. Wanneer dit scenario voor de uitrol wordt gekozen zal dit het HSL spoorsysteem verder compliceren, 
wat naar verwachting de prestaties negatief zal beïnvloeden.  
Aanbevolen wordt om de effecten van de verschillende ERTMS scenario’s op de transit van HRN naar HSL en 
vice versa te modelleren.  


3. De huidige kennis van de stilstanden is na de introductie van de ICNG van relatief beperkte waarde.


Toelichting: De werkzaamheden aan beide sluizen zullen waarschijnlijk gereed komen na instroming van de 
ICNG en volledige uitfasering van de TRAXX/ICR. Dat betekent dat de data en de analyses die betrekking 
hebben op het verkeer met de TRAXX/ICR zeker nog steeds waardevol zijn, maar een relatief beperkte 
waarde zullen hebben.  
Aanbevolen wordt om de effecten van de instroom van de ICNG te modelleren.  


4. De betrokkenheid van partijen is -gegeven het karakter van de Quickscan- beperkt.


Aanbevolen wordt om in de vervolgfase externe partijen als Infraspeed, Siemens en Alstom te betrekken, en 
daarnaast ook interne expertise zoals vanuit operaties, bijvoorbeeld treindienstleiding en machinisten.  
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4.2. Effecten van de verkorting 


Eerst moet een disclaimer worden gegeven: ProRail/NS geven zelf al aan dat het in een Quickscan 
niet mogelijk is om de effecten van het verkorte va de spanningssluizen te modelleren en te 
simuleren, en dat daarom een logische statistische berekening is gemaakt. De conclusies van deze 
review over de effecten en daarmee ook over de doelmatigheid moeten tegen deze achtergrond 
worden gelezen. 


Overall conclusie: De berekening van de effecten is beperkt qua scope en de waardering lijkt 
conservatief.  


Toelichting 


 De methode is beperkt: de berekening lijkt slechts een lineaire relatie te behelzen van de
verkorting van de sluizen op het aantal strandingen in én nabij de sluizen.


 De methode is niet gebaseerd op een analyse van de oorzaken (root-cause analysis), maar op de
plaats en duur van de strandingen. Het ontwerp van de spanningssluizen kan op basis van een
oorzakenanalyse geoptimaliseerd worden.


 De methode gaat uit van de historische faaldata, maar kijkt niet vooruit naar de toekomstige
praktijk waarin de TRAXX/ICR door de ICNG is vervangen. Van de ICNG mag een betere prestatie
worden verwacht.


Aanbevelingen 


1. Doe een vergelijkende studie naar de transities in Italië en België en ga na hoe die zijn gebouwd,
worden benut en hoe zij presteren. Het doel zou zijn om lessen te trekken voor de implementatie in
Nederland met het doel een optimale sluis te realiseren.


2. Maak in een vervolgstap een kosten/baten analyse en betrek daarbij het volgende:
a. Modelleer in de verkenningsfase de huidige en de voorgestelde situatie met het doel inzicht te


krijgen in de wijze waarop de sluis het best kan worden gebouwd, mede gelet op de
baan/trein interactie, en een optimale prestatie kan worden bereikt. De modellering zou
moeten uitgaan van de ICNG, naast de Thalys en de Eurostar.


b. Betrek bij deze modellering alle relevante invalshoeken en disciplines.


4.3. De TSI Energy en de EN norm 


Conclusie: De TSI Energy biedt de ruimte voor de oplossing die door ProRail en NS wordt 
voorgesteld.  


Toelichting 


Tijdens de eerste review heeft Tjalma Consulting contact gezocht met de FRI, de Italiaanse 
infrastructuurmanager. De FRI heeft aangegeven dat de TSI Energy de ruimte biedt voor een korte 
spanningssluis. De RFI heeft op de HSL Rome -Milaan een sluis van ca. 110 meter gebouwd die 
volgens de RFI zonder (stilstand)probleem functioneert.  


In deze review wordt geconstateerd dat ProRail tijdens de tweede Quickscan zelf contact heeft 
gehad met de RFI en ook met haar partners in België en Japan. De bevindingen uit deze contacten 
staven het inzicht dat de RFI al gaf.  
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Ook Railistics bevestigt dat de TSI Energy en de EN-50367 van 2012 de ruimte bieden voor de door 
ProRail en NS voorgestelde oplossing. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat de oplossing van 
150 meter nader onderbouwd zou mogen worden: Railistics kan de voorgestelde afstand niet uit 
beide documenten afleiden.  


Voorts wordt geconstateerd dat geen verificatie heeft plaatsgevonden met de ERA. 


Aanbevelingen: 


 Maak de keuze voor 150 meter meer transparant.
 Verifieer de visie op de TSI ENE en de EN-50367 / EN 50119 bij de ERA/EU.


4.4. Kosten en planning 


Conclusies: De kosten zijn niet onrealistisch. Over de planning kan in deze fase nog geen 
uitspraak worden gedaan. 


Toelichting 


De Quickscan merkt terecht op dat de berekening in deze fase van globale aard is en dat geen 
gedetailleerde berekening kon worden gemaakt, noch dat van Infraspeed een berekening verwacht 
mocht worden.  


Vertrouwenwekkend is dat Infraspeed bevestigend heeft gereageerd op de richting van de 
kosteninschatting van ProRail en gesteld heeft dat deze reëel li jkt.  


Over de doorlooptijd heeft Siemens, dat systeemmanager is, nog geen uitspraak gedaan. Er kan 
geen beoordeling worden verricht van de voorgenomen samenwerking met Infraspeed.  







Review Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid 


Pagina 11 


Bijlage 


Voor deze review zijn documenten bestudeerd en interviews gehouden met een aantal betrokken 
personen van ProRail, NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  


 Quickscan Spanningssluizen HSL-Zuid, versie 1.0, 10 september 2019.
 Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid. Aanpak vervolgvragen, 11 december 2019.
 Langetermijnvisie HSL-Zuid corridor, ProRail en NS, mei 2018.
 Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid. Managementsamenvatting versie 2.0, 10 juni 2020,


CONCEPT 3 juni 2020.
 Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid. Technische rapportage versie 2.0, 3 juni 2020.
 Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid. T.b.v. versie 2.0, werkdocument 14 april 2020.
 Strandingen in en nabij de spanningssluizen 2017 tot 10-03-2020 VCO en Phase lock Check op VCO


instellingen 20-3, ProRail 2020.
 TSI Energy (VERORDENING (EU) Nr. 1301/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 november 2014


betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem „energie” van
het spoorwegsysteem in de Unie.


 Leidraad voor de toepassing van de TSI ENE, 16 oktober 2014.
 EN 50119 / EN 50367
 HSL-Zuid Eindevaluatie, Eindevaluatie Groot Projectstatus aanlegproject HSL-Zuid, Eindrapport,


Decisio, 27 januari 2020.
 Voortgangsrapportage 42 Hogesnelheidslijn Zuid, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,


september 2019.


Interviews zijn gehouden met ca 10 personen van NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat. 


ProRail: 
NS:
Ministerie van I&W: 
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Langetermijnvisie HSL
De ambitie van ProRail en NS is om de prestaties op de HSL op vergelijkbaar niveau te krijgen als op het Hoofdrailnet 
(HRN). In 2019 was bijvoorbeeld het resultaat op reizigerspunctualiteit (vertraging kleiner dan 5 minuten) op de HSL 
83,4%, op het HRN 92,6%. De aanschaf en instroom van ICNG en het lopende Verbeterprogramma zijn hiervoor 
belangrijke stappen op korte termijn, maar zijn niet voldoende om het gewenste prestatieniveau te bereiken. Dit 
wordt bevestigd door een externe audit in 2017. Om de HSL op een vergelijkbaar niveau te krijgen is het van belang 
om onder andere de vele en kwetsbare overgangen tussen het conventionele net en de HSL aan te pakken. Dit betreft 
zowel beveiligingstransities als spanningstransities. Deze veroorzaken hinder door de complexe interactie tussen trein 
en baan.


Spanningstransities
Het vraagstuk van de beveiligingstransities is onderwerp van het Programma ERTMS. Deze quickscan gaat over de 
spanningstransities. De spanningstransities zijn de plekken waar in een spanningssluis de overgang van het 
conventionele net (1500 Volt gelijkspanning) naar de HSL (25.000 Volt wisselspanning) wordt gemaakt en vice versa. 
Het weghalen van deze spanningstransities is niet realistisch gezien de kosten en de impact (*). In deze quickscan is 
het effect van kortere spanningssluizen onderzocht op strandingen van treinen. Daarnaast komen de kosten en 
doorlooptijd van een dergelijke aanpassing aan bod.


schematische weergave van een spanningssluis


(*): de daarvoor benodigde ombouw van de HSL  van 25 kV naar 1500 V kost circa € 750 – 900 mln., vergt lange buitendienststellingen en verlaagt de 
maximum-snelheid op de HSL van 300 naar 250 km/h.
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Het is belangrijk om het verkorten van de spanningssluizen 
niet als losstaande maatregel te zien, maar als onderdeel 
van een pakket maatregelen om de prestaties op een 
vergelijkbaar niveau als die op het HRN te krijgen. Om 
hiervoor een beter begrip te krijgen, zijn de maatregelen
per stap gevisualiseerd. Dit betreft het effect op uitval van
treinen (bron: Langetermijnvisie HSL). De uitgangssituatie 
is dat de uitval van treinen op de HSL 4x zo groot is als op 
het conventionele net (index 400).


Met de middellange-termijnmaatregelen en de inzet van
ICNG wordt het doel (index 100) niet gehaald. 


De uitrol van ERTMS op het conventionele netwerk zorgt 
voor een verslechtering, zolang wordt uitgegaan van een 
transitie tussen de ERTMS-systemen op de HSL en het 
conventionele net via een ATB-eiland. Het Programma 
ERTMS zoekt naar een betere oplossing. De Langetermijn-
visie neemt de transitie geheel weg door op de HSL 
dezelfde versie van ERTMS te realiseren als op het 
conventionele net wordt uitgerold.


Met de andere maatregelen van de Langetermijnvisie: 
ombouw Rotterdam naar ERTMS en de aanpassing van 
twee spanningssluizen, wordt het doel bereikt.
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De (aangehouden) Motie Kröger/Laçin VAO 18 april 2019, nr. 29984-838, luidt:
“Verzoekt de regering om middels een quickscan in ieder geval het tijdspad, de globale kosten en vereiste manier van 
samenwerken tussen partijen in kaart te brengen om de spanningssluizen te kunnen verplaatsen”.
• De Staatsecretaris heeft de Kamer toegezegd deze quickscan uit te laten voeren.
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 juni 2019 aan ProRail gevraagd deze quickscan uit te voeren 


(incl. impactschatting), waar nodig in samenwerking met NS.
• Op 10 september 2019 heeft ProRail een versie 1.0 opgeleverd. Hierin is de maatregel aanpassen van twee 


spanningssluizen als onderdeel van de Langetermijnvisie HSL nader uitgewerkt. Hierbij werd geconstateerd dat 
voor besluitvorming aanvullende onderzoeken nodig waren.


• Daartoe heeft ProRail deze versie 2.0 opgesteld. De belangrijkste aanvullingen zijn:
• Een nadere invulling van de maatregel en een toets aan de hand van buitenlandse voorbeelden,
• Een actualisatie van de kostenraming,
• Een berekening van het effect van de maatregel op het aantal langdurige strandingen in en bij de 


spanningssluizen en de vertragingsminuten van reizigers op de HSL.
• Deze quickscan is gereviewd door Tjalma Rail Consulting/Railistics.
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Om het aantal strandingen in en bij spanningssluizen te verminderen is het voorstel om de spanningssluizen op de 
twee meest kwetsbare locaties, bij Zevenbergschenhoek en bij Hoofddorp, rijrichting HSL-op te verkorten van circa 
650 meter naar circa 150 meter. Elders in Europa zijn hiervan goed functionerende voorbeelden.


locatie spanningssluizen tussen HSL en HRN
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Het effect van deze maatregel is dat het aantal strandingen van langer dan 20 minuten in en bij deze spanningssluizen 
vermindert met 40%. Het aantal vertragingsminuten op de HSL vermindert met 730.000 minuten per jaar. Dit 
betekent dat 33.000 reizigers per jaar gemiddeld 22 minuten minder vertraging hebben. In verhouding betekent dit 
dat het aantal vertragingsminuten met 1,2% wordt verminderd ten opzichte van het totaal aantal vertragingsminuten.


Het oplossen van strandingen op de HSL heeft ook een positief effect op internationale reizen. Een verdieping 
hiernaar vraagt meer analyse die in deze quickscan niet is gedaan. 


Bovenstaand effect is gebaseerd op historische data uit de afgelopen jaren. Het effect wordt in de toekomst 
aanzienlijk groter door de groei van het aantal reizigers en van het aantal treinen en door de verdere integratie van de 
HSL in het HRN.
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indicator effect van verkorten van de 
spanningssluizen


toelichting


aantal strandingen groter dan 20 minuten 
per jaar in en nabij de spanningssluizen


van 24 naar 14 strandingen 
(-/- 40%)


vermindering vertragingsminuten op de 
HSL per jaar


-/- 730.000 minuten
(-/- 1,2%)


33.000 minder geraakte reizigers, 
met gemiddeld circa 22 minuten 
vertraging
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Groei van het aantal reizigers
Tot 2040 zal het aantal reizigers en het aantal treinen groeien, zowel internationaal als binnenlands. De Nationale 
Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) verwacht in die periode ongeveer een verdubbeling van het aantal reizigers over 
de HSL (*). In Toekomstbeeld OV wordt daarom gesproken over verdubbeling van het aantal treinen over de HSL. Een 
belangrijke stap is in 2023 de verdere integratie van de HSL in het HRN voor de verbinding naar Noordoost-Nederland. 
Dat betekent dat zonder maatregelen het aantal strandingen en het aantal getroffen reizigers, ook zal toenemen 
(meer reizigers, meer treinen dichter op elkaar).


Synergie
Het betreft hier één van de maatregelen uit de Langetermijnvisie HSL van NS en ProRail. Het berekende effect heeft 
betrekking op het verkorten van de spanningsluizen als losstaande maatregel. Als meer maatregelen worden 
genomen, gericht op het zoveel mogelijk wegnemen van de transities tussen HSL en het conventionele net, zullen de 
maatregelen elkaar versterken. Hierbij is het vooral van belang dat de complexe situaties van twee transities in elkaars 
nabijheid (beveiliging en spanning) worden weggenomen.


Kosten en tijdspad
De investeringskosten zijn door ProRail, op basis van de normale werkwijze van ProRail, ingeschat op 
€ 32 à 46 miljoen. De doorlooptijd van realisatie op 5 à 6 jaar. Dit project moet conform het DBFM-contract uitgevoerd 
worden door Infraspeed. Infraspeed bepaalt de uiteindelijke kosten en doorlooptijd.


Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid


(*): Als gevolg van de Corona-crisis zal de vervoerontwikkeling op korte termijn achterblijven. Voor de langere termijn (2025 – 2040) gaan we vooralsnog 
uit van herstel van de groei volgens de verwachtingen van de NMCA, zij het mogelijk met enige vertraging.
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Advies voor vervolg
Het advies van ProRail en NS is om nu het plan verder vorm te geven, conform het daarvoor gebruikelijke proces. De 
eerste stap is een Verkenning, waarbij een technisch ontwerp gemaakt wordt van de verkorte spanningssluizen, een 
nauwkeuriger begroting opgesteld wordt van de bijbehorende kosten en planning en de effecten diepgaander in 
beeld worden gebracht. Deze Quickscan bevindt zich voorin het proces, nog voor de Verkenning.


Betrokkenheid van de infraprovider Infraspeed is hierbij een voorwaarde. Voor een Verkenning is een opdracht van 
met ministerie aan Infraspeed en ProRail nodig.
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Conclusie
Om de prestaties op de HSL op een vergelijkbaar niveau te brengen als op het Hoofdrailnet is het aanpakken van 
de transities (beveiliging en spanning) een van de voorwaarden. Dit belang neemt de komende decennia sterk 
toe. Het internationale vervoer groeit, nog versterkt door de wens van substitutie van het vliegverkeer. De HSL 
ontwikkelt zich steeds meer tot een van de belangrijkste assen van het binnenlandse spoornetwerk. Juist op zo’n 
belangrijk traject willen ProRail en NS de prestaties op topniveau krijgen.. 


Het verkorten van de spanningssluizen bij Zevenbergschenhoek en Hoofddorp levert een belangrijke bijdrage 
aan het verbeteren van de prestaties op de HSL. Er zijn in en bij deze spanningssluizen 40% minder strandingen 
langer dan 20 minuten te verwachten. 33.000 reizigers per jaar zullen minder gehinderd worden door een 
vertraging van gemiddeld 22 minuten.







Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid
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Toelichting bij de Managementsamenvatting


Hierna wordt een aantal onderwerpen inhoudelijk toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is te vinden in de 
technische bijlage. 







Proces


11


Deelnemende partijen
• De Quickscan is uitgevoerd door een multidisciplinair team van ProRail en NS. Hierin is vanuit alle relevante 


aspecten naar het vraagstuk gekeken: logistiek, infrastructuur (o.a. energievoorziening en beveiliging, kosten), 
prestaties.


• Er heeft afstemming plaatsgevonden met het Programma ERTMS, met name over de parallel uitgevoerde analyse 
naar de beveiligingstransities tussen HSL en conventionele net.


• Er heeft afstemming plaatsgevonden met het Verbeterprogramma HSL/Programma ICNG.
• Er is een globale review gekregen van Infraspeed.
• Voor de analyse van buitenlandse voorbeelden hebben de spoorbeheerders van België, Italië en Japan informatie 


verstrekt (Infrabel, RFI en JR East).
• Tjalma Rail Consulting/Railistics heeft de concept-rapportage gereviewd.


Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid







Beschrijving maatregel verkorten spanningssluizen
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Het betreft de twee meest storingsgevoelige situaties: de spanningssluizen bij Hoofddorp en Zevenbergschenhoek, de 
overgang van HRN naar HSL.


Verkorten van de spanningssluis heeft als primair doel het verkorten van het spanningsloze gedeelte, waardoor de 
kans kleiner is dat een trein daar stil komt te staan.


 


 


spanningssluis (650 m) HSL 


spannings-
sluis  


(150 m) 


HSL 


HRN 


huidige situatie 


situatie met kortere spanningssluis 


HRN 


Verkorten van de spanningssluis heeft ook een ander bijkomend positief effect. De spanningssluis wordt verkort in 
de richting van de HSL. Voordeel hiervan is dat de afstand tussen de beveiligingstransitie en de spanningstransitie 
wordt vergroot. Bij een verstoring bij de beveiligingstransitie hebben de treinen meer tijd om op snelheid te komen 
bij de spanningssluis.







Wel verkorten, maar niet verplaatsen van de spanningssluizen
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Niet verplaatsen van de spanningssluizen
We adviseren bij nader inzien om af te zien van het verplaatsen van de spanningssluizen naar een positie voorbij de 
helling (zoals wel was opgenomen in de Langetermijnvisie HSL):
1. De verplaatsing is ruimtelijk en technisch complex, vooral bij Zevenbergschenhoek (dit is bevestigd door 


Infraspeed),
2. De verplaatsing brengt daarom erg hoge kosten met zich mee.
3. De verplaatsing heeft complexe gevolgen voor het contract tussen de Staat en Infraspeed.


De baten zijn:
• De afstand tussen de beveiligingstransitie en de spanningssluis wordt verder vergroot.
• De spanningssluis staat niet meer op een helling, wat het wegkomen bij een stranding makkelijker maakt.


Wij schatten in dat de meerkosten en extra inspanningen op voorhand niet in verhouding staan tot het additionele 
effect t.o.v. verkorting van de spanningssluizen.







Huidige lange spanningssluis
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Europese Norm EN 50367 geeft drie mogelijkheden voor de lengte van de neutrale sectie (D):


1. Een lange spanningssluis (D > 400 m),


2. Een korte spanningssluis (D < 8 m),


3. Een gesplitste spanningssluis (D < 79 m of D < 142 m).


De TSI Energy (Europese regelgeving) schrijft voor dat spanningssluizen zodanig ontworpen moeten worden dat 
treinen van de ene spanningssoort op de andere kunnen overgaan zonder dat deze worden doorverbonden (EU 
1301/2014, art. 4.2.16). 


In Nederland is op de HSL de eerste mogelijkheid toegepast, een lange spanningssluis. De totale lengte is circa 650 
meter. Omdat de afstand tussen de pantografen kleiner is dan 400 meter, kan geen doorverbinding tussen de twee 
spanningssoorten ontstaan, ook niet als zij onbedoeld zijn opgezet.


                                          


spanningssluis HSL: 25 kV conv.: 1500 V 







Verkorten spanningssluis
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Een kortere spanningssluis (circa 100 à 150 meter) is o.a. toegepast op de HSL in Italië (bron: RFI, Italiaanse 
infrastructuurbeheerder).


• Er is sprake van een vergelijkbare situatie als in Nederland: een combinatie van een beveiligingstransitie en een 
spanningstransitie.


• In de spitsuren is er een hoogfrequente treindienst (elke 5 minuten).


• De passeersnelheid is maximaal 160 km/h.


• Doorverbinden van de twee spanningssoorten wordt voorkomen door een detectiedraad. Bij onbedoeld 
opgezette pantograaf wordt dit gedetecteerd en valt onmiddellijk de stroom uit. Kortsluiting is dan onmogelijk.


• Een soortgelijke spanningssluis is toegepast in België, op de internationale lijn Brussel – Luxemburg (bron: 
Infrabel, Belgische infrastructuurbeheerder).


• Beide voorbeelden zijn onder EN-norm gebouwd en toegelaten. Daarmee is het een realistische hypothese dat 
deze oplossing ook toepasbaar is in de Nederlandse situatie. Bij realisatie is nog wel een toets door een “Notified
Body” nodig.


Een nog kortere spanningssluis (circa 8 meter) is o.a. toegepast in België en Japan, maar is op de HSL in de 
Nederlandse situatie niet mogelijk, omdat deze alleen met lage snelheid gepasseerd kan worden.







Planning en kostenschatting
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Infraspeed
De planning en kostenschatting is gebaseerd op basis van ervaring met soortgelijke projecten uitgevoerd door 
ProRail. Infraspeed is t/m 2031 verantwoordelijk voor realisatie en onderhoud. Medewerking van Infraspeed is 
daarom randvoorwaardelijk. Doorlooptijd en kostenraming van Infraspeed kan afwijken van de hier genoemde 
ramingen.


Doorlooptijd
De doorlooptijd (vanaf opdrachtverlening tot realisatie) schatten we in op 5 à 6 jaar.


Kosten
De kosten schatten we in op € 16 à 23 miljoen per spanningssluis (opgave ProRail Procurement).


• Exclusief BTW (21%).


• Kosten spanningssluis gebaseerd op vergelijkbaar ontwerp Zevenaar Oost.


• Niet geschikt voor budgetvastlegging. Daarvoor is een gedetailleerder technisch ontwerp nodig.


• Op basis van de nu beschikbare informatie kan Infraspeed geen kostenraming geven. De huidige kostenschatting 
is volgens globale inschatting van Infraspeed aan de hoge kant.


Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid







Gebruikte prestatie-indicator
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De afgesproken prestatie-indicator reizigerspunctualiteit 5 minuten is geen geschikte indicator om het effect van 
deze maatregel te bepalen. 


De reden hiervan is dat de verstoringen bij de spanningssluis veelal grote verstoringen zijn. De vertraging 
vermindert wel, maar komt niet onder de grens van 5 minuten. Daardoor verandert de punctualiteit niet.
Voorbeeld: de verstoring neemt af van 30’ naar 15’ of van 20’ naar 10’. In beide gevallen is er geen direct effect op de 
indicator reizigerspunctualiteit 5’, immers de vertraging blijft groter dan 5’.


Daarom hanteren we hier als indicator voor het effect van de maatregel: strandingen langer dan 
20 minuten. Deze maat wordt ook gebruikt in de voorgangsrapportages HSL, maar is geen formele prestatie-
indicator. Als ondersteunende indicator hebben we vertragingsminuten toegevoegd.


Hiervoor hebben we strandingsdata gebruikt van de periode januari 2018 – februari 2020. Deze data zijn geleverd 
door Infraspeed. NS en ProRail hebben deze data gecontroleerd en als betrouwbaar bestempeld. Duidelijk foutieve 
en onverklaarbare data zijn gecorrigeerd.







Effect op prestaties
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Er zijn twee effecten van het verkorten van de spanningsluizen op de prestaties:


• Het aantal strandingen wordt verminderd,


• De duur van de strandingen wordt verkort.


Per saldo is het berekende effect op de gebruikte indicator: het aantal strandingen langer dan 20 minuten neemt af 
met circa 10 per jaar, deels omdat strandingen wegvallen, deels omdat strandingen korter worden dan 20 minuten. 
Dat is een afname met circa 40%. 


Het totale effect op vertragingsminuten op de HSL is een vermindering van 730.000 minuten per jaar. In totaal blijft 
voor 33.000 reiziger een vertraging van gemiddeld circa 22 minuten bespaard. Dat is een afname met 1,2%.


(Berekening vertragingsminuten: Kenniscentrum NS)
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Berekening effect op prestaties
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Dit is in hoofdlijnen als volgt berekend:


• De kans op stranding in de spanningssluis is 2x zo groot als nabij de spanningssluis. Aangenomen is dat de kans 
op stranding in de 500 meter (650 – 150 m) die de spanningssluis korter wordt, gelijk zal worden aan de huidige 
kans op stranding nabij de spanningssluis.


• De storingsduur is in de spanningssluis langer, omdat wegkomen na stilstand in een spanningssluis lastiger is dan 
daarbuiten. Aangenomen is dat deze storingsduur in de 500 meter die de spanningssluis korter wordt, gelijk zal 
worden aan de huidige storingsduur nabij de spanningssluis.


Het betreft hier de huidige situatie. Het effect zal aanzienlijk groter zijn bij de verwachte verdubbeling van het aantal 
reizigers en het aantal treinen en de verdere integratie van de HSL in het HRN.


Het effect van de combinatie van deze maatregel met het aanpassen van de beveiligingstransities is nu niet te 
bepalen. De Quickscan ERTMS geeft vijf mogelijke oplossingen. Een keuze daaruit is nu nog niet mogelijk, gezien de 
fase waarin het Programma ERTMS zich nu bevindt. Ook zijn ze nog niet zo ver uitgewerkt dat de effecten 
kwantitatief zijn te bepalen. In elk geval is bij elke oplossing duidelijk dat er een gunstig effect optreedt, omdat de 
afstand tussen de beveiligingstransitie en de spanningstransitie door de verkorting van de spanningssluis ten minste 
met 500 meter wordt verlengd. Bij een verstoring bij de beveiligingstransitie hebben de treinen meer tijd om op 
snelheid te komen bij de spanningssluis. Een synergie-effect zal pas optreden als de beveiligingstransities geheel 
vervallen, conform de Langetermijnvisie HSL.







Samenhang met andere maatregelen
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Een deel van het effect bij Zevenbergschenhoek wordt al bereikt door een maatregel uit het Verbeterprogramma 
HSL: het verplaatsen van het SMB-bord. Hiervoor is het effect van het verkorten van de spanningssluizen 
gecorrigeerd.


Overall verwachten we dat de ICNG beter zal presteren dan de TRAXX-ICR. Echter blijven de transities van spannings-
en beveiligingssystemen de zwakke plekken in de HSL-infrastructuur waar ook de ICNG straks een verhoogde kans 
heeft om te stranden. Elke omschakeling betekent een verhoogde kans op falen met mogelijk stranden tot gevolg. 
Daarnaast is stranding rondom transities complexer qua afhandeling. Afhandelingen zijn niet eenduidig, maar 
afhankelijk van de exacte positie van de trein. Dit zal ook voor de ICNG het geval zijn. Hoe de ICNG hierin gaat 
acteren is pas goed te bepalen na langdurige inzet. Hierom is binnen deze Quickscan geen expliciete verbetering ten 
gevolge van ICNG gegeven. Wel zal een verkorting van de spanningssluizen ook een positieve impact hebben op de 
uiteindelijke prestaties van de ICNG en ander materieel. 







Review
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Er is een review op deze Quickscan uitgevoerd door Tjalma Railway Consulting, in samenwerking met Railistics
GmbH (3 juni 2020).


Hun bevindingen geven we hieronder kort weer. De volledige review is als bijlage beschikbaar.


Conclusies algemeen


• Het voorstel voor de verkorting van de spanningssluizen past op zich in de visie die gericht is op de 
decomplicering van de HSL (zie Langetermijnvisie HSL).


• Het effect van de maatregel is mede afhankelijk van andere maatregelen, met name de landelijke uitrol ERTMS 
en de verplaatsing van het SMB bij Zevenbergschenhoek.


• De huidige kennis van de stilstanden is na de introductie van ICNG van relatief beperkte waarde.


• De betrokkenheid van partijen is – gegeven het karakter van de quickscan – beperkt.


Effect van de verkorting


• De berekening van de effecten is beperkt qua scope en de waardering lijkt conservatief.


• De TSI Energy biedt de ruimte voor de oplossing die door ProRail en NS wordt voorgesteld.


• De kosten zijn niet onrealistisch. Over de planning kan in deze fase nog geen uitspraak worden gedaan.
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1. Inleiding







Langetermijnvisie HSL: “systeemsprong” nodig
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NS en ProRail hebben de ambitie om de prestaties op de HSL op vergelijkbaar niveau als die van het Hoofdrailnet 
(HRN) te brengen.


Met de geplande maatregelen op korte en middellange termijn is het laaghangend fruit ‘op’, maar hiermee wordt het 
nagestreefde prestatieniveau niet bereikt. 


Hiervoor zijn ingrijpende verbeteringen nodig: een “systeemsprong”1). Deze systeemsprong is uitgewerkt in de
Langetermijnvisie HSL-Zuid (mei 2018).
Deze bestaat uit een drietal maatregelen die elkaar versterken:
1. Verkorten en verplaatsen van twee spanningssluizen, op de twee meest kwetsbare locaties (Zevenbergschenhoek 


en Hoofddorp),
2. Vervanging beveiliging op HSL naar een nieuwe versie van ERTMS2),
3. Ombouw emplacement Rotterdam van ATB naar ERTMS.


Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid


1) Onafhankelijke externe review i.o.v. het ministerie van IenW (2016)
2) Op dit moment wordt gestudeerd op een tussenoplossing door het programma ERTMS: een soepeler transitie tussen de versies van ERTMS op 


de HSL en op het HRN.







Verbetermaatregelen korte en middellange termijn
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Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid


Verbeteren van de punctualiteit


Voorkomen en verkorten van strandingen


Voor € 60 miljoen aan Inframaatregelen


Voorkomen van uitval


Korte termijn: Verbeterprogramma HSL (sinds 2016)


• Dynamisch maatregelenpakket. 
• Focus NS: materieel, personeel, 


logistiek en bijsturing. 
• Focus ProRail: verkeersleiding, 


infrastructuur, externe factoren 
(wind, suïcide, dieren).


Middellange termijn (tot 2025)


Introductie ICNG


• Inframaatregelen: 
o.a. Inspectiecamera’s,
windschermen Brug Hollands Diep
& hotspots, kleine verbeteringen aan 
spanningsluizen. 


• ICNG: naar verwachting betrouwbaarder, 
eenvoudigere bediening, meer zitplaatsen en 
comfort, reistijdreductie bij 200 km/h.







Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid
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De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer toegezegd een quickscan te laten uitvoeren 
naar één van de maatregelen uit de Langetermijnvisie: het vernieuwen en verplaatsen van de spanningssluizen.


ProRail heeft (in nauwe samenwerking met NS) deze quickscan uitgevoerd. Versie 1.0 is opgeleverd aan het Ministerie 
van IenW in september 2019.


De quickscan spanningssluizen HSL-Zuid 1.0 vraagt op een aantal aspecten nog verdere verdieping voor besluitvorming 
over realisatie. Hiervoor hebben we deze versie 2.0 opgesteld.


Hij is opgesteld in afstemming met het onderzoek “Aansluiting HSL-Zuid op ERTMS Hoofdrailnet” (Programmadirectie 
ERTMS). Deze beveiligingstransities bevinden zich nabij de spanningssluizen. Deze nabijheid zorgt voor extra complicaties 
in de techniek en de bediening.


Quickscan Spanningssluizen HSL-Zuid
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2. Verkorten en verplaatsen van de spanningssluizen







Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid
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Er zijn vijf overgangen van HSL naar het conventionele net, zie onderstaande figuur. De quickscan gaat over het 
aanpassen van de spanningssluizen bij Hoofddorp en Zevenbergschenhoek, de overgang in de richting van de HSL, de 
twee meest kwetsbare locaties.


Locatie spanningssluizen HSL-Zuid


Hoofddorp


Rotterdam Noord


Barendrecht


Zevenbergschenhoek


Breda Zuid







Beschrijving maatregel verkorten spanningssluizen
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Verkorten van de spanningssluis heeft als primair doel het verkorten van het spanningsloze gedeelte, waardoor de 
kans kleiner is dat een trein daar stil komt te staan. Dit veroorzaakt regelmatig een lange stranding. Het betreft een 
verkorting van circa 650 meter naar circa 150 meter.


Verkorten van de spanningssluis heeft ook andere bijkomende positieve effecten:
• Dit is ook gunstig voor de rijtijd, met name in verstoorde situaties waarbij de trein met lagere snelheid de HSL op 


rijdt. De trein kan hierdoor meer op snelheid komen, wat de vertraging en olievlekwerking beperkt.
• De spanningssluis wordt verkort in de richting van de HSL. Voordeel hiervan is dat de afstand tussen de 


beveiligingstransitie en de spanningstransitie wordt vergroot. Bij een verstoring bij de beveiligingstransitie 
hebben de treinen meer tijd om op snelheid te komen bij de spanningssluis.


 


 


spanningssluis (650 m) HSL 


spannings-
sluis  


(150 m) 


HSL 


HRN 


huidige situatie 


situatie met kortere spanningssluis 


HRN 







Huidige spanningssluis: > 400 meter
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Europese Norm EN 50367 geeft drie mogelijkheden voor de lengte van de neutrale sectie (D):


1. Een lange spanningssluis (D > 400 m),


2. Een korte spanningssluis (D < 8 m),


3. Een gesplitste spanningssluis (D < 79 m of D < 142 m).


De TSI Energy (Europese regelgeving) schrijft voor dat spanningssluizen zodanig ontworpen moeten worden dat 
treinen van de ene spanningssoort op de andere kunnen overgaan zonder dat deze worden doorverbonden (EU 
1301/2014, art. 4.2.16). 


In Nederland is op de HSL de eerste mogelijkheid toegepast, een lange spanningssluis. Omdat de afstand tussen de 
pantografen kleiner is dan 400 m, kan geen doorverbinding tussen de twee spanningssoorten ontstaan, ook niet als 
zij onbedoeld zijn opgezet.


                                          


spanningssluis HSL: 25 kV conv.: 1500 V 







Korte spanningssluis, voorbeeld Italië
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Een kortere spanningssluis (circa 110 meter) is o.a. toegepast op de HSL in Italië (bron: RFI, Italiaanse 
infrastructuurbeheerder).


• Er is sprake van een vergelijkbare situatie als in Nederland: een combinatie van een beveiligingstransitie en een 
spanningstransitie.


• Overgang van 3 kV DC naar 25 kV AC (van conventioneel net naar HSL v.v.).


• Lengte 110 meter.


• In de spitsuren is er een hoogfrequente treindienst (elke 5 minuten).


• De passeersnelheid is maximaal 160 km/h.


• Balise geeft opdracht voor neerlaten pantograaf voor de spanningssluis. 


• Passage met neergelaten pantograaf.


• Andere balise geeft opdracht voor omhoog brengen pantograaf na de spanningssluis.


• Doorverbinden van de twee spanningssoorten wordt voorkomen door een detectiedraad. Bij onbedoeld 
opgezette pantograaf wordt dit gedetecteerd en valt onmiddellijk de stroom uit. Kortsluiting is dan onmogelijk.


• Deze spanningssluizen zijn onder EN-norm gebouwd en toegelaten.







Korte spanningssluis, voorbeeld België
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België (opgave Infrabel, Belgische infrastructuurbeheerder)


• Overgang van 3 kV DC naar 25 kV AC (van conventioneel net naar HSL v.v.).


• Op de HSL-en is net als in Nederland een lange spanningssluis toegepast.


• Op de hoofdlijn Brussel – Luxemburg is een spanningssluis van 140 meter toegepast.


• Passage met neergelaten pantograaf.


• Doorverbinden van de twee spanningssoorten wordt voorkomen door een detectiedraad. Bij onbedoeld 
opgezette pantograaf wordt dit gedetecteerd en valt onmiddellijk de stroom uit. Kortsluiting is dan 
onmogelijk.


• Deze spanningssluizen zijn onder EN-norm gebouwd en toegelaten.


• Op andere lijnen zijn korte spanningssluizen toegepast (circa 10 meter). Dit betreft alleen “kleine” 
grensovergangen.







Korte spanningssluis, voorbeeld Japan
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Japan (opgave JR East, grootste Japans spoorbedrijf, infrastructuur én operatie, o.a. Shinkansen)


• Overgang van 20 kV AC of 1,5 kV DC naar 25 kV AC.


• Spanningssluis op de lijn, kort na het station, daardoor passage met lage snelheid.


• Lengte zeer kort: enkele meters.


• Passage spanningssluis met één pantograaf. Daardoor kortsluiting onmogelijk. Visuele controle door 
perronopzichter met vlag.  


• Omschakelen spanning gebeurt automatisch, behalve kort uitzetten van de spanning in de spanningssluis. Dit 
gebeurt door het omzetten van een knop door de machinist.


• Hoogfrequente treindienst (elke 4’).


• Nauwelijks strandingen in de spanningssluis (max 1x/jaar).


• Niet toepasbaar in Nederlandse situatie: 
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Eisen aan de afstand tussen pantografen
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De EN-norm 50367 stelt in Appendix A (A.1.5) nadere eisen aan de afstand tussen pantografen om kortsluiting te 
voorkomen, als de pantografen onbedoeld zijn opgezet bij het passeren van de spanningssluis.


De afstand tussen de pantografen (L1) moet kleiner zijn dan 400 meter.


De afstand tussen drie opeenvolgende pantografen (L2) moet groter zijn dan 142 meter. Aan de positie van de 
middelste pantograaf worden geen eisen gesteld. Alleen moet de afstand tussen twee pantografen altijd minimaal 
8 meter zijn.


Bij het toepassen van een detectiedraad voor het detecteren van een onbedoeld opgezette pantograaf zijn deze 
eisen is deze eis niet meer van belang. In een dergelijke situatie wordt de stroom onmiddellijk uitgeschakeld.


Dit is bevestigd door de infrabeheerders van Italië en België.
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Volgens de TSI Energy is toepassing van een kortere spanningssluis (circa 150 meter) mogelijk.


Voorwaarde is het toepassen van een detectiedraad voor het detecteren van een onbedoeld opgezette pantograaf.


Dit wordt toegepast in o.a. Italië en België.


Een korte spanningssluis (circa 8 meter) is niet goed toepasbaar, want kan alleen op lage snelheid gepasseerd 
worden.


• Wordt in België alleen op kleine lijnen gebruikt.
• In Japan staan de spanningssluizen nabij een station, vlak na vertrek, dus passage met lage snelheid. In 


Nederland staan de spanningssluizen op grote afstand van een station (Breda resp. Schiphol Airport). 
• Passeren met lage snelheid zou in de Nederlandse situatie groot negatief effect hebben op de reistijden.


Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid
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Nadere analyse leert over het verplaatsen van de spanningssluizen naar een positie voorbij de helling:


1. De verplaatsing is ruimtelijk en technisch complex,
• Het traject tussen de oude locatie en de nieuwe locatie moet omgebouwd worden van 25 kV naar 1500 V. 


Hiervoor moet ook de aansturing vanuit de infrastructuur naar de trein aangepast worden.
• Bij Zevenbergschenhoek moet bovendien het invoegspoor naar de HSL verlengd worden. Hiervoor moet de 


“maintenance yard” van Infraspeed worden verplaatst.
• Infraspeed bevestigt dat het verplaatsen van de spanningssluizen, vooral die bij Zevenbergschenhoek, een 


complexe en omvangrijke ingreep zal zijn.
2. De verplaatsing brengt daarom erg hoge kosten met zich mee.


• ProRail heeft deze meerkosten eerder ingeschat op € 28 mln. (Zevenbergschenhoek) resp. € 4 mln. (Hoofddorp). 
Nadere verkenning leert dat deze kosten naar verwachting aanzienlijk hoger zullen zijn. Zonder technisch 
ontwerp is hier geen goede schatting van te maken.


3. De verplaatsing heeft complexe gevolgen voor het contract tussen de Staat en Infraspeed.


De baten zijn:
• De afstand tussen de beveiligingstransitie en de spanningssluis wordt verder vergroot.
• De spanningssluis staat niet meer op een helling, wat het wegkomen bij een stranding makkelijker maakt.


Onze inschatting is dat de meerkosten en extra inspanningen op voorhand niet in verhouding staan tot het additionele 
effect t.o.v. verkorting van de spanningssluizen.


Daarom adviseren we af te zien van het verplaatsen van de spanningssluizen en ons te concentreren op verkorting ervan.


Niet verplaatsen van de spanningssluizen
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3. Kosten en planning







Kosten en doorlooptijd
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per spanningssluis


Tractievoeding € 1 mln.


Bovenleiding en draagconstructie € 3 mln.


Treinbeveiliging € 8 mln.


Apparaatskosten € 3 mln.


Risico-reservering/onvolledig plan € 3 mln.


Onzekerheidsmarge -10% tot +30%


Totaal per spanningssluis € 16 – 23 mln.


Totaal 2 spanningssluizen € 32 – 46 mln.


Toelichting:
• Opgave ProRail Procurement.
• Exclusief BTW (21%).
• Niet geschikt voor budgetvastlegging. Daarvoor is een 


gedetailleerder technisch ontwerp nodig. 
• Kosten spanningssluis gebaseerd op ontwerp 


Zevenaar Oost.
• Doorlooptijd en kostenraming van Infraspeed kan 


afwijken van de hier genoemde ramingen.
• Op basis van de nu beschikbare informatie kan 


Infraspeed geen kostenraming geven. De huidige 
kostenschatting is volgens globale inschatting van 
Infraspeed aan de hoge kant.


De planning is gebaseerd op basis van ervaring met soortgelijke projecten uitgevoerd door ProRail.  Infraspeed is 
echter t/m 2031 verantwoordelijk voor realisatie en onderhoud. Medewerking van Infraspeed is 
randvoorwaardelijk.


Besluitvorming
IenW; 3 maanden


IenW; 12 maanden
Contractbespreking


met Infraspeed


Startbeslissing
IenW; 3 maanden


Definitief ontwerp
en kostenraming


Infraspeed; 12 maanden


Conditionering en realisatie
Infraspeed; 24 maanden


Infraspeed; 12 maanden
Voorontwerp


IenW; 3 maanden
Realisatiebesluit


Totale doorlooptijd ca. 5 tot 6 jaar vanaf opdrachtverlening
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4. Effect op prestaties







Indicator: strandingen groter dan 20 minuten
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Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid


De afgesproken prestatie indicator reizigerspunctualiteit 5 minuten is geen geschikte indicator om het effect van 
deze maatregel te bepalen. 


De reden hiervan is dat de verstoringen bij de spanningssluis veelal grote verstoringen zijn. De vertraging 
vermindert wel, maar komt niet onder de grens van 5 minuten. Daardoor verandert de punctualiteit niet.
Voorbeeld: de verstoring neemt af van 30’ naar 15’ of van 20’ naar 10’. In beide gevallen is er geen effect op de 
indicator reizigerspunctualiteit 5’, immers de vertraging blijft groter dan 5’.


Daarom hanteren we hier als indicator voor het effect van de maatregel: strandingen langer dan 20 minuten. 
Deze maat wordt ook gebruikt in de voorgangsrapportages HSL, maar is geen formele prestatie indicator.


Hiervoor hebben we strandingsdata gebruikt van de periode januari 2018 – februari 2020. Deze data zijn geleverd 
door Infraspeed. NS en ProRail hebben deze data gecontroleerd en als betrouwbaar bestempeld. Duidelijk 
foutieve en onverklaarbare data zijn gecorrigeerd. 







Stilstanden
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Aantal en duur van stilstanden per positie t.o.v. de spanningssluis (alle spanningssluizen) in de periode 
januari 2018 – februari 2020:


Conclusie: er is geen relevant verschil in afhandeltijd nabij of ruim weg van de spanningssluis.


positie t.o.v. de
spanningssluis


aantal gem. duur
(uur:min)


spreiding
(standaarddeviatie)


0-300 m erna 36 0:29 0:30


erna, afstand onbekend 12 0:23 0:20


in de spanningssluis 195 0:40 0:50


0-100 m ervoor 22 0:23 0:15


100 – 500 m ervoor 43 0:21 0:18


ervoor, afstand onbekend 12 0:39 1:07


elders op de HSL 1) 275 0:23 0:32


totaal 595 0:29 0:39


1) D.w.z. tot 500 m voor de spanningssluis en voorbij 300 m na de spanningssluis .







Doorlooptijd van stilstanden per spanningssluis
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Alle stilstanden in of nabij een spanningssluis (in de periode januari 2018 – februari 2020):


spanningssluis aantal gem. duur
(uur:min)


spreiding
(standaarddeviatie)


Zevenbergschenhoek 135 0:30 0:27


Hoofddorp 88 0:37 0:47


Rotterdam Noord 40 0:48 1:11


Barendrecht 37 0:39 0:50


Breda Zuid 23 0:23 0:14







Doorlooptijd van stilstanden per spanningssluis
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Alle stilstanden in een spanningssluis (in de periode januari 2018 – februari 2020):


Conclusie: Zevenbergschenhoek en Hoofddorp hebben de meeste strandingen (maar geen langere 
strandingsduur)


spanningssluis aantal gem. duur
(uur:min)


spreiding
(standaarddeviatie)


Zevenbergschenhoek 80 0:31 0:28


Hoofddorp 54 0:46 0:57


Rotterdam Noord 22 1:10 1:31


Barendrecht 21 0:43 0:44


Breda Zuid 18 0:25 0:15







Verdeling doorlooptijd van stilstanden
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Het is in een quickscan niet mogelijk het effect van verkorten van de spanningssluizen te modelleren/simuleren. 
Daarom hebben we een logische statistische berekening gemaakt.


Aanname: de spanningssluis wordt verkort van 650 meter (huidige gemiddelde constructielengte) naar 150 meter.


Dit betekent modelmatig het volgende:


Het verkorten van de spanningssluizen heeft twee effecten:
1. Er treden minder strandingen op.
2. De strandingen worden korter.


 


 


spanningssluis (650 m) HSL 


spannings-
sluis  


(150 m) 


HSL 


HRN 


huidige situatie 


situatie met kortere spanningssluis 


HRN 







Effect verkorten spanningssluizen op aantal en duur van de 
strandingen
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Aantal strandingen vermindert
Het aantal strandingen (kans op stranding per meter) in een spanningssluis is 2x zo groot als het aantal strandingen 
nabij een spanningssluis.


Op basis van statistische analyse (zie bijlage 3) schatten we het effect van verkorting van de spanningssluizen op het 
aantal strandingen in op -/- 20%.


De strandingen worden korter
De spanningssluis wordt verkort van circa 650 naar 150 meter (-/- 75%). Bij een verkorte spanningssluis zal 75% van 
de strandingen die nu in de spanningssluis plaatsvinden in de nieuwe situatie buiten de spanningssluis plaatsvinden 
(van “rood” naar “blauw” in de figuur).


Deze krijgen dezelfde verdeling van strandingsduur als strandingen buiten de spanningssluis.


Voor Hoofddorp betekent dit dat 35% van de strandingen groter dan 20’ verschuift naar de categorie kleiner dan 20’.


Voor Zevenbergschenhoek betekent dit dat 25% van de strandingen groter dan 20’ verschuift naar de categorie 
kleiner dan 20’.


Samenhang met verplaatsen van Stopmerkbord (SMB) bij Zevenbergschenhoek
Een deel van dit effect wordt reeds bereikt door het verplaatsen van het SMB aan de oprit naar de HSL bij 
Zevenbergschenhoek. Dit is een onderdeel van het Verbeterprogramma HSL. De afstand tussen dit bord en de 
spanningssluis wordt daarmee 300 meter langer. Op basis van expert judgement schatten we in dat hiermee 25% 
van het effect al bereikt wordt. Dit brengen we in mindering op het effect van het verkorten van de spanningssluis 
bij Zevenbergschenhoek.







Effect verkorten spanningssluizen op aantal en duur van de 
strandingen
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Verminderen van het aantal strandingen en verkorten van de strandingsduur levert bij elkaar het volgende 
effect op het aantal strandingen groter dan 20 minuten


aantal strandingen > 20 min.


Zevenbergschenhoek Hoofddorp


huidig
(periode jan 2018 – feb 2020)


26 26


dat is per jaar: 12 12


effect door minder strandingen/jaar -/- 20% van 12 = 10 -/- 20% van 12 = 10


effect door kortere strandingen/jaar -/- 25% van 10 = 7 -/- 35% van 10 = 6


correctie voor maatregel verplaatsen SMB 
(reeds eerder bereikt effect)


12 – 4 (i.p.v. 5) = 8 n.v.t.


totaal effect op indicator
strandingen langer dan 20 minuten 
per jaar


12 > 8 12 > 6


effect op het aantal strandingen langer 
dan 20 minuten per jaar


-/- 4 -/- 6







Effect verkorten spanningssluizen totaal
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Dat betekent per jaar circa 10 minder strandingen met een strandingsduur groter dan 20 minuten, deels door 
wegvallen van strandingen, deels omdat strandingen korter worden dan 20 minuten. Dat is een afname met 40 %.


Door de maatregel hebben 33.000 reizigers per jaar gemiddeld circa 22 minuten minder vertraging. Dat is een 
afname van het aantal vertragingsminuten op de HSL met 730.000 minuten. Dat is een afname met 1,3%.


Het effect op de prestatie indicator reizigerspunctualiteit is + 0,15%. Eerder is toegelicht waarom dit effect beperkt 
is en deze indicator geen goede maat is voor het effect van het verkorten van de spanningssluizen.


Kanttekening:


• Het totale effect is groter, omdat achterop komende treinen minder verstoord worden.


• Bij een te verwachten intensivering van de treindienst zal het effect groter zijn.


 


12 


8 


-/- 4 


Zevenbergschenhoek 


12 


6 


-/- 6 


Hoofddorp 


huidig                 na maatregel                     huidig               na maatregel 
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5. Samenhang met andere programma’s







Samenhang met beveiligingstransities
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Een ander onderdeel van de Langetermijnvisie HSL is het wegnemen van de beveiligingstransities door: 


• Het vervangen van ERTMS op de HSL door dezelfde versie als die wordt uitgerold op het Hoofdrailnet.


• Het installeren van ERTMS te Rotterdam.


Dit is geen onderdeel van de uitrolstrategie ERTMS, periode t/m 2030. Daarom is door het Programma ERTMS een 
Quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden voor verbetering van de overgangen tussen de ERTMS-versie van de 
HSL en de ERTMS-versie van het Hoofdrailnet. Hierover heeft het Programma ERTMS gerapporteerd in: 
“Aansluitingen HSL-Zuid op ERTMS Hoofdrailnet” (april 2020).


Hierin worden vijf mogelijke oplossingen aangegeven. Het is een tussenrapportage op basis waarvan nog geen 
keuze gemaakt kan worden. Er zijn geen kwantitatieve effecten op de betrouwbaarheid van de treindienst 
beschikbaar.


Het is daarom niet mogelijk om het effect van de samenhang tussen het aanpassen van de beveiligingstransitie en 
het verkorten van de spanningssluis kwantitatief te bepalen. De synergie treedt op als de beveiligingstransities 
worden weggenomen, in lijn met de Langetermijnvisie HSL.  







Samenhang met beveiligingstransities bij Hoofddorp
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maatregel effect aanpassen
beveiligings-transitie


synergie met 
verkorten
spanningssluis


Gateway RBC-RBC koppeling + : minder complexiteit nee


upgrade HSL tot compatibel met RBC 
HRN


+ : minder complexiteit gedeeltelijk


HSL onderdeel van HRN ++ : geen beveiligingstransitie
(cf. LT-visie)


ja


ATB-eiland - : meer complexiteit nee


Level 1 eiland - : meer vertraging bij storingen nee


Conform de Langetermijnvisie HSL van NS en ProRail treedt er synergie op tussen de aanpak van de 
beveiligingstransities en de spanningssluizen, als de complexe situatie van twee transities in elkaars nabijheid wordt 
opgeheven. Omdat het vervallen van de spanningstransities niet realistisch is gezien de kosten en de impact, komt 
dit neer op het vervallen van de beveiligingstransities. Dit is verwerkt in de rechter kolom van onderstaande tabel.







Samenhang met beveiligingstransities bij Zevenbergschenhoek
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maatregel opmerking Effect aanpassen
beveiligings-transitie


synergie met 
verkorten 
spanningssluis


Gateway RBC-RBC 
koppeling


+ : minder complexiteit nee


upgrade HSL tot 
compatibel met RBC HRN


+ : minder complexiteit gedeeltelijk


HSL onderdeel van HRN ++ : geen beveiligingstransitie
(cf. LT-visie)


ja


ATB-eiland niet inpasbaar bij 
Zevenbergschenhoek; 
alternatief: ERTMS uitrollen 
tot Gilze-Rijen


0: als nu
(in geval van transitie bij
Gilze-Rijen)


nee


Level 1 eiland niet inpasbaar bij 
Zevenbergschenhoek


n.v.t. n.v.t.







Samenhang met Verbeterprogramma HSL en ICNG
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De samenhang met het Verbeterprogramma HSL (€ 60 mln.-pakket) en de inzet van ICNG is als volgt:


• Verplaatsen SMB (Stopmerkbord) aansluiting Zevenbergschenhoek
Door de verplaatsing kan een trein die moet wachten bij het oprijden van de HSL meer vaart maken voor de 
spanningssluis. Hierdoor neemt de kans op stranding af. Hiervoor hebben we het effect van verkorten van de 
spanningssluis bij Zevenbergschenhoek gecorrigeerd.


• Verwijderen fasescheiding bij Zevenbergschenhoek
De fasescheiding ligt voorbij de spanningssluis (het gaat hier om de rijrichting HSL-op), meer dan 300 meter. 
Strandingen bij de fasescheiding zijn geen onderdeel van de strandingen in/nabij de spanningssluis, waarop de 
effectberekeningen van deze quickscan zijn gebaseerd. Wel is er enig effect op de vertragingsminuten, omdat bij 
de spanningssluis gestrande treinen sneller kunnen wegrijden, als de fasescheiding is verwijderd. Op het totaal is 
dit effect marginaal. 


• Verlengen L1MA (Level 1 Movement Authority) bij Hoofddorp.
Dit zorgt voor soepeler kunnen oprijden van de HSL bij Hoofddorp. Geen samenhang met verkorten van de 
spanningssluizen.  Deze maatregel richt zich op andere aspecten.


• Inzet ICNG
Overall verwachten we dat de ICNG beter zal presteren dan de TRAXX-ICR. Echter blijven de transities van 
spannings- en beveiligingssystemen de zwakke plekken in de HSL-infrastructuur waar ook de ICNG straks een 
verhoogde kans heeft om te stranden. Elke omschakeling betekent een verhoogde kans op falen met mogelijk 
stranden tot gevolg. Daarnaast is stranding rondom transities complexer qua afhandeling. Afhandelingen zijn niet 
eenduidig, maar afhankelijk van de exacte positie van de trein. Dit zal ook voor de ICNG het geval zijn. Hoe de 
ICNG hierin gaat acteren is pas goed te bepalen na langdurige inzet. Hierom is binnen deze Quickscan geen 
expliciete verbetering ten gevolge van ICNG gegeven. Wel zal een verkorting van de spanningssluizen ook een 
positieve impact hebben op de uiteindelijke prestaties van de ICNG en ander materieel. 
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1. Aanleiding quickscan: motie Kröger/Laçin (18 april 2019)
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Langetermijnvisie HSL
NS en ProRail geven in de langetermijnvisie HSL invulling aan een set maatregelen om de prestaties op de HSL op 
hetzelfde niveau te krijgen als op het HSL en de verwachte vervoergroei te faciliteren. De maatregelen zijn:
1. Vernieuwen en verplaatsing van de twee meest kwetsbare spanningssluizen,
2. Vervangen beveiliging op HSL naar nieuwe versie van ERTMS,
3. Ombouwen emplacement Rotterdam van ATB naar ERTMS.


Motie Kröger/Laçin
De (aangehouden) Motie Kröger/Laçin VAO 18 april 2019, nr. 29984-838, bouwt daarop voort:
• “Verzoekt de regering om middels een quickscan in ieder geval het tijdspad, de globale kosten en vereiste 


manier van samenwerken tussen partijen in kaart te brengen om de spanningssluizen te kunnen verplaatsen”.
• De Staatsecretaris heeft de Kamer toegezegd deze quickscan uit te laten voeren.
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 juni 2019 aan ProRail gevraagd deze quickscan uit te 


voeren (incl. impactschatting), waar nodig in samenwerking met NS


Deze quickscan is daarmee een uitwerking van maatregel 1 uit de langetermijnvisie. 







2. Beschrijving huidige spanningssluizen
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Doel van de spanningssluis is het fysiek scheiden van het 1500 V DC systeem van het 25 kV AC systeem om kortsluiting te 
voorkomen.


1. Bij het naderen van de spanningssluis krijgt de trein van ERTMS een commando “stroomafnemer neerlaten”. Dit 
gebeurt automatisch (maar kan storen).


2. Om de stroomafnemer soepel van het ene naar het andere deel te geleiden, lopen bij de overgangen in de 
spanningssluis twee bovenleidingdraden (blauw en oranje) naast elkaar.
De oranje draad is normaal geaard.
Door de lengte van het oranje plus paarse traject (2x 200 m) kan een trein nooit beide energiesystemen met elkaar 
doorverbinden (TSI-eis).
Bij een stranding kan het oranje gedeelte onder spanning worden gezet (1500 V DC), maar dat kost schakeltijd.


3. Kort altijd spanningsloos gedeelte. Als de trein hier strandt, moet hij 
weggesleept worden.


4. Twee bovenleidingdraden (paars en blauw) lopen naast elkaar.
De paarse draad is normaal geaard.
Bij een stranding kan het paarse gedeelte onder spanning worden
gezet (25 kV AC), maar dat kost schakeltijd.


5. Stroomafnemer wordt handmatig opgezet. De trein rijdt verder
onder 25 kV.
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3. Effect verkorten spanningssluizen op het aantal strandingen (1)
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De spanningssluis wordt verkort van circa 650 meter (de huidige gemiddelde constructielengte) naar circa 150 meter 
(de nieuwe constructielengte).


Het aantal strandingen langer dan 20 minuten (per meter) in een spanningssluis is 2x zo groot als het aantal 
strandingen nabij een spanningssluis.


Modelmatig betekent dit het volgende:
Als 650 m spanningssluis (rode lijnen) vervangen wordt door 150 m spanningssluis (rode lijn) en “500 m nabij een 
spanningssluis” (blauwe lijnen) neemt de kans op een stranding langer dan 20 minuten af met 40%:


• index (2 x 650) wordt (1 x 500 + 2 x 150),


• ofwel index 1.300 wordt 800, dat is -/- 40%.
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3. Effect verkorten spanningssluizen op het aantal strandingen (2)
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Dat is een overschatting:


• Er lijkt in de data enige onderschatting te zijn van de strandingen nabij de spanningssluis.


• Een deel van de strandingen is onafhankelijk van de lengte van een spanningssluis, omdat de “hindernis” van een 
spanningssluis op zich blijft bestaan.


Een halvering van het effect lijkt een veilige aanname. We stellen het effect verminderen van het aantal strandingen 
langer dan 20 minuten bij naar -/- 20%.







4. Samenwerkende partijen (huidige rollen)
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Rol Partij Taken


Eigenaar van de 
infrastructuur


Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat


• Besluitvorming
• Financiering
• Contracteigenaar van contract Infraspeed


Concessieverlener Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat


• Verlening concessie vervoer op HSL
• Prestatiesturing


Infraprovider HSL Infraspeed (t/m 2031) • Ontwerp
• Uitvoering
• Onderhoud


Infrabeheerder ProRail • Consultatie van voorgenomen functiewijziging bij 
vervoerders


• Input bij ontwerp en reactie op voorgesteld ontwerp
• Gedelegeerd contractmanager Infraspeed
• Organisatie van de planuitwerking


Gebruiker NS • Uitvoering concessietreindiensten HSL
• Input bij ontwerp en reactie op voorgesteld ontwerp


ERTMS uitrol Programmadirectie ERTMS • Regie beveiligingstransities met HSL 


Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid







Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid


5. Colofon


41


Organisatie Rol Deelnemer


Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat


Begeleiding en 
opdrachtgeverschap


ProRail Projectleiding


Geraadpleegde 
deskundigen ProRail


Nederlandse Spoorwegen Coördinatie inbreng NS


Bepalen effecten op 
strandingen


Infraspeed Infraprovider
(globale review)


Buitenlandse
infrabeheerders


Buitenlandse
voorbeelden


Tjalma Railway Consulting
en Railistics GmbH


Review








Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 


Mevr. drs. S. van Veldhoven 


Aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 


Mevrouw drs. S. van Veldhoven 


Postbus 20901 


2500 EX  Den Haag 


 


 


 


 


 


ProRail B.V., KvK 30124359 


Raad van Bestuur 


Bezoekadres 


Moreelsepark 3 


3511 EP Utrecht 


Postadres 


Postbus 2038 


3500 GA Utrecht 


Datum 10 juni 2020 


Uw kenmerk n.v.t. 


Ons kenmerk P20160156-835233676-398 


Bijlage(n) 3 


Onderwerp Quickscan 


spanningssluizen HSL 


versie 2.0 


Behandeld door 


Telefoonnummer 


Geachte mevrouw Van Veldhoven, 


Hierbij bieden wij u, mede namens NS, de Quickscan Spanningssluizen HSL-Zuid, versie 2.0 


aan. Deze quickscan is opgesteld in nauwe samenwerking met NS. Op 18 april 2019 heeft u 


de Tweede Kamer toegezegd een quickscan te laten uitvoeren naar het aanpassen van twee 


spanningssluizen op de HSL. In deze spanningssluizen vindt de overgang plaats van 1500 V 


gelijkstroom (conventionele net) naar 25.000 V wisselstroom (HSL). Op 5 juni 2019 heeft u aan 


ProRail gevraagd deze quickscan uit te voeren. 


De HSL ontwikkelt zich steeds meer tot een van de belangrijkste assen van het binnenlandse 


spoornetwerk. Daarnaast staan er nieuwe productstappen klaar om invulling te geven aan de 


ambities voor internationaal treinverkeer over de HSL-Zuid. Op zo’n belangrijk traject willen 


ProRail en NS de prestaties tijdig op topniveau krijgen. Een HSL op topniveau is essentieel 


voor hoogwaardige verbindingen tussen kerngebieden binnen Nederland en Europa. We zijn er 


van overtuigd dat het verkorten van twee storingsgevoelige spanningssluizen als onderdeel 


van het pakket aan maatregelen van de Lange Termijnvisie HSL een belangrijke bijdrage levert 


om de HSL-Zuid op dit niveau te krijgen. ProRail en NS verzoeken u dan ook om te investeren 


in de maatregel aanpassen spanningssluizen.  


Langetermijnvisie HSL 


ProRail en NS zetten zich maximaal in voor een betrouwbare dienstregeling op de HSL-Zuid. 


Op de korte en middellange termijn spannen we ons in om de prestaties op de HSL-Zuid te 


verbeteren door het realiseren van maatregelen uit het Verbeterprogramma HSL Zuid en het  


€ 60 miljoen pakket, en de introductie van de ICNG.  


Onder andere door de complexe interactie tussen trein en baan, de vele en kwetsbare 


transities van beveiliging en bovenleidingsspanning tussen de HSL-Zuid en het conventionele 


net blijft het verder verbeteren van de prestaties een uitdaging. Dit werd bevestigd door een 


externe analyse uitgevoerd door Railistics en Triple Bridge. Zij constateerden al in 2016 dat de 


complexe situatie op de HSL-Zuid nergens in Europa aangetroffen wordt. Door Railistics en 


Triple Bridge is daarom geadviseerd om op de langere termijn te kijken naar een grootschalige 


versimpeling van de infrastructuur, een zogenoemde ‘systeemsprong’, voor duurzaam betere 


prestaties. 
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In 2018 is door ProRail en NS een gezamenlijke langetermijnvisie aangeboden, met een 


voorstel voor een maatregelenpakket om de transities te verbeteren. Deze visie hebben 


ProRail en NS toegelicht aan de Tweede Kamer in een Technische Briefing. ProRail en NS zijn 


van mening dat uitvoering dient te worden gegeven aan deze langetermijnvisie HSL, om de 


prestaties op de HSL-Zuid blijvend te verbeteren en op het niveau van het Hoofdrailnet te 


krijgen. In de Langetermijnvisie zijn de volgende verbeteringen voorzien: 


1. Vernieuwen van de twee meest kwetsbare energie-overgangen,


2. Vervangen van de ERTMS-beveiliging op de HSL door dezelfde versie als wordt uitgerold


op het HRN,


3. Ombouw van de beveiliging op Rotterdam Centraal van ATB naar ERTMS.


De realisatie van de eerste maatregel, waarbij de twee meest storings-veroorzakende 


spanningssluizen op de HSL-Zuid worden verkort, is een eerste stap in de realisatie van de 


gehele langetermijnvisie HSL-Zuid van ProRail en NS.  


Quickscan Spanningsluizen  


In de quickscan wordt de eerste maatregel nader uitgewerkt op de volgende aspecten: 


1. Nadere invulling van de maatregel,


2. Een toets aan soortgelijke oplossingen in het buitenland,


3. Een actualisatie van de kostenraming,


4. Een berekening van het effect voor de reizigers,


5. Een audit door Tjalma Rail Consulting/Railistics.


De quickscan concludeert dat na uitvoering van deze maatregel in en bij de twee meest 


kwetsbare spanningssluizen 40% minder strandingen langer dan 20 minuten te verwachten 


zijn. Circa 33.000 minder reizigers per jaar zullen gehinderd worden door een vertraging van 


gemiddeld 22 minuten.  


De urgentie voor het treffen van maatregelen om strandingen te voorkomen wordt in de 


toekomst alleen maar groter. De Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) verwacht in 


de periode tot 2040 ongeveer een verdubbeling van het aantal reizigers over de HSL, zowel 


internationaal als binnenlands. De gewenste substitutie van het continentale luchtverkeer 


speelt hierin ook een rol. In Toekomstbeeld OV wordt daarom gesproken over een 


verdubbeling van het aantal treinen over de HSL. Door de Corona-crisis zal het aantal reizigers 


de komende periode achterblijven, maar de verwachting van NS en ProRail is dat de 


vervoerontwikkeling zich op termijn herstelt, zij het mogelijk met enige vertraging. Daarnaast 


staan er in de nabije toekomst belangrijke productstappen gepland voor de HSL-Zuid, zoals de 


voorziene verdere integratie van de HSL in het HRN voor de verbinding naar Noordoost-


Nederland in 2023 en de introductie van een 4e en 5e Eurostar. Dat betekent dat zonder 


maatregelen het aantal strandingen en het aantal getroffen reizigers ook zal toenemen. 


De kosten schatten we in op € 32 à 46 miljoen (prijspeil 2020). Wanneer de opdracht wordt 


gegeven voor het traject van verkenning, planuitwerking en realisatie is nog 5 à 6 jaar nodig 


voordat de werkzaamheden zijn afgerond en de vruchten ervan kunnen worden geplukt. 
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 Afronding 


De groei aan populariteit op de HSL maakt dat het voor een steeds groter wordend aantal 


reizigers zeer wenselijk is om de voorgenomen langetermijnverbeteringen door te voeren. 


Gezien de ambitie om de HSL prestaties duurzaam te verbeteren en het tijdspad dat hoort bij 


realisatie van de maatregelen, verzoeken ProRail en NS te investeren in de maatregel 


aanpassen spanningssluizen, als onderdeel van het pakket aan maatregelen van de 


Langetermijnvisie HSL.  


Om deze maatregel tijdig te kunnen realiseren stellen ProRail en NS voor een MIRT-


verkenning te starten, waarbij een technisch ontwerp gemaakt wordt van de aangepaste 


spanningssluizen, een nauwkeuriger begroting opgesteld wordt van de bijbehorende kosten en 


planning en de effecten diepgaander in beeld worden gebracht. Hiervoor is een opdracht nodig 


van u aan Infraspeed en ProRail. 


Graag gaan wij met u in gesprek over de invulling van deze opdracht. 


 


Met vriendelijke groet, 


namens de Raad van Bestuur 


 


Ans Rietstra 


COO 


 


 


Bijlagen: 


1. Quicscan Spanningssluizen HSL-Zuid, versie 2.0, Managementsamenvatting 


2. Quickscan Spanningssluizen HSL-Zuid, versie 2.0, Technische Rapportage 


3. Review Quickscan Spanningssluizen HSL-Zuid 
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Datum 21 september 2020 

Betreft Ontwikkelingen nationaal en internationaal spoorvervoer 

voor reizigers  

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Met deze brief informeer ik u over een aantal ontwikkelingen voor nationale en 

internationale treinreizigers. In deze brief wordt nader ingegaan op ondertekening 

van de verdragen over grens- en beveiligingscontroles voor Eurostar, de 

toezegging aan uw Kamer om een quickscan uit te laten voeren naar de 

spanningssluizen op de HSL, de motie van het lid Moorlag over verbetering van de 

bereikbaarheid per spoor van het Thialfstadion, de dienstregeling 2021 voor het 

hoofdrailnet, hoe (in verband met de coronacrisis) wordt omgegaan met de 

prestaties van NS en ProRail in 2020, en tot slot de stand van zaken met 

betrekking tot de midterm reviews van de concessies van NS en ProRail.  

 

Eurostar: ondertekening verdragen grens- en beveiligingscontroles 

Op 7 juli jl. zijn in Brussel door Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd 

Koninkrijk de twee verdragen over respectievelijk grenscontroles en 

beveiligingscontroles getekend die een snellere treinreis naar Londen mogelijk 

maken. Het bijbehorende bilaterale verdrag over grensbewaking tussen Nederland 

en het Verenigd Koninkrijk werd te Den Haag op 10 juli jl. getekend. Dit pakket 

van drie verdragen is noodzakelijk om de directe treindienst Nederland – Londen, 

waarbij reizigers niet meer in Brussel hoeven uit te stappen voor paspoort– en 

beveiligingscontroles, te kunnen starten. De noodzakelijke controles kunnen 

voortaan op Amsterdam CS en Rotterdam CS plaatsvinden, dat scheelt een uur 

reistijd. In lijn met de motie van de leden Kröger en Ziengs van 14 juni 2018 

(Kamerstukken II 2017/18, 29984, nr. 776) worden de twee vierlandenverdragen 

vanaf het moment van de ondertekening door Nederland voorlopig toegepast. 

Zodra in Nederland de parlementaire goedkeuringsstukken gereed zijn, zullen de 

drie verdragen, tezamen met de benodigde uitvoeringswetgeving, zo spoedig 

mogelijk ter uitdrukkelijke goedkeuring aan uw Kamer worden overgelegd. 

 

Eurostar onderhoudt momenteel nog een indirecte dienst tussen Nederland en 

Londen, maar heeft aangegeven vanaf 26 oktober 2020 met twee directe diensten 

per dag tussen Nederland en Londen te willen starten. Hierbij geldt wel dat de 

ontwikkelingen rond corona wellicht tot gevolg kunnen hebben dat voor een latere 

startdatum voor deze directe dienst kan worden gekozen. 

 



 

 

Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat 

 

Ons kenmerk 

IENW/BSK-2020/113992 

 

Pagina 2 van 4  

 

Quickscan Spanningsluizen HSL-Zuid 

Tijdens het AO Spoor van 4 april 2019 heeft uw Kamer mij verzocht om een 

quickscan uit te laten voeren naar de spanningssluizen. De doelmatigheid, het 

tijdspad, de globale kosten en vereiste manier van samenwerken tussen partijen 

van het eventueel verplaatsen en vernieuwen van de spanningssluizen - specifiek 

de sluizen bij Zevenbergschenhoek en Hoofddorp - staan hierin centraal. ProRail 

heeft in samenwerking met NS deze quickscan uitgevoerd. Bijgaand treft u het 

resultaat hiervan, inclusief de review van een onafhankelijke externe partij. 

 

Op basis van de stukken moet ik concluderen dat het op dit moment niet 

opportuun is om hier een verkenning voor te starten. De quickscan heeft 

onvoldoende aangetoond dat het verkorten van de spanningssluizen op dit 

moment zal leiden tot significante verbeteringen van de prestaties op de HSL. Een 

belangrijk element is het effect van de introductie van de ICNG. Deze stroomt 

naar verwachting in 2022 volledig in op de HSL en van de ICNG mag een betere 

prestatie worden verwacht op de overgangen dan het huidige TRAXX materieel. 

Als de ICNG rijdt zal de meerwaarde van een verkenning naar de spanningssluizen 

opnieuw worden beoordeeld. 

 

Motie van het lid Moorlag over verbetering van de bereikbaarheid per 

spoor van het Thialfstadion 

Met NS en de verschillende regio’s voer ik regelmatig gesprek om te zien of en 

hoe we verschillende wensen kunnen waarborgen. Zo is afgelopen juni, mede naar 

aanleiding van de motie Moorlag (Kamerstuk 2019/2020 35 3000 A nr. 46), met 

de regio de mogelijkheid besproken om tijdens evenementen te stoppen bij 

Heerenveen IJsstadion. Net als bij vorige besprekingen constateren partijen echter 

dat dit in de komende periode nog niet mogelijk is, zonder de aansluiting op de 

regionale lijnen te verliezen, waardoor meer reizigers erop achteruit gaan in plaats 

van vooruit. Wanneer in de toekomst significante wijzigingen in de dienstregeling 

plaatsvinden, ontstaan hier wellicht nieuwe mogelijkheden voor. Met NS en de 

regio blijf ik dan ook in gesprek om te bezien wanneer stoppen bij Heerenveen 

IJsstadion tijdens evenementen wel mogelijk kan zijn en onder welke 

voorwaarden. Om in de tussentijd zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid 

van schaatsevenementen voor fans die gebruik willen maken van het openbaar 

vervoer bieden Thialf, Arriva en NS ook in 2020 een combiticket aan voor trein, 

bus en stadion, inclusief een snelle, rechtstreekse bus (de Thialf-express), vanaf 

station Heerenveen. 

 

Dienstregeling 2021 

Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 14 mei jl. rijdt NS per 1 juni met een 

optimale inzet van personeel en materieel een zo maximaal mogelijke 

dienstregeling.1 Vanaf 29 juni heeft NS het nachtnet en de laatste ontbrekende 

treinen toegevoegd aan de dienstregeling. Daarmee is de dienstregeling weer 

hetzelfde als voor het begin van de coronacrisis. In december 2020 gaat de 

dienstregeling voor het jaar 2021 in werking treden. Hiervoor heeft NS, net als 

alle andere spoorvervoerders, in april jl. een capaciteitsaanvraag ingediend bij 

ProRail. De dienstregelingsaanvraag voor 2021 bouwt in grote mate voort op de 

dienstregelingen uit voorgaande jaren. Zo zijn ook dit jaar de binnenlandse 

veranderingen bescheiden: voor ongeveer 99% van de reizigers blijft de 

dienstregeling hetzelfde. Dit is echter nog wel afhankelijk van verdere 

ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19. Daarover is overleg met vervoerders.  

                                                
1 Kamerstukken II 2019/2020, 23 645, nr. 716.  
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Er staat vooral een aantal regionale verbeteringen in de planning. Zo verbetert de 

overstap voor sprinterreizigers in Tiel en in Baarn. Ook gaan op zondagen meer 

sprinters tussen Nijmegen en ’s-Hertogenbosch rijden. Daarnaast zijn er 

internationaal ook een aantal veranderingen. De belangrijkste veranderingen 

daarvan licht ik hieronder kort toe.  

Kortere overstap in Tiel 

Met het opleveren van de nieuwe infrastructuur in augustus 2020 rond 

Geldermalsen heeft NS de overstap in Tiel tussen de sprinters van en naar Utrecht 

en de stoptrein van en naar Arnhem verbeterd. NS realiseert dit door het wisselen 

van de eindbestemmingen Tiel en ’s-Hertogenbosch binnen de vier sprinters 

vanuit Utrecht Centraal. Het verbeteren van deze overstap was een belangrijke 

wens vanuit de regio en de regionale vervoerder, aangezien sinds de 

dienstregeling 2018 de overstaptijd in Tiel langer was geworden. Ook past deze 

verbetering in het faciliteren van de deur-tot-deurreis. 

 

Betere overstap Baarn in de spits 

De overstaptijd tussen de sprinters in Baarn bedraagt bijna een half uur. Dankzij 

nieuwe infrastructuur kunnen de sprinters tussen Naarden-Bussum en Baarn 

sneller rijden. Hierdoor kan NS op station Baarn een korte overstap van enkele 

minuten creëren in de spitsrichting met de sprinter uit Soest en Den Dolder.  

 

Brussel, Berlijn, Parijs, Londen en Innsbruck/Wenen 

NS gaat in samenwerking met Thalys een aantal treinen verlengen, zodat – vooral 

op vrijdag en zaterdag - meer reizigers met de Thalys-trein naar Brussel en Parijs 

kunnen. Ook gaan NS en Thalys door de week de treinen zo spreiden dat meer 

ruimte is voor reizigers vroeger én later op de dag. Door de inzet van materieel op 

populaire tijdstippen, wordt er rond het middaguur één directe frequentie minder 

gereden. NS is daarnaast met Eurostar in gesprek om in de dienstregeling 2021 

het aantal dagelijkse treinen naar Londen verder uit te breiden naar vijf. De 

precieze uitwerking is afhankelijk van ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk 

ten aanzien van COVID-19. Naar aanleiding van de quick scan IC Berlijn die uw 

Kamer op 31 januari 2019 heeft ontvangen2 wordt als eerste versnellingsstap de 

reistijd naar Berlijn voor enkele treinen per dag met 10 minuten ingekort3. De 

voorbereidingen om per dienstregeling 2021 de bestaande nachttreinverbinding 

Wenen/Innsbruck - Düsseldorf naar Amsterdam en vice versa door te rijden, 

bevinden zich in de afrondende fase. Deze nachttrein gaat dagelijks rijden en 

reizigers kunnen instappen in Amsterdam, Utrecht en Arnhem. 

 

Prestaties NS en ProRail in 2020 in verband met de coronacrisis 

Op 7 mei jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de prestaties van NS in 2019. 

Daarbij heb ik aangegeven dat het door de huidige crisissituatie nog niet duidelijk 

is hoe het beeld over 2020 eruit zal zien en dat ik met NS en ProRail bespreek hoe 

ik omga met niet nagekomen verplichtingen die aantoonbaar het gevolg zijn van 

COVID-19 en/of het handelen in de geest van het OV-protocol. Zo heb ik 

bijvoorbeeld niet handhavend opgetreden tegen het feit dat de (verstevigde) 

basisdienstregeling, die NS in de afgelopen periode reed, niet aan alle eisen uit de 

vervoerconcessie voldeed. Inmiddels rijdt NS vanaf 29 juni 2020 weer de volledige 

dienstregeling, is vanaf 1 juli 2020 de volledige zitplaatscapaciteit beschikbaar en 

voldoet NS weer aan nagenoeg alle concessie-verplichtingen. Dat is van belang 

                                                
2 Kamerstukken II, vergaderjaar 2018/2019, 29 984, nr. 813 
3 Dit is mogelijk gebleken door de dienstregeling van deze treinen anders in te leggen. 
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omdat de concessie de basis is én blijft voor de dienstverlening van NS en ook de 

meetlat waarlangs de prestaties van NS worden beoordeeld.  

 

De prestaties van NS en ProRail over 2020 beoordeel ik in het voorjaar van 2021 

aan de hand van de jaarverantwoording die ik dan van hen ontvang. Dan zal 

duidelijk zijn wat de impact van COVID-19 en/of het handelen in de geest van het 

OV-protocol op de prestaties is geweest. Tegen deze achtergrond verwacht ik dat 

NS en ProRail, zoals gebruikelijk, mij op transparante wijze blijven rapporteren 

over de operationele prestaties, tenzij dat niet mogelijk is als gevolg van de 

maatregelen die NS en ProRail in het kader van COVID-19 nemen. Zoals ik op 14 

mei jl. aan uw Kamer heb gemeld is het bijvoorbeeld niet mogelijk om enquêtes in 

de trein af te nemen voor het meten van de klanttevredenheid van de reiziger.4 

Dat betekent dat er voorlopig geen cijfers zijn op de prestatie-indicatoren 

hierover.5 Om toch een beeld te kunnen krijgen van de klanttevredenheid verricht 

NS wel via digitale middelen metingen.  

 

Midterm review van de concessies van NS en ProRail 

Op 12 juni jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de resultaten van de midterm 

reviews van de concessies van NS en ProRail.6 In deze brief heb ik toegezegd u 

nog nader te informeren over de actualisatie van de vervoerconcessie van NS en 

de herijking van prestatie-indicatoren van ProRail. Ik verwacht dit voor het 

kerstreces te doen. Ik stuur u dan ook de toegezegde onafhankelijke toets van de 

groeicijfers die NS hanteert en de manier waarop die zich eventueel zou moeten 

vertalen in de prestatieafspraken voor de komende jaren. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 

 

 

 

                                                
4 Kamerstukken II 2019/2020, 23 645, nr. 716. 
5 Dit betreft de prestatie-indicatoren ‘algemeen klantoordeel’, ‘algemeen klantoordeel HSL-
Zuid diensten’, ‘klantoordeel sociale veiligheid in de trein en op het station’ en ‘informatie bij 
ontregelingen in de trein en op het station’. 
6 Kamerstukken II 2019/2020, 29 984, nr. 898. 
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1. Achtergronden

ProRail heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een nadere 
uitwerking gemaakt van de Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid1 van 10 september 2019. ProRail 
heeft daarbij samengewerkt met NS. De Quickscan betreft de uitwerking van het voorstel om twee 
spanningssluizen in de HSL-Zuid, waar de meeste operationele problemen ontstaan, te verkorten. 
Dat zijn de spanningssluizen bij Hoofddorp (Hfd) en Zevenbergschen Hoek aansluiting (Zha), beide 
in de richting van het Hoofdrailnet naar de HSL.  

Dit voorstel vloeit voort uit de strategie om het functioneren van de HSL-Zuid te verbeteren. Die 
strategie is beschreven in de Langetermijnvisie HSL-Zuid-corridor (LTV) van ProRail en NS, mei 
2018. Naar aanleiding daarvan heeft de staatssecretaris van I&W aan de Tweede Kamer toegezegd 
te laten verkennen of het zinvol en doelmatig is om te starten met de aanpak van de 
spanningssluizen en niet de introductie van ICNG2 en de maatregelen uit het EUR 60 mln. pakket af 
te wachten.  

ProRail heeft Tjalma Consulting gevraagd deze nadere uitwerking te reviewen op doelmatigheid, 
haalbaarheid en geschatte kosten. 

Hierna wordt in hoofdstuk 2 de opzet van de review beschreven, vervolgens in hoofdstuk 3 de 
inhoud van het voorstel van ProRail/NS, en in hoofdstuk 4 de beoordeling door het reviewteam. 
Voor een beoordeling van het concept van de ingekorte spanningssluis is gebruik gemaakt van de 
expertise van Railistics GmbH in Dessau, Duitsland. In de bijlage wordt de gebruikte documentatie 
weergegeven en de geïnterviewde personen. 

2. Opzet review

2.1. Opdracht I&W 

De opdracht van I&W aan ProRail van 5 juni 2019 betrof de vijf transities Hoofddorp, Rotterdam 
Noord, Barendrecht, Zevenbergschen Hoek en Breda – Zuid, de voorgestelde maatregelen uit LTV 
(verplaatsing en/of aanpassing van het ontwerp) en onderzoek naar alternatieve maatregelen die een 
vergelijkbaar effect hebben. Internationale inzichten en ervaringen zouden waar mogelijk betrokken 
moeten worden. 

Het doel was een kosteninschatting: een nadere onderbouwing en uitwerking van de 
kosteninschatting per transitie zoals opgenomen in de LTV. Indien mogelijk moest een onderscheid 
worden gemaakt tussen verplaatsing en het aanpassen van het ontwerp van de sluis. De kosten 
voor alternatieve maatregelen moesten worden geschat. . 

Voorts werd gevraagd om een indicator van de doelmatigheid/doeltreffendheid: per transitie een 
inschatting van de maatregelen maken van de impact op de uitval (indicator LTV), op de uitval in 
relatie tot de kosten, de punctualiteit en de punctualiteit in relatie tot kosten. Voorts de totale 

1 HSL-Zuid: Hogesnelheidslijn Zuid, loopt van Amsterdam Centraal tot de Belgische grens. 
2 Intercity Nieuwe Generatie. 
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impact op uitval na alle maatregelen (Verbeterteam HSL, € 60 miljoen pakket, introductie ICNG en 
aanpak spanningssluizen). 

Op 10 september hebben ProRail en NS de resultaten opgeleverd van de eerste Quickscan. 
Partijen hebben daarop geconstateerd dat een nadere uitwerking van de Quickscan 1.0 nodig was 
op drie aspecten:  

1. Een nadere onderbouwing van de effecten van de maatregel, zoveel mogelijk kwantitatief,
in samenhang met de verwachte aanpassing van de beveiligingstransitie (i.v.m. de uitrol
van ERTMS op het HRN).

2. Een verkenning van de betekenis van de TSI Energy3 voor de voorgestelde oplossing; een
kortere sluis4.

3. Het in kaart brengen van de benodigde samenwerking met Infraspeed en de
kosteninschatting van deze maatregel van Infraspeed5.

Met betrekking tot de spanningssluizen werd geconstateerd dat de maatregel niet beoordeeld 
kan worden zonder de transitie ERTMS HRN – ERTMS HSL in beschouwing te nemen. De 
combinatie van beide transities bepaalt immers het gedrag van de treinen en de handelingen 
van de machinist bij het oprijden van de HSL. Daarom was nauwe afstemming met de QS van 
het Programma ERTMS naar de ERTMS-transities voorzien.  

In deze review kon geen gebruik worden gemaakt van de resultaten van de QS van het 
Programma ERTMS. 

3. Inhoud voorstel ProRail/NS

ProRail/NS concluderen in de managementsamenvatting over de effectiviteit: 

Daarom adviseren ProRail en NS om een Verkenning te starten voor deze maatregel, uitgevoerd 
door ProRail en Infraspeed, in samenwerking met NS. De Quickscan moet tegen de achtergrond 
van de gebruikelijke procesgang voor een project gezien worden als een pre-verkenning. 

3 TSI Energy: zie bijlage. 
4 Een toets door Ricardo Rail, zoals voorgesteld door ProRail, verviel door afwezigheid van tijd en budget. 
5 Een kostenraming door Infraspeed is achterwege gebleven, evenals een inschatting van de doorlooptijd. 

Conclusie
Om de prestaties op de HSL op een vergelijkbaar niveau te brengen als op het Hoofdrailnet is het aanpakken van 
de transities (beveiliging en spanning) een van de voorwaarden. Dit belang neemt de komende decennia sterk 
toe. Het internationale vervoer groeit, nog versterkt door de wens van substitutie van het vliegverkeer. De HSL 
ontwikkelt zich steeds meer tot een van de belangrijkste assen van het binnenlandse spoornetwerk. Juist op zo’n 
belangrijk traject willen ProRail en NS de prestaties op topniveau krijgen.. 

Het verkorten van de spanningssluizen bij Zevenbergschenhoek en Hoofddorp levert een belangrijke bijdrage 
aan het verbeteren van de prestaties op de HSL. Er zijn in en bij deze spanningssluizen 40% minder strandingen 
langer dan 20 minuten te verwachten. 33.000 reizigers per jaar zullen minder gehinderd worden door een 
vertraging van gemiddeld 22 minuten.
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Figuur 1 Weergave projectproces ProRai l 

3.1. Voorstel Quickscan aanpassen spanningssluizen 

De Quickscan gaat over het aanpassen van de spanningssluizen bij Hfd en ZHa, de overgang van 
HRN naar HSL, de twee meest kwetsbare locaties6. Het voorstel betreft een verkorting van de 
spanningssluizen van 650 meter naar 150 meter. De sluizen komen te liggen aan de HSL-kant.  

Van verplaatsing wordt afgezien vanwege de hoge kosten en de langduriger buitengebruikstelling 
van de HSL. 

Figuur 2 Locaties en concept aanpassing spanningssluizen. 

De verwachting is dat de verkorting van beide sluizen een aantal positieve effecten zal hebben: 

 De kans dat een trein in de sluis stil komt te staan is kleiner, enerzijds omdat de sluis korter is en
anderzijds doordat de trein in verstoorde situaties een grotere snelheid kan bereiken voorafgaand
aan de transitie door de sluis.

 De rijtijd wordt korter, met name in verstoorde situaties waarbij de trein met lagere snelheid de
HSL op rijdt. De trein kan hierdoor eerder op snelheid komen, wat de vertraging en olievlekwerking
beperkt.

 Doordat de spanningssluis verkort wordt in de richting van de HSL, wordt de afstand tussen de
beveiligingstransitie en de spanningstransitie vergroot. Bij een verstoring bij de
beveiligingstransitie hebben de treinen meer tijd om op snelheid te komen bij de spanningssluis en
heeft de machinist meer tijd om benodigde handelingen uit te voeren.

6 Op vijf locaties zijn er spanningssluizen en op elke locatie twee, in Noordelijke en Zuidelijke richting. Twee van 
deze tien spanningssluizen zijn onderwerp van de Quickscan.  

Klant
vraag

Initiatief Verkenning Planuitwerking Realisatie
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Bij Zevenbergschenhoek is de situatie gecompliceerder dan bij Hoofddorp doordat sprake is van 
intakking op de HSL. Bij conflict tussen de Thalys en een conventionele trein moet voorrang 
gegeven worden aan de Thalys. In dat geval halteert de trein vanuit Breda voor het SMB en zal bij 
toestemming verder te gaan vanuit stilstand vrijwel direct het viaduct oprijden en met beperkte 
snelheid, maximaal 40 km/h, de sluis aanrijden.  

3.2. Effecten op de prestaties 

De KPI’s reizigerspunctualiteit 5 en 15 minuten zijn volgens de Quickscan niet geschikt voor 
beoordeling van de effectiviteit, omdat de verstoringen door strandingen veelal grote verstoringen 
zijn, groter dan 20 minuten. De Quickscan beschrijft de effecten wel, maar deze zijn beperkt.  

Volgens de Quickscan heeft de maatregel het volgende concrete effecten: 

 Het aantal strandingen bij Zha en Hfd met een strandingsduur >20 minuten neemt met 10 af per
jaar, vrijwel een halvering.

 Het aantal vertragingsminuten op de HSL neemt af met 730.000 minuten (1,2%.)
 Het effect op de prestatie indicator reizigerspunctualiteit is + 0,15%.
 Het totale effect is groter, omdat achterop komende treinen minder verstoord worden en bij een

te verwachten intensivering van de treindienst zal het effect nog groter zijn. Ook zijn er positieve
uitstralingseffecten naar het HRN.

Het effect op de prestaties bij ZHa is geringer omdat de winst van de verplaatsing van het SMB met 
300 meter in de richting van Breda al is verdisconteerd. Deze leidt tot een hogere snelheid van de 
trein bij de sluis en een geringere kans op stilstand. 

3.3. Haalbaarheid 

De relevante documenten zijn de TSI ENE 7, artikel 4.2.16 en EN 50367:2012, appendix A. 

ProRail/NS concluderen dat de TSI en de EN norm inderdaad de genoemde ruimte bieden voor een 
verkorting van de spanningssluizen, en wel tot 150 meter. Er zijn twee scenario’s mogelijk: met en 
zonder detectiedraad.  

Zonder detectiedraad moet de afstand tussen de pantografen kleiner zijn dan 400 meter en tussen 
drie opeenvolgende pantografen groter dan 142 meter. Met detectiedraad vervalt deze eis. Op de 
consequentie van het vervallen van deze eis wordt niet verder ingegaan.  

Navraag bij infrstructuurbeheerders in Japan, België en Italië leerde dat de constructie van de 
spanningssluizen (zeer) beperkte lengtes hebben en dat deze in overeenstemming zijn met de TSI 
ENE en de EN norm.  

3.4. Kosten 

De kosten wordt geschat op € 16 à 23 miljoen per spanningssluis, ex BTW. 

7 Verordening (EU) Nr. 1301/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de technische specificatie 
inzake interoperabiliteit van het subsysteem „energie” van het spoorwegsysteem in de Unie. 
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Figuur 3 Kosteninschatt ing ProRail 

De schatting is gemaakt door ProRail Procurement, en is gebaseerd op vergelijkbaar ontwerp voor 
de spanningssluis Zevenaar Oost, dat een lengte heeft van 200 meter. Deze kostenraming is 
gedeeld met Infraspeed, dat een schriftelijke reactie heeft gegeven. Een eigen kostenberekening 
door Infraspeed was in deze fase niet opportuun. 

3.4.1. Doorlooptijd 

De Quickscan gaat uit van een doorlooptijd van 5-6 jaar vanaf opdrachtverlening, inclusief.  
verkenning- en planuitwerkingsfase. Deze doorlooptijd is afhankelijk van Infraspeed. Siemens heeft 
desgevraagd geen oordeel gegeven over de doorlooptijd.  

3.5. Organisatie en proces 

Onderstaand beeld uit de technische rapportage geeft de betrokken organisaties en personen weer. 

Figuur 4 Betrokkenen bij de Quickscan. 

per spanningssluis

Tractievoeding € 1 mln.

Bovenleiding en draagconstructie € 3 mln.

Treinbeveiliging € 8 mln.

Apparaatskosten € 3 mln.

Risico-reservering/onvolledig plan € 3 mln.

Onzekerheidsmarge -10% tot +30%

Totaal per spanningssluis € 16 – 23 mln.

Totaal 2 spanningssluizen € 32 – 46 mln.

Organisatie Rol Deelnemer

Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat

Begeleiding en 
opdrachtgeverschap

ProRail Projectleiding

Geraadpleegde 
deskundigen ProRail

Nederlandse Spoorwegen Coördinatie inbreng NS

Bepalen effecten op 
strandingen

Buitenlandse
infrabeheerders

Buitenlandse
voorbeelden

Tjalma Railway Consulting
en Railistics GmbH

Review
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Uit dit beeld blijkt dat vanuit een groot aantal invalshoeken aan de Quickscan is gewerkt, onder 
leiding van Gert van den Heuvel. Het proces om tot het beoogde resultaat te komen betrof het 
stellen van vragen aan betrokkenen, analyses en een of meer expertsessies.  

4. Beoordeling

4.1. Algemeen 

Conclusies algemeen 

1. Het voorstel voor de verkorting van de spanningssluizen past op zich in de visie die gericht is op de
decomplicering van de HSL (zie de LTV).

Toelichting: Opgemerkt wordt dat de verschillen in typen spanningssluizen zal toenemen. De vraag is wat dit 
betekent voor de afhandelingsscenario’s.  
Aanbevolen wordt om na te gaan hoe machinisten hiermee om moeten gaan en de toekomstige situatie te 
modelleren en te simuleren. Tevens moet worden bekeken in hoeverre het handboek machinist moet worden 
aangepast. Voor de treindienstleiding geldt min of meer hetzelfde.  

2. Het effect van de maatregel is mede afhankelijk van andere maatregelen, met name van de landelijke uitrol
ERTMS en de verplaatsing van het SMB bij Zevenbergschenhoek.

Toelichting: Zoals in “Aanpak vervolgvragen” van ProRail en NS wordt gesteld, kan de maatregel 
spanningssluizen niet beoordeeld worden zonder de transitie ERTMS HRN – ERTMS HSL in beschouwing te 
nemen. De combinatie van beide transities bepaalt immers het gedrag van de treinen en de handelingen van 
de machinist bij het oprijden van de HSL. In de huidige situatie rijdt een trein op het HRN onder ATB, schakelt 
dan over op ERTMS Level 1 en daarna over op Level 2. In de landelijke uitrol is voorzien dat ATB vervangen 
wordt door ERTMS Level 2. Voor de uitrol, zijn er verschillende scenario’s. De minst gunstige is dat vanuit het 
HRN eerst teruggeschakeld moet worden naar ATB, om vervolgens via Level 1 naar Level 2 op de HSL te 
gaan. Wanneer dit scenario voor de uitrol wordt gekozen zal dit het HSL spoorsysteem verder compliceren, 
wat naar verwachting de prestaties negatief zal beïnvloeden.  
Aanbevolen wordt om de effecten van de verschillende ERTMS scenario’s op de transit van HRN naar HSL en 
vice versa te modelleren.  

3. De huidige kennis van de stilstanden is na de introductie van de ICNG van relatief beperkte waarde.

Toelichting: De werkzaamheden aan beide sluizen zullen waarschijnlijk gereed komen na instroming van de 
ICNG en volledige uitfasering van de TRAXX/ICR. Dat betekent dat de data en de analyses die betrekking 
hebben op het verkeer met de TRAXX/ICR zeker nog steeds waardevol zijn, maar een relatief beperkte 
waarde zullen hebben.  
Aanbevolen wordt om de effecten van de instroom van de ICNG te modelleren.  

4. De betrokkenheid van partijen is -gegeven het karakter van de Quickscan- beperkt.

Aanbevolen wordt om in de vervolgfase externe partijen als Infraspeed, Siemens en Alstom te betrekken, en 
daarnaast ook interne expertise zoals vanuit operaties, bijvoorbeeld treindienstleiding en machinisten.  
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4.2. Effecten van de verkorting 

Eerst moet een disclaimer worden gegeven: ProRail/NS geven zelf al aan dat het in een Quickscan 
niet mogelijk is om de effecten van het verkorte va de spanningssluizen te modelleren en te 
simuleren, en dat daarom een logische statistische berekening is gemaakt. De conclusies van deze 
review over de effecten en daarmee ook over de doelmatigheid moeten tegen deze achtergrond 
worden gelezen. 

Overall conclusie: De berekening van de effecten is beperkt qua scope en de waardering lijkt 
conservatief.  

Toelichting 

 De methode is beperkt: de berekening lijkt slechts een lineaire relatie te behelzen van de
verkorting van de sluizen op het aantal strandingen in én nabij de sluizen.

 De methode is niet gebaseerd op een analyse van de oorzaken (root-cause analysis), maar op de
plaats en duur van de strandingen. Het ontwerp van de spanningssluizen kan op basis van een
oorzakenanalyse geoptimaliseerd worden.

 De methode gaat uit van de historische faaldata, maar kijkt niet vooruit naar de toekomstige
praktijk waarin de TRAXX/ICR door de ICNG is vervangen. Van de ICNG mag een betere prestatie
worden verwacht.

Aanbevelingen 

1. Doe een vergelijkende studie naar de transities in Italië en België en ga na hoe die zijn gebouwd,
worden benut en hoe zij presteren. Het doel zou zijn om lessen te trekken voor de implementatie in
Nederland met het doel een optimale sluis te realiseren.

2. Maak in een vervolgstap een kosten/baten analyse en betrek daarbij het volgende:
a. Modelleer in de verkenningsfase de huidige en de voorgestelde situatie met het doel inzicht te

krijgen in de wijze waarop de sluis het best kan worden gebouwd, mede gelet op de
baan/trein interactie, en een optimale prestatie kan worden bereikt. De modellering zou
moeten uitgaan van de ICNG, naast de Thalys en de Eurostar.

b. Betrek bij deze modellering alle relevante invalshoeken en disciplines.

4.3. De TSI Energy en de EN norm 

Conclusie: De TSI Energy biedt de ruimte voor de oplossing die door ProRail en NS wordt 
voorgesteld.  

Toelichting 

Tijdens de eerste review heeft Tjalma Consulting contact gezocht met de FRI, de Italiaanse 
infrastructuurmanager. De FRI heeft aangegeven dat de TSI Energy de ruimte biedt voor een korte 
spanningssluis. De RFI heeft op de HSL Rome -Milaan een sluis van ca. 110 meter gebouwd die 
volgens de RFI zonder (stilstand)probleem functioneert.  

In deze review wordt geconstateerd dat ProRail tijdens de tweede Quickscan zelf contact heeft 
gehad met de RFI en ook met haar partners in België en Japan. De bevindingen uit deze contacten 
staven het inzicht dat de RFI al gaf.  
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Ook Railistics bevestigt dat de TSI Energy en de EN-50367 van 2012 de ruimte bieden voor de door 
ProRail en NS voorgestelde oplossing. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat de oplossing van 
150 meter nader onderbouwd zou mogen worden: Railistics kan de voorgestelde afstand niet uit 
beide documenten afleiden.  

Voorts wordt geconstateerd dat geen verificatie heeft plaatsgevonden met de ERA. 

Aanbevelingen: 

 Maak de keuze voor 150 meter meer transparant.
 Verifieer de visie op de TSI ENE en de EN-50367 / EN 50119 bij de ERA/EU.

4.4. Kosten en planning 

Conclusies: De kosten zijn niet onrealistisch. Over de planning kan in deze fase nog geen 
uitspraak worden gedaan. 

Toelichting 

De Quickscan merkt terecht op dat de berekening in deze fase van globale aard is en dat geen 
gedetailleerde berekening kon worden gemaakt, noch dat van Infraspeed een berekening verwacht 
mocht worden.  

Vertrouwenwekkend is dat Infraspeed bevestigend heeft gereageerd op de richting van de 
kosteninschatting van ProRail en gesteld heeft dat deze reëel li jkt.  

Over de doorlooptijd heeft Siemens, dat systeemmanager is, nog geen uitspraak gedaan. Er kan 
geen beoordeling worden verricht van de voorgenomen samenwerking met Infraspeed.  
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Bijlage 

Voor deze review zijn documenten bestudeerd en interviews gehouden met een aantal betrokken 
personen van ProRail, NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

 Quickscan Spanningssluizen HSL-Zuid, versie 1.0, 10 september 2019.
 Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid. Aanpak vervolgvragen, 11 december 2019.
 Langetermijnvisie HSL-Zuid corridor, ProRail en NS, mei 2018.
 Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid. Managementsamenvatting versie 2.0, 10 juni 2020,

CONCEPT 3 juni 2020.
 Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid. Technische rapportage versie 2.0, 3 juni 2020.
 Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid. T.b.v. versie 2.0, werkdocument 14 april 2020.
 Strandingen in en nabij de spanningssluizen 2017 tot 10-03-2020 VCO en Phase lock Check op VCO

instellingen 20-3, ProRail 2020.
 TSI Energy (VERORDENING (EU) Nr. 1301/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 november 2014

betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem „energie” van
het spoorwegsysteem in de Unie.

 Leidraad voor de toepassing van de TSI ENE, 16 oktober 2014.
 EN 50119 / EN 50367
 HSL-Zuid Eindevaluatie, Eindevaluatie Groot Projectstatus aanlegproject HSL-Zuid, Eindrapport,

Decisio, 27 januari 2020.
 Voortgangsrapportage 42 Hogesnelheidslijn Zuid, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

september 2019.

Interviews zijn gehouden met ca 10 personen van NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat. 

ProRail: 
NS:
Ministerie van I&W: 
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Langetermijnvisie HSL
De ambitie van ProRail en NS is om de prestaties op de HSL op vergelijkbaar niveau te krijgen als op het Hoofdrailnet 
(HRN). In 2019 was bijvoorbeeld het resultaat op reizigerspunctualiteit (vertraging kleiner dan 5 minuten) op de HSL 
83,4%, op het HRN 92,6%. De aanschaf en instroom van ICNG en het lopende Verbeterprogramma zijn hiervoor 
belangrijke stappen op korte termijn, maar zijn niet voldoende om het gewenste prestatieniveau te bereiken. Dit 
wordt bevestigd door een externe audit in 2017. Om de HSL op een vergelijkbaar niveau te krijgen is het van belang 
om onder andere de vele en kwetsbare overgangen tussen het conventionele net en de HSL aan te pakken. Dit betreft 
zowel beveiligingstransities als spanningstransities. Deze veroorzaken hinder door de complexe interactie tussen trein 
en baan.

Spanningstransities
Het vraagstuk van de beveiligingstransities is onderwerp van het Programma ERTMS. Deze quickscan gaat over de 
spanningstransities. De spanningstransities zijn de plekken waar in een spanningssluis de overgang van het 
conventionele net (1500 Volt gelijkspanning) naar de HSL (25.000 Volt wisselspanning) wordt gemaakt en vice versa. 
Het weghalen van deze spanningstransities is niet realistisch gezien de kosten en de impact (*). In deze quickscan is 
het effect van kortere spanningssluizen onderzocht op strandingen van treinen. Daarnaast komen de kosten en 
doorlooptijd van een dergelijke aanpassing aan bod.

schematische weergave van een spanningssluis

(*): de daarvoor benodigde ombouw van de HSL  van 25 kV naar 1500 V kost circa € 750 – 900 mln., vergt lange buitendienststellingen en verlaagt de 
maximum-snelheid op de HSL van 300 naar 250 km/h.

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid
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Het is belangrijk om het verkorten van de spanningssluizen 
niet als losstaande maatregel te zien, maar als onderdeel 
van een pakket maatregelen om de prestaties op een 
vergelijkbaar niveau als die op het HRN te krijgen. Om 
hiervoor een beter begrip te krijgen, zijn de maatregelen
per stap gevisualiseerd. Dit betreft het effect op uitval van
treinen (bron: Langetermijnvisie HSL). De uitgangssituatie 
is dat de uitval van treinen op de HSL 4x zo groot is als op 
het conventionele net (index 400).

Met de middellange-termijnmaatregelen en de inzet van
ICNG wordt het doel (index 100) niet gehaald. 

De uitrol van ERTMS op het conventionele netwerk zorgt 
voor een verslechtering, zolang wordt uitgegaan van een 
transitie tussen de ERTMS-systemen op de HSL en het 
conventionele net via een ATB-eiland. Het Programma 
ERTMS zoekt naar een betere oplossing. De Langetermijn-
visie neemt de transitie geheel weg door op de HSL 
dezelfde versie van ERTMS te realiseren als op het 
conventionele net wordt uitgerold.

Met de andere maatregelen van de Langetermijnvisie: 
ombouw Rotterdam naar ERTMS en de aanpassing van 
twee spanningssluizen, wordt het doel bereikt.



Achtergrond Quickscan
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De (aangehouden) Motie Kröger/Laçin VAO 18 april 2019, nr. 29984-838, luidt:
“Verzoekt de regering om middels een quickscan in ieder geval het tijdspad, de globale kosten en vereiste manier van 
samenwerken tussen partijen in kaart te brengen om de spanningssluizen te kunnen verplaatsen”.
• De Staatsecretaris heeft de Kamer toegezegd deze quickscan uit te laten voeren.
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 juni 2019 aan ProRail gevraagd deze quickscan uit te voeren 

(incl. impactschatting), waar nodig in samenwerking met NS.
• Op 10 september 2019 heeft ProRail een versie 1.0 opgeleverd. Hierin is de maatregel aanpassen van twee 

spanningssluizen als onderdeel van de Langetermijnvisie HSL nader uitgewerkt. Hierbij werd geconstateerd dat 
voor besluitvorming aanvullende onderzoeken nodig waren.

• Daartoe heeft ProRail deze versie 2.0 opgesteld. De belangrijkste aanvullingen zijn:
• Een nadere invulling van de maatregel en een toets aan de hand van buitenlandse voorbeelden,
• Een actualisatie van de kostenraming,
• Een berekening van het effect van de maatregel op het aantal langdurige strandingen in en bij de 

spanningssluizen en de vertragingsminuten van reizigers op de HSL.
• Deze quickscan is gereviewd door Tjalma Rail Consulting/Railistics.



Voorstel
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Om het aantal strandingen in en bij spanningssluizen te verminderen is het voorstel om de spanningssluizen op de 
twee meest kwetsbare locaties, bij Zevenbergschenhoek en bij Hoofddorp, rijrichting HSL-op te verkorten van circa 
650 meter naar circa 150 meter. Elders in Europa zijn hiervan goed functionerende voorbeelden.

locatie spanningssluizen tussen HSL en HRN
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Effect
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Het effect van deze maatregel is dat het aantal strandingen van langer dan 20 minuten in en bij deze spanningssluizen 
vermindert met 40%. Het aantal vertragingsminuten op de HSL vermindert met 730.000 minuten per jaar. Dit 
betekent dat 33.000 reizigers per jaar gemiddeld 22 minuten minder vertraging hebben. In verhouding betekent dit 
dat het aantal vertragingsminuten met 1,2% wordt verminderd ten opzichte van het totaal aantal vertragingsminuten.

Het oplossen van strandingen op de HSL heeft ook een positief effect op internationale reizen. Een verdieping 
hiernaar vraagt meer analyse die in deze quickscan niet is gedaan. 

Bovenstaand effect is gebaseerd op historische data uit de afgelopen jaren. Het effect wordt in de toekomst 
aanzienlijk groter door de groei van het aantal reizigers en van het aantal treinen en door de verdere integratie van de 
HSL in het HRN.

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid

indicator effect van verkorten van de 
spanningssluizen

toelichting

aantal strandingen groter dan 20 minuten 
per jaar in en nabij de spanningssluizen

van 24 naar 14 strandingen 
(-/- 40%)

vermindering vertragingsminuten op de 
HSL per jaar

-/- 730.000 minuten
(-/- 1,2%)

33.000 minder geraakte reizigers, 
met gemiddeld circa 22 minuten 
vertraging



Groei en synergie
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Groei van het aantal reizigers
Tot 2040 zal het aantal reizigers en het aantal treinen groeien, zowel internationaal als binnenlands. De Nationale 
Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) verwacht in die periode ongeveer een verdubbeling van het aantal reizigers over 
de HSL (*). In Toekomstbeeld OV wordt daarom gesproken over verdubbeling van het aantal treinen over de HSL. Een 
belangrijke stap is in 2023 de verdere integratie van de HSL in het HRN voor de verbinding naar Noordoost-Nederland. 
Dat betekent dat zonder maatregelen het aantal strandingen en het aantal getroffen reizigers, ook zal toenemen 
(meer reizigers, meer treinen dichter op elkaar).

Synergie
Het betreft hier één van de maatregelen uit de Langetermijnvisie HSL van NS en ProRail. Het berekende effect heeft 
betrekking op het verkorten van de spanningsluizen als losstaande maatregel. Als meer maatregelen worden 
genomen, gericht op het zoveel mogelijk wegnemen van de transities tussen HSL en het conventionele net, zullen de 
maatregelen elkaar versterken. Hierbij is het vooral van belang dat de complexe situaties van twee transities in elkaars 
nabijheid (beveiliging en spanning) worden weggenomen.

Kosten en tijdspad
De investeringskosten zijn door ProRail, op basis van de normale werkwijze van ProRail, ingeschat op 
€ 32 à 46 miljoen. De doorlooptijd van realisatie op 5 à 6 jaar. Dit project moet conform het DBFM-contract uitgevoerd 
worden door Infraspeed. Infraspeed bepaalt de uiteindelijke kosten en doorlooptijd.

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid

(*): Als gevolg van de Corona-crisis zal de vervoerontwikkeling op korte termijn achterblijven. Voor de langere termijn (2025 – 2040) gaan we vooralsnog 
uit van herstel van de groei volgens de verwachtingen van de NMCA, zij het mogelijk met enige vertraging.



Conclusie en advies
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Advies voor vervolg
Het advies van ProRail en NS is om nu het plan verder vorm te geven, conform het daarvoor gebruikelijke proces. De 
eerste stap is een Verkenning, waarbij een technisch ontwerp gemaakt wordt van de verkorte spanningssluizen, een 
nauwkeuriger begroting opgesteld wordt van de bijbehorende kosten en planning en de effecten diepgaander in 
beeld worden gebracht. Deze Quickscan bevindt zich voorin het proces, nog voor de Verkenning.

Betrokkenheid van de infraprovider Infraspeed is hierbij een voorwaarde. Voor een Verkenning is een opdracht van 
met ministerie aan Infraspeed en ProRail nodig.
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Conclusie
Om de prestaties op de HSL op een vergelijkbaar niveau te brengen als op het Hoofdrailnet is het aanpakken van 
de transities (beveiliging en spanning) een van de voorwaarden. Dit belang neemt de komende decennia sterk 
toe. Het internationale vervoer groeit, nog versterkt door de wens van substitutie van het vliegverkeer. De HSL 
ontwikkelt zich steeds meer tot een van de belangrijkste assen van het binnenlandse spoornetwerk. Juist op zo’n 
belangrijk traject willen ProRail en NS de prestaties op topniveau krijgen.. 

Het verkorten van de spanningssluizen bij Zevenbergschenhoek en Hoofddorp levert een belangrijke bijdrage 
aan het verbeteren van de prestaties op de HSL. Er zijn in en bij deze spanningssluizen 40% minder strandingen 
langer dan 20 minuten te verwachten. 33.000 reizigers per jaar zullen minder gehinderd worden door een 
vertraging van gemiddeld 22 minuten.
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Toelichting bij de Managementsamenvatting

Hierna wordt een aantal onderwerpen inhoudelijk toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is te vinden in de 
technische bijlage. 



Proces
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Deelnemende partijen
• De Quickscan is uitgevoerd door een multidisciplinair team van ProRail en NS. Hierin is vanuit alle relevante 

aspecten naar het vraagstuk gekeken: logistiek, infrastructuur (o.a. energievoorziening en beveiliging, kosten), 
prestaties.

• Er heeft afstemming plaatsgevonden met het Programma ERTMS, met name over de parallel uitgevoerde analyse 
naar de beveiligingstransities tussen HSL en conventionele net.

• Er heeft afstemming plaatsgevonden met het Verbeterprogramma HSL/Programma ICNG.
• Er is een globale review gekregen van Infraspeed.
• Voor de analyse van buitenlandse voorbeelden hebben de spoorbeheerders van België, Italië en Japan informatie 

verstrekt (Infrabel, RFI en JR East).
• Tjalma Rail Consulting/Railistics heeft de concept-rapportage gereviewd.
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Beschrijving maatregel verkorten spanningssluizen
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Het betreft de twee meest storingsgevoelige situaties: de spanningssluizen bij Hoofddorp en Zevenbergschenhoek, de 
overgang van HRN naar HSL.

Verkorten van de spanningssluis heeft als primair doel het verkorten van het spanningsloze gedeelte, waardoor de 
kans kleiner is dat een trein daar stil komt te staan.

 

 

spanningssluis (650 m) HSL 

spannings-
sluis  

(150 m) 

HSL 

HRN 

huidige situatie 

situatie met kortere spanningssluis 

HRN 

Verkorten van de spanningssluis heeft ook een ander bijkomend positief effect. De spanningssluis wordt verkort in 
de richting van de HSL. Voordeel hiervan is dat de afstand tussen de beveiligingstransitie en de spanningstransitie 
wordt vergroot. Bij een verstoring bij de beveiligingstransitie hebben de treinen meer tijd om op snelheid te komen 
bij de spanningssluis.



Wel verkorten, maar niet verplaatsen van de spanningssluizen
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Niet verplaatsen van de spanningssluizen
We adviseren bij nader inzien om af te zien van het verplaatsen van de spanningssluizen naar een positie voorbij de 
helling (zoals wel was opgenomen in de Langetermijnvisie HSL):
1. De verplaatsing is ruimtelijk en technisch complex, vooral bij Zevenbergschenhoek (dit is bevestigd door 

Infraspeed),
2. De verplaatsing brengt daarom erg hoge kosten met zich mee.
3. De verplaatsing heeft complexe gevolgen voor het contract tussen de Staat en Infraspeed.

De baten zijn:
• De afstand tussen de beveiligingstransitie en de spanningssluis wordt verder vergroot.
• De spanningssluis staat niet meer op een helling, wat het wegkomen bij een stranding makkelijker maakt.

Wij schatten in dat de meerkosten en extra inspanningen op voorhand niet in verhouding staan tot het additionele 
effect t.o.v. verkorting van de spanningssluizen.



Huidige lange spanningssluis
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Europese Norm EN 50367 geeft drie mogelijkheden voor de lengte van de neutrale sectie (D):

1. Een lange spanningssluis (D > 400 m),

2. Een korte spanningssluis (D < 8 m),

3. Een gesplitste spanningssluis (D < 79 m of D < 142 m).

De TSI Energy (Europese regelgeving) schrijft voor dat spanningssluizen zodanig ontworpen moeten worden dat 
treinen van de ene spanningssoort op de andere kunnen overgaan zonder dat deze worden doorverbonden (EU 
1301/2014, art. 4.2.16). 

In Nederland is op de HSL de eerste mogelijkheid toegepast, een lange spanningssluis. De totale lengte is circa 650 
meter. Omdat de afstand tussen de pantografen kleiner is dan 400 meter, kan geen doorverbinding tussen de twee 
spanningssoorten ontstaan, ook niet als zij onbedoeld zijn opgezet.

                                          

spanningssluis HSL: 25 kV conv.: 1500 V 



Verkorten spanningssluis
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Een kortere spanningssluis (circa 100 à 150 meter) is o.a. toegepast op de HSL in Italië (bron: RFI, Italiaanse 
infrastructuurbeheerder).

• Er is sprake van een vergelijkbare situatie als in Nederland: een combinatie van een beveiligingstransitie en een 
spanningstransitie.

• In de spitsuren is er een hoogfrequente treindienst (elke 5 minuten).

• De passeersnelheid is maximaal 160 km/h.

• Doorverbinden van de twee spanningssoorten wordt voorkomen door een detectiedraad. Bij onbedoeld 
opgezette pantograaf wordt dit gedetecteerd en valt onmiddellijk de stroom uit. Kortsluiting is dan onmogelijk.

• Een soortgelijke spanningssluis is toegepast in België, op de internationale lijn Brussel – Luxemburg (bron: 
Infrabel, Belgische infrastructuurbeheerder).

• Beide voorbeelden zijn onder EN-norm gebouwd en toegelaten. Daarmee is het een realistische hypothese dat 
deze oplossing ook toepasbaar is in de Nederlandse situatie. Bij realisatie is nog wel een toets door een “Notified
Body” nodig.

Een nog kortere spanningssluis (circa 8 meter) is o.a. toegepast in België en Japan, maar is op de HSL in de 
Nederlandse situatie niet mogelijk, omdat deze alleen met lage snelheid gepasseerd kan worden.



Planning en kostenschatting
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Infraspeed
De planning en kostenschatting is gebaseerd op basis van ervaring met soortgelijke projecten uitgevoerd door 
ProRail. Infraspeed is t/m 2031 verantwoordelijk voor realisatie en onderhoud. Medewerking van Infraspeed is 
daarom randvoorwaardelijk. Doorlooptijd en kostenraming van Infraspeed kan afwijken van de hier genoemde 
ramingen.

Doorlooptijd
De doorlooptijd (vanaf opdrachtverlening tot realisatie) schatten we in op 5 à 6 jaar.

Kosten
De kosten schatten we in op € 16 à 23 miljoen per spanningssluis (opgave ProRail Procurement).

• Exclusief BTW (21%).

• Kosten spanningssluis gebaseerd op vergelijkbaar ontwerp Zevenaar Oost.

• Niet geschikt voor budgetvastlegging. Daarvoor is een gedetailleerder technisch ontwerp nodig.

• Op basis van de nu beschikbare informatie kan Infraspeed geen kostenraming geven. De huidige kostenschatting 
is volgens globale inschatting van Infraspeed aan de hoge kant.
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Gebruikte prestatie-indicator
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De afgesproken prestatie-indicator reizigerspunctualiteit 5 minuten is geen geschikte indicator om het effect van 
deze maatregel te bepalen. 

De reden hiervan is dat de verstoringen bij de spanningssluis veelal grote verstoringen zijn. De vertraging 
vermindert wel, maar komt niet onder de grens van 5 minuten. Daardoor verandert de punctualiteit niet.
Voorbeeld: de verstoring neemt af van 30’ naar 15’ of van 20’ naar 10’. In beide gevallen is er geen direct effect op de 
indicator reizigerspunctualiteit 5’, immers de vertraging blijft groter dan 5’.

Daarom hanteren we hier als indicator voor het effect van de maatregel: strandingen langer dan 
20 minuten. Deze maat wordt ook gebruikt in de voorgangsrapportages HSL, maar is geen formele prestatie-
indicator. Als ondersteunende indicator hebben we vertragingsminuten toegevoegd.

Hiervoor hebben we strandingsdata gebruikt van de periode januari 2018 – februari 2020. Deze data zijn geleverd 
door Infraspeed. NS en ProRail hebben deze data gecontroleerd en als betrouwbaar bestempeld. Duidelijk foutieve 
en onverklaarbare data zijn gecorrigeerd.



Effect op prestaties
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Er zijn twee effecten van het verkorten van de spanningsluizen op de prestaties:

• Het aantal strandingen wordt verminderd,

• De duur van de strandingen wordt verkort.

Per saldo is het berekende effect op de gebruikte indicator: het aantal strandingen langer dan 20 minuten neemt af 
met circa 10 per jaar, deels omdat strandingen wegvallen, deels omdat strandingen korter worden dan 20 minuten. 
Dat is een afname met circa 40%. 

Het totale effect op vertragingsminuten op de HSL is een vermindering van 730.000 minuten per jaar. In totaal blijft 
voor 33.000 reiziger een vertraging van gemiddeld circa 22 minuten bespaard. Dat is een afname met 1,2%.

(Berekening vertragingsminuten: Kenniscentrum NS)

 

12 

8 

-/- 4 

Zevenbergschenhoek 

12 

6 

-/- 6 

Hoofddorp 

huidig                 na maatregel                     huidig               na maatregel 
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Dit is in hoofdlijnen als volgt berekend:

• De kans op stranding in de spanningssluis is 2x zo groot als nabij de spanningssluis. Aangenomen is dat de kans 
op stranding in de 500 meter (650 – 150 m) die de spanningssluis korter wordt, gelijk zal worden aan de huidige 
kans op stranding nabij de spanningssluis.

• De storingsduur is in de spanningssluis langer, omdat wegkomen na stilstand in een spanningssluis lastiger is dan 
daarbuiten. Aangenomen is dat deze storingsduur in de 500 meter die de spanningssluis korter wordt, gelijk zal 
worden aan de huidige storingsduur nabij de spanningssluis.

Het betreft hier de huidige situatie. Het effect zal aanzienlijk groter zijn bij de verwachte verdubbeling van het aantal 
reizigers en het aantal treinen en de verdere integratie van de HSL in het HRN.

Het effect van de combinatie van deze maatregel met het aanpassen van de beveiligingstransities is nu niet te 
bepalen. De Quickscan ERTMS geeft vijf mogelijke oplossingen. Een keuze daaruit is nu nog niet mogelijk, gezien de 
fase waarin het Programma ERTMS zich nu bevindt. Ook zijn ze nog niet zo ver uitgewerkt dat de effecten 
kwantitatief zijn te bepalen. In elk geval is bij elke oplossing duidelijk dat er een gunstig effect optreedt, omdat de 
afstand tussen de beveiligingstransitie en de spanningstransitie door de verkorting van de spanningssluis ten minste 
met 500 meter wordt verlengd. Bij een verstoring bij de beveiligingstransitie hebben de treinen meer tijd om op 
snelheid te komen bij de spanningssluis. Een synergie-effect zal pas optreden als de beveiligingstransities geheel 
vervallen, conform de Langetermijnvisie HSL.



Samenhang met andere maatregelen
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Een deel van het effect bij Zevenbergschenhoek wordt al bereikt door een maatregel uit het Verbeterprogramma 
HSL: het verplaatsen van het SMB-bord. Hiervoor is het effect van het verkorten van de spanningssluizen 
gecorrigeerd.

Overall verwachten we dat de ICNG beter zal presteren dan de TRAXX-ICR. Echter blijven de transities van spannings-
en beveiligingssystemen de zwakke plekken in de HSL-infrastructuur waar ook de ICNG straks een verhoogde kans 
heeft om te stranden. Elke omschakeling betekent een verhoogde kans op falen met mogelijk stranden tot gevolg. 
Daarnaast is stranding rondom transities complexer qua afhandeling. Afhandelingen zijn niet eenduidig, maar 
afhankelijk van de exacte positie van de trein. Dit zal ook voor de ICNG het geval zijn. Hoe de ICNG hierin gaat 
acteren is pas goed te bepalen na langdurige inzet. Hierom is binnen deze Quickscan geen expliciete verbetering ten 
gevolge van ICNG gegeven. Wel zal een verkorting van de spanningssluizen ook een positieve impact hebben op de 
uiteindelijke prestaties van de ICNG en ander materieel. 



Review
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Er is een review op deze Quickscan uitgevoerd door Tjalma Railway Consulting, in samenwerking met Railistics
GmbH (3 juni 2020).

Hun bevindingen geven we hieronder kort weer. De volledige review is als bijlage beschikbaar.

Conclusies algemeen

• Het voorstel voor de verkorting van de spanningssluizen past op zich in de visie die gericht is op de 
decomplicering van de HSL (zie Langetermijnvisie HSL).

• Het effect van de maatregel is mede afhankelijk van andere maatregelen, met name de landelijke uitrol ERTMS 
en de verplaatsing van het SMB bij Zevenbergschenhoek.

• De huidige kennis van de stilstanden is na de introductie van ICNG van relatief beperkte waarde.

• De betrokkenheid van partijen is – gegeven het karakter van de quickscan – beperkt.

Effect van de verkorting

• De berekening van de effecten is beperkt qua scope en de waardering lijkt conservatief.

• De TSI Energy biedt de ruimte voor de oplossing die door ProRail en NS wordt voorgesteld.

• De kosten zijn niet onrealistisch. Over de planning kan in deze fase nog geen uitspraak worden gedaan.
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1. Inleiding



Langetermijnvisie HSL: “systeemsprong” nodig

5

NS en ProRail hebben de ambitie om de prestaties op de HSL op vergelijkbaar niveau als die van het Hoofdrailnet 
(HRN) te brengen.

Met de geplande maatregelen op korte en middellange termijn is het laaghangend fruit ‘op’, maar hiermee wordt het 
nagestreefde prestatieniveau niet bereikt. 

Hiervoor zijn ingrijpende verbeteringen nodig: een “systeemsprong”1). Deze systeemsprong is uitgewerkt in de
Langetermijnvisie HSL-Zuid (mei 2018).
Deze bestaat uit een drietal maatregelen die elkaar versterken:
1. Verkorten en verplaatsen van twee spanningssluizen, op de twee meest kwetsbare locaties (Zevenbergschenhoek 

en Hoofddorp),
2. Vervanging beveiliging op HSL naar een nieuwe versie van ERTMS2),
3. Ombouw emplacement Rotterdam van ATB naar ERTMS.

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid

1) Onafhankelijke externe review i.o.v. het ministerie van IenW (2016)
2) Op dit moment wordt gestudeerd op een tussenoplossing door het programma ERTMS: een soepeler transitie tussen de versies van ERTMS op 

de HSL en op het HRN.



Verbetermaatregelen korte en middellange termijn
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Verbeteren van de punctualiteit

Voorkomen en verkorten van strandingen

Voor € 60 miljoen aan Inframaatregelen

Voorkomen van uitval

Korte termijn: Verbeterprogramma HSL (sinds 2016)

• Dynamisch maatregelenpakket. 
• Focus NS: materieel, personeel, 

logistiek en bijsturing. 
• Focus ProRail: verkeersleiding, 

infrastructuur, externe factoren 
(wind, suïcide, dieren).

Middellange termijn (tot 2025)

Introductie ICNG

• Inframaatregelen: 
o.a. Inspectiecamera’s,
windschermen Brug Hollands Diep
& hotspots, kleine verbeteringen aan 
spanningsluizen. 

• ICNG: naar verwachting betrouwbaarder, 
eenvoudigere bediening, meer zitplaatsen en 
comfort, reistijdreductie bij 200 km/h.
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De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer toegezegd een quickscan te laten uitvoeren 
naar één van de maatregelen uit de Langetermijnvisie: het vernieuwen en verplaatsen van de spanningssluizen.

ProRail heeft (in nauwe samenwerking met NS) deze quickscan uitgevoerd. Versie 1.0 is opgeleverd aan het Ministerie 
van IenW in september 2019.

De quickscan spanningssluizen HSL-Zuid 1.0 vraagt op een aantal aspecten nog verdere verdieping voor besluitvorming 
over realisatie. Hiervoor hebben we deze versie 2.0 opgesteld.

Hij is opgesteld in afstemming met het onderzoek “Aansluiting HSL-Zuid op ERTMS Hoofdrailnet” (Programmadirectie 
ERTMS). Deze beveiligingstransities bevinden zich nabij de spanningssluizen. Deze nabijheid zorgt voor extra complicaties 
in de techniek en de bediening.

Quickscan Spanningssluizen HSL-Zuid
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2. Verkorten en verplaatsen van de spanningssluizen
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Er zijn vijf overgangen van HSL naar het conventionele net, zie onderstaande figuur. De quickscan gaat over het 
aanpassen van de spanningssluizen bij Hoofddorp en Zevenbergschenhoek, de overgang in de richting van de HSL, de 
twee meest kwetsbare locaties.

Locatie spanningssluizen HSL-Zuid

Hoofddorp

Rotterdam Noord

Barendrecht

Zevenbergschenhoek

Breda Zuid
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Verkorten van de spanningssluis heeft als primair doel het verkorten van het spanningsloze gedeelte, waardoor de 
kans kleiner is dat een trein daar stil komt te staan. Dit veroorzaakt regelmatig een lange stranding. Het betreft een 
verkorting van circa 650 meter naar circa 150 meter.

Verkorten van de spanningssluis heeft ook andere bijkomende positieve effecten:
• Dit is ook gunstig voor de rijtijd, met name in verstoorde situaties waarbij de trein met lagere snelheid de HSL op 

rijdt. De trein kan hierdoor meer op snelheid komen, wat de vertraging en olievlekwerking beperkt.
• De spanningssluis wordt verkort in de richting van de HSL. Voordeel hiervan is dat de afstand tussen de 

beveiligingstransitie en de spanningstransitie wordt vergroot. Bij een verstoring bij de beveiligingstransitie 
hebben de treinen meer tijd om op snelheid te komen bij de spanningssluis.

 

 

spanningssluis (650 m) HSL 

spannings-
sluis  

(150 m) 

HSL 

HRN 

huidige situatie 

situatie met kortere spanningssluis 

HRN 
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Europese Norm EN 50367 geeft drie mogelijkheden voor de lengte van de neutrale sectie (D):

1. Een lange spanningssluis (D > 400 m),

2. Een korte spanningssluis (D < 8 m),

3. Een gesplitste spanningssluis (D < 79 m of D < 142 m).

De TSI Energy (Europese regelgeving) schrijft voor dat spanningssluizen zodanig ontworpen moeten worden dat 
treinen van de ene spanningssoort op de andere kunnen overgaan zonder dat deze worden doorverbonden (EU 
1301/2014, art. 4.2.16). 

In Nederland is op de HSL de eerste mogelijkheid toegepast, een lange spanningssluis. Omdat de afstand tussen de 
pantografen kleiner is dan 400 m, kan geen doorverbinding tussen de twee spanningssoorten ontstaan, ook niet als 
zij onbedoeld zijn opgezet.

                                          

spanningssluis HSL: 25 kV conv.: 1500 V 



Korte spanningssluis, voorbeeld Italië
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Een kortere spanningssluis (circa 110 meter) is o.a. toegepast op de HSL in Italië (bron: RFI, Italiaanse 
infrastructuurbeheerder).

• Er is sprake van een vergelijkbare situatie als in Nederland: een combinatie van een beveiligingstransitie en een 
spanningstransitie.

• Overgang van 3 kV DC naar 25 kV AC (van conventioneel net naar HSL v.v.).

• Lengte 110 meter.

• In de spitsuren is er een hoogfrequente treindienst (elke 5 minuten).

• De passeersnelheid is maximaal 160 km/h.

• Balise geeft opdracht voor neerlaten pantograaf voor de spanningssluis. 

• Passage met neergelaten pantograaf.

• Andere balise geeft opdracht voor omhoog brengen pantograaf na de spanningssluis.

• Doorverbinden van de twee spanningssoorten wordt voorkomen door een detectiedraad. Bij onbedoeld 
opgezette pantograaf wordt dit gedetecteerd en valt onmiddellijk de stroom uit. Kortsluiting is dan onmogelijk.

• Deze spanningssluizen zijn onder EN-norm gebouwd en toegelaten.



Korte spanningssluis, voorbeeld België
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België (opgave Infrabel, Belgische infrastructuurbeheerder)

• Overgang van 3 kV DC naar 25 kV AC (van conventioneel net naar HSL v.v.).

• Op de HSL-en is net als in Nederland een lange spanningssluis toegepast.

• Op de hoofdlijn Brussel – Luxemburg is een spanningssluis van 140 meter toegepast.

• Passage met neergelaten pantograaf.

• Doorverbinden van de twee spanningssoorten wordt voorkomen door een detectiedraad. Bij onbedoeld 
opgezette pantograaf wordt dit gedetecteerd en valt onmiddellijk de stroom uit. Kortsluiting is dan 
onmogelijk.

• Deze spanningssluizen zijn onder EN-norm gebouwd en toegelaten.

• Op andere lijnen zijn korte spanningssluizen toegepast (circa 10 meter). Dit betreft alleen “kleine” 
grensovergangen.



Korte spanningssluis, voorbeeld Japan
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Japan (opgave JR East, grootste Japans spoorbedrijf, infrastructuur én operatie, o.a. Shinkansen)

• Overgang van 20 kV AC of 1,5 kV DC naar 25 kV AC.

• Spanningssluis op de lijn, kort na het station, daardoor passage met lage snelheid.

• Lengte zeer kort: enkele meters.

• Passage spanningssluis met één pantograaf. Daardoor kortsluiting onmogelijk. Visuele controle door 
perronopzichter met vlag.  

• Omschakelen spanning gebeurt automatisch, behalve kort uitzetten van de spanning in de spanningssluis. Dit 
gebeurt door het omzetten van een knop door de machinist.

• Hoogfrequente treindienst (elke 4’).

• Nauwelijks strandingen in de spanningssluis (max 1x/jaar).

• Niet toepasbaar in Nederlandse situatie: 

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid



Eisen aan de afstand tussen pantografen

15

De EN-norm 50367 stelt in Appendix A (A.1.5) nadere eisen aan de afstand tussen pantografen om kortsluiting te 
voorkomen, als de pantografen onbedoeld zijn opgezet bij het passeren van de spanningssluis.

De afstand tussen de pantografen (L1) moet kleiner zijn dan 400 meter.

De afstand tussen drie opeenvolgende pantografen (L2) moet groter zijn dan 142 meter. Aan de positie van de 
middelste pantograaf worden geen eisen gesteld. Alleen moet de afstand tussen twee pantografen altijd minimaal 
8 meter zijn.

Bij het toepassen van een detectiedraad voor het detecteren van een onbedoeld opgezette pantograaf zijn deze 
eisen is deze eis niet meer van belang. In een dergelijke situatie wordt de stroom onmiddellijk uitgeschakeld.

Dit is bevestigd door de infrabeheerders van Italië en België.

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid



Conclusie: verkorten spanningssluizen is mogelijk
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Volgens de TSI Energy is toepassing van een kortere spanningssluis (circa 150 meter) mogelijk.

Voorwaarde is het toepassen van een detectiedraad voor het detecteren van een onbedoeld opgezette pantograaf.

Dit wordt toegepast in o.a. Italië en België.

Een korte spanningssluis (circa 8 meter) is niet goed toepasbaar, want kan alleen op lage snelheid gepasseerd 
worden.

• Wordt in België alleen op kleine lijnen gebruikt.
• In Japan staan de spanningssluizen nabij een station, vlak na vertrek, dus passage met lage snelheid. In 

Nederland staan de spanningssluizen op grote afstand van een station (Breda resp. Schiphol Airport). 
• Passeren met lage snelheid zou in de Nederlandse situatie groot negatief effect hebben op de reistijden.

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid
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Nadere analyse leert over het verplaatsen van de spanningssluizen naar een positie voorbij de helling:

1. De verplaatsing is ruimtelijk en technisch complex,
• Het traject tussen de oude locatie en de nieuwe locatie moet omgebouwd worden van 25 kV naar 1500 V. 

Hiervoor moet ook de aansturing vanuit de infrastructuur naar de trein aangepast worden.
• Bij Zevenbergschenhoek moet bovendien het invoegspoor naar de HSL verlengd worden. Hiervoor moet de 

“maintenance yard” van Infraspeed worden verplaatst.
• Infraspeed bevestigt dat het verplaatsen van de spanningssluizen, vooral die bij Zevenbergschenhoek, een 

complexe en omvangrijke ingreep zal zijn.
2. De verplaatsing brengt daarom erg hoge kosten met zich mee.

• ProRail heeft deze meerkosten eerder ingeschat op € 28 mln. (Zevenbergschenhoek) resp. € 4 mln. (Hoofddorp). 
Nadere verkenning leert dat deze kosten naar verwachting aanzienlijk hoger zullen zijn. Zonder technisch 
ontwerp is hier geen goede schatting van te maken.

3. De verplaatsing heeft complexe gevolgen voor het contract tussen de Staat en Infraspeed.

De baten zijn:
• De afstand tussen de beveiligingstransitie en de spanningssluis wordt verder vergroot.
• De spanningssluis staat niet meer op een helling, wat het wegkomen bij een stranding makkelijker maakt.

Onze inschatting is dat de meerkosten en extra inspanningen op voorhand niet in verhouding staan tot het additionele 
effect t.o.v. verkorting van de spanningssluizen.

Daarom adviseren we af te zien van het verplaatsen van de spanningssluizen en ons te concentreren op verkorting ervan.

Niet verplaatsen van de spanningssluizen
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3. Kosten en planning



Kosten en doorlooptijd
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per spanningssluis

Tractievoeding € 1 mln.

Bovenleiding en draagconstructie € 3 mln.

Treinbeveiliging € 8 mln.

Apparaatskosten € 3 mln.

Risico-reservering/onvolledig plan € 3 mln.

Onzekerheidsmarge -10% tot +30%

Totaal per spanningssluis € 16 – 23 mln.

Totaal 2 spanningssluizen € 32 – 46 mln.

Toelichting:
• Opgave ProRail Procurement.
• Exclusief BTW (21%).
• Niet geschikt voor budgetvastlegging. Daarvoor is een 

gedetailleerder technisch ontwerp nodig. 
• Kosten spanningssluis gebaseerd op ontwerp 

Zevenaar Oost.
• Doorlooptijd en kostenraming van Infraspeed kan 

afwijken van de hier genoemde ramingen.
• Op basis van de nu beschikbare informatie kan 

Infraspeed geen kostenraming geven. De huidige 
kostenschatting is volgens globale inschatting van 
Infraspeed aan de hoge kant.

De planning is gebaseerd op basis van ervaring met soortgelijke projecten uitgevoerd door ProRail.  Infraspeed is 
echter t/m 2031 verantwoordelijk voor realisatie en onderhoud. Medewerking van Infraspeed is 
randvoorwaardelijk.

Besluitvorming
IenW; 3 maanden

IenW; 12 maanden
Contractbespreking

met Infraspeed

Startbeslissing
IenW; 3 maanden

Definitief ontwerp
en kostenraming

Infraspeed; 12 maanden

Conditionering en realisatie
Infraspeed; 24 maanden

Infraspeed; 12 maanden
Voorontwerp

IenW; 3 maanden
Realisatiebesluit

Totale doorlooptijd ca. 5 tot 6 jaar vanaf opdrachtverlening

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid
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4. Effect op prestaties



Indicator: strandingen groter dan 20 minuten
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De afgesproken prestatie indicator reizigerspunctualiteit 5 minuten is geen geschikte indicator om het effect van 
deze maatregel te bepalen. 

De reden hiervan is dat de verstoringen bij de spanningssluis veelal grote verstoringen zijn. De vertraging 
vermindert wel, maar komt niet onder de grens van 5 minuten. Daardoor verandert de punctualiteit niet.
Voorbeeld: de verstoring neemt af van 30’ naar 15’ of van 20’ naar 10’. In beide gevallen is er geen effect op de 
indicator reizigerspunctualiteit 5’, immers de vertraging blijft groter dan 5’.

Daarom hanteren we hier als indicator voor het effect van de maatregel: strandingen langer dan 20 minuten. 
Deze maat wordt ook gebruikt in de voorgangsrapportages HSL, maar is geen formele prestatie indicator.

Hiervoor hebben we strandingsdata gebruikt van de periode januari 2018 – februari 2020. Deze data zijn geleverd 
door Infraspeed. NS en ProRail hebben deze data gecontroleerd en als betrouwbaar bestempeld. Duidelijk 
foutieve en onverklaarbare data zijn gecorrigeerd. 



Stilstanden
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Aantal en duur van stilstanden per positie t.o.v. de spanningssluis (alle spanningssluizen) in de periode 
januari 2018 – februari 2020:

Conclusie: er is geen relevant verschil in afhandeltijd nabij of ruim weg van de spanningssluis.

positie t.o.v. de
spanningssluis

aantal gem. duur
(uur:min)

spreiding
(standaarddeviatie)

0-300 m erna 36 0:29 0:30

erna, afstand onbekend 12 0:23 0:20

in de spanningssluis 195 0:40 0:50

0-100 m ervoor 22 0:23 0:15

100 – 500 m ervoor 43 0:21 0:18

ervoor, afstand onbekend 12 0:39 1:07

elders op de HSL 1) 275 0:23 0:32

totaal 595 0:29 0:39

1) D.w.z. tot 500 m voor de spanningssluis en voorbij 300 m na de spanningssluis .



Doorlooptijd van stilstanden per spanningssluis
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Alle stilstanden in of nabij een spanningssluis (in de periode januari 2018 – februari 2020):

spanningssluis aantal gem. duur
(uur:min)

spreiding
(standaarddeviatie)

Zevenbergschenhoek 135 0:30 0:27

Hoofddorp 88 0:37 0:47

Rotterdam Noord 40 0:48 1:11

Barendrecht 37 0:39 0:50

Breda Zuid 23 0:23 0:14



Doorlooptijd van stilstanden per spanningssluis
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Alle stilstanden in een spanningssluis (in de periode januari 2018 – februari 2020):

Conclusie: Zevenbergschenhoek en Hoofddorp hebben de meeste strandingen (maar geen langere 
strandingsduur)

spanningssluis aantal gem. duur
(uur:min)

spreiding
(standaarddeviatie)

Zevenbergschenhoek 80 0:31 0:28

Hoofddorp 54 0:46 0:57

Rotterdam Noord 22 1:10 1:31

Barendrecht 21 0:43 0:44

Breda Zuid 18 0:25 0:15



Verdeling doorlooptijd van stilstanden
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Analyse effect verkorten spanningssluizen
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Het is in een quickscan niet mogelijk het effect van verkorten van de spanningssluizen te modelleren/simuleren. 
Daarom hebben we een logische statistische berekening gemaakt.

Aanname: de spanningssluis wordt verkort van 650 meter (huidige gemiddelde constructielengte) naar 150 meter.

Dit betekent modelmatig het volgende:

Het verkorten van de spanningssluizen heeft twee effecten:
1. Er treden minder strandingen op.
2. De strandingen worden korter.

 

 

spanningssluis (650 m) HSL 

spannings-
sluis  

(150 m) 

HSL 

HRN 

huidige situatie 

situatie met kortere spanningssluis 

HRN 



Effect verkorten spanningssluizen op aantal en duur van de 
strandingen
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Aantal strandingen vermindert
Het aantal strandingen (kans op stranding per meter) in een spanningssluis is 2x zo groot als het aantal strandingen 
nabij een spanningssluis.

Op basis van statistische analyse (zie bijlage 3) schatten we het effect van verkorting van de spanningssluizen op het 
aantal strandingen in op -/- 20%.

De strandingen worden korter
De spanningssluis wordt verkort van circa 650 naar 150 meter (-/- 75%). Bij een verkorte spanningssluis zal 75% van 
de strandingen die nu in de spanningssluis plaatsvinden in de nieuwe situatie buiten de spanningssluis plaatsvinden 
(van “rood” naar “blauw” in de figuur).

Deze krijgen dezelfde verdeling van strandingsduur als strandingen buiten de spanningssluis.

Voor Hoofddorp betekent dit dat 35% van de strandingen groter dan 20’ verschuift naar de categorie kleiner dan 20’.

Voor Zevenbergschenhoek betekent dit dat 25% van de strandingen groter dan 20’ verschuift naar de categorie 
kleiner dan 20’.

Samenhang met verplaatsen van Stopmerkbord (SMB) bij Zevenbergschenhoek
Een deel van dit effect wordt reeds bereikt door het verplaatsen van het SMB aan de oprit naar de HSL bij 
Zevenbergschenhoek. Dit is een onderdeel van het Verbeterprogramma HSL. De afstand tussen dit bord en de 
spanningssluis wordt daarmee 300 meter langer. Op basis van expert judgement schatten we in dat hiermee 25% 
van het effect al bereikt wordt. Dit brengen we in mindering op het effect van het verkorten van de spanningssluis 
bij Zevenbergschenhoek.



Effect verkorten spanningssluizen op aantal en duur van de 
strandingen
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Verminderen van het aantal strandingen en verkorten van de strandingsduur levert bij elkaar het volgende 
effect op het aantal strandingen groter dan 20 minuten

aantal strandingen > 20 min.

Zevenbergschenhoek Hoofddorp

huidig
(periode jan 2018 – feb 2020)

26 26

dat is per jaar: 12 12

effect door minder strandingen/jaar -/- 20% van 12 = 10 -/- 20% van 12 = 10

effect door kortere strandingen/jaar -/- 25% van 10 = 7 -/- 35% van 10 = 6

correctie voor maatregel verplaatsen SMB 
(reeds eerder bereikt effect)

12 – 4 (i.p.v. 5) = 8 n.v.t.

totaal effect op indicator
strandingen langer dan 20 minuten 
per jaar

12 > 8 12 > 6

effect op het aantal strandingen langer 
dan 20 minuten per jaar

-/- 4 -/- 6



Effect verkorten spanningssluizen totaal

29

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid

Dat betekent per jaar circa 10 minder strandingen met een strandingsduur groter dan 20 minuten, deels door 
wegvallen van strandingen, deels omdat strandingen korter worden dan 20 minuten. Dat is een afname met 40 %.

Door de maatregel hebben 33.000 reizigers per jaar gemiddeld circa 22 minuten minder vertraging. Dat is een 
afname van het aantal vertragingsminuten op de HSL met 730.000 minuten. Dat is een afname met 1,3%.

Het effect op de prestatie indicator reizigerspunctualiteit is + 0,15%. Eerder is toegelicht waarom dit effect beperkt 
is en deze indicator geen goede maat is voor het effect van het verkorten van de spanningssluizen.

Kanttekening:

• Het totale effect is groter, omdat achterop komende treinen minder verstoord worden.

• Bij een te verwachten intensivering van de treindienst zal het effect groter zijn.

 

12 

8 

-/- 4 

Zevenbergschenhoek 

12 

6 

-/- 6 

Hoofddorp 

huidig                 na maatregel                     huidig               na maatregel 
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5. Samenhang met andere programma’s



Samenhang met beveiligingstransities
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Een ander onderdeel van de Langetermijnvisie HSL is het wegnemen van de beveiligingstransities door: 

• Het vervangen van ERTMS op de HSL door dezelfde versie als die wordt uitgerold op het Hoofdrailnet.

• Het installeren van ERTMS te Rotterdam.

Dit is geen onderdeel van de uitrolstrategie ERTMS, periode t/m 2030. Daarom is door het Programma ERTMS een 
Quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden voor verbetering van de overgangen tussen de ERTMS-versie van de 
HSL en de ERTMS-versie van het Hoofdrailnet. Hierover heeft het Programma ERTMS gerapporteerd in: 
“Aansluitingen HSL-Zuid op ERTMS Hoofdrailnet” (april 2020).

Hierin worden vijf mogelijke oplossingen aangegeven. Het is een tussenrapportage op basis waarvan nog geen 
keuze gemaakt kan worden. Er zijn geen kwantitatieve effecten op de betrouwbaarheid van de treindienst 
beschikbaar.

Het is daarom niet mogelijk om het effect van de samenhang tussen het aanpassen van de beveiligingstransitie en 
het verkorten van de spanningssluis kwantitatief te bepalen. De synergie treedt op als de beveiligingstransities 
worden weggenomen, in lijn met de Langetermijnvisie HSL.  



Samenhang met beveiligingstransities bij Hoofddorp
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maatregel effect aanpassen
beveiligings-transitie

synergie met 
verkorten
spanningssluis

Gateway RBC-RBC koppeling + : minder complexiteit nee

upgrade HSL tot compatibel met RBC 
HRN

+ : minder complexiteit gedeeltelijk

HSL onderdeel van HRN ++ : geen beveiligingstransitie
(cf. LT-visie)

ja

ATB-eiland - : meer complexiteit nee

Level 1 eiland - : meer vertraging bij storingen nee

Conform de Langetermijnvisie HSL van NS en ProRail treedt er synergie op tussen de aanpak van de 
beveiligingstransities en de spanningssluizen, als de complexe situatie van twee transities in elkaars nabijheid wordt 
opgeheven. Omdat het vervallen van de spanningstransities niet realistisch is gezien de kosten en de impact, komt 
dit neer op het vervallen van de beveiligingstransities. Dit is verwerkt in de rechter kolom van onderstaande tabel.



Samenhang met beveiligingstransities bij Zevenbergschenhoek
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maatregel opmerking Effect aanpassen
beveiligings-transitie

synergie met 
verkorten 
spanningssluis

Gateway RBC-RBC 
koppeling

+ : minder complexiteit nee

upgrade HSL tot 
compatibel met RBC HRN

+ : minder complexiteit gedeeltelijk

HSL onderdeel van HRN ++ : geen beveiligingstransitie
(cf. LT-visie)

ja

ATB-eiland niet inpasbaar bij 
Zevenbergschenhoek; 
alternatief: ERTMS uitrollen 
tot Gilze-Rijen

0: als nu
(in geval van transitie bij
Gilze-Rijen)

nee

Level 1 eiland niet inpasbaar bij 
Zevenbergschenhoek

n.v.t. n.v.t.



Samenhang met Verbeterprogramma HSL en ICNG
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De samenhang met het Verbeterprogramma HSL (€ 60 mln.-pakket) en de inzet van ICNG is als volgt:

• Verplaatsen SMB (Stopmerkbord) aansluiting Zevenbergschenhoek
Door de verplaatsing kan een trein die moet wachten bij het oprijden van de HSL meer vaart maken voor de 
spanningssluis. Hierdoor neemt de kans op stranding af. Hiervoor hebben we het effect van verkorten van de 
spanningssluis bij Zevenbergschenhoek gecorrigeerd.

• Verwijderen fasescheiding bij Zevenbergschenhoek
De fasescheiding ligt voorbij de spanningssluis (het gaat hier om de rijrichting HSL-op), meer dan 300 meter. 
Strandingen bij de fasescheiding zijn geen onderdeel van de strandingen in/nabij de spanningssluis, waarop de 
effectberekeningen van deze quickscan zijn gebaseerd. Wel is er enig effect op de vertragingsminuten, omdat bij 
de spanningssluis gestrande treinen sneller kunnen wegrijden, als de fasescheiding is verwijderd. Op het totaal is 
dit effect marginaal. 

• Verlengen L1MA (Level 1 Movement Authority) bij Hoofddorp.
Dit zorgt voor soepeler kunnen oprijden van de HSL bij Hoofddorp. Geen samenhang met verkorten van de 
spanningssluizen.  Deze maatregel richt zich op andere aspecten.

• Inzet ICNG
Overall verwachten we dat de ICNG beter zal presteren dan de TRAXX-ICR. Echter blijven de transities van 
spannings- en beveiligingssystemen de zwakke plekken in de HSL-infrastructuur waar ook de ICNG straks een 
verhoogde kans heeft om te stranden. Elke omschakeling betekent een verhoogde kans op falen met mogelijk 
stranden tot gevolg. Daarnaast is stranding rondom transities complexer qua afhandeling. Afhandelingen zijn niet 
eenduidig, maar afhankelijk van de exacte positie van de trein. Dit zal ook voor de ICNG het geval zijn. Hoe de 
ICNG hierin gaat acteren is pas goed te bepalen na langdurige inzet. Hierom is binnen deze Quickscan geen 
expliciete verbetering ten gevolge van ICNG gegeven. Wel zal een verkorting van de spanningssluizen ook een 
positieve impact hebben op de uiteindelijke prestaties van de ICNG en ander materieel. 
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1. Aanleiding quickscan: motie Kröger/Laçin (18 april 2019)
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Langetermijnvisie HSL
NS en ProRail geven in de langetermijnvisie HSL invulling aan een set maatregelen om de prestaties op de HSL op 
hetzelfde niveau te krijgen als op het HSL en de verwachte vervoergroei te faciliteren. De maatregelen zijn:
1. Vernieuwen en verplaatsing van de twee meest kwetsbare spanningssluizen,
2. Vervangen beveiliging op HSL naar nieuwe versie van ERTMS,
3. Ombouwen emplacement Rotterdam van ATB naar ERTMS.

Motie Kröger/Laçin
De (aangehouden) Motie Kröger/Laçin VAO 18 april 2019, nr. 29984-838, bouwt daarop voort:
• “Verzoekt de regering om middels een quickscan in ieder geval het tijdspad, de globale kosten en vereiste 

manier van samenwerken tussen partijen in kaart te brengen om de spanningssluizen te kunnen verplaatsen”.
• De Staatsecretaris heeft de Kamer toegezegd deze quickscan uit te laten voeren.
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 juni 2019 aan ProRail gevraagd deze quickscan uit te 

voeren (incl. impactschatting), waar nodig in samenwerking met NS

Deze quickscan is daarmee een uitwerking van maatregel 1 uit de langetermijnvisie. 



2. Beschrijving huidige spanningssluizen
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Doel van de spanningssluis is het fysiek scheiden van het 1500 V DC systeem van het 25 kV AC systeem om kortsluiting te 
voorkomen.

1. Bij het naderen van de spanningssluis krijgt de trein van ERTMS een commando “stroomafnemer neerlaten”. Dit 
gebeurt automatisch (maar kan storen).

2. Om de stroomafnemer soepel van het ene naar het andere deel te geleiden, lopen bij de overgangen in de 
spanningssluis twee bovenleidingdraden (blauw en oranje) naast elkaar.
De oranje draad is normaal geaard.
Door de lengte van het oranje plus paarse traject (2x 200 m) kan een trein nooit beide energiesystemen met elkaar 
doorverbinden (TSI-eis).
Bij een stranding kan het oranje gedeelte onder spanning worden gezet (1500 V DC), maar dat kost schakeltijd.

3. Kort altijd spanningsloos gedeelte. Als de trein hier strandt, moet hij 
weggesleept worden.

4. Twee bovenleidingdraden (paars en blauw) lopen naast elkaar.
De paarse draad is normaal geaard.
Bij een stranding kan het paarse gedeelte onder spanning worden
gezet (25 kV AC), maar dat kost schakeltijd.

5. Stroomafnemer wordt handmatig opgezet. De trein rijdt verder
onder 25 kV.

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid

① ② ③ ④ ⑤



3. Effect verkorten spanningssluizen op het aantal strandingen (1)
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Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid

De spanningssluis wordt verkort van circa 650 meter (de huidige gemiddelde constructielengte) naar circa 150 meter 
(de nieuwe constructielengte).

Het aantal strandingen langer dan 20 minuten (per meter) in een spanningssluis is 2x zo groot als het aantal 
strandingen nabij een spanningssluis.

Modelmatig betekent dit het volgende:
Als 650 m spanningssluis (rode lijnen) vervangen wordt door 150 m spanningssluis (rode lijn) en “500 m nabij een 
spanningssluis” (blauwe lijnen) neemt de kans op een stranding langer dan 20 minuten af met 40%:

• index (2 x 650) wordt (1 x 500 + 2 x 150),

• ofwel index 1.300 wordt 800, dat is -/- 40%.

 

 

spanningssluis (650 m) HSL 

spannings-
sluis  

(150 m) 

HSL 

HRN 

huidige situatie 

situatie met kortere spanningssluis 

HRN 



3. Effect verkorten spanningssluizen op het aantal strandingen (2)
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Dat is een overschatting:

• Er lijkt in de data enige onderschatting te zijn van de strandingen nabij de spanningssluis.

• Een deel van de strandingen is onafhankelijk van de lengte van een spanningssluis, omdat de “hindernis” van een 
spanningssluis op zich blijft bestaan.

Een halvering van het effect lijkt een veilige aanname. We stellen het effect verminderen van het aantal strandingen 
langer dan 20 minuten bij naar -/- 20%.



4. Samenwerkende partijen (huidige rollen)
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Rol Partij Taken

Eigenaar van de 
infrastructuur

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

• Besluitvorming
• Financiering
• Contracteigenaar van contract Infraspeed

Concessieverlener Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

• Verlening concessie vervoer op HSL
• Prestatiesturing

Infraprovider HSL Infraspeed (t/m 2031) • Ontwerp
• Uitvoering
• Onderhoud

Infrabeheerder ProRail • Consultatie van voorgenomen functiewijziging bij 
vervoerders

• Input bij ontwerp en reactie op voorgesteld ontwerp
• Gedelegeerd contractmanager Infraspeed
• Organisatie van de planuitwerking

Gebruiker NS • Uitvoering concessietreindiensten HSL
• Input bij ontwerp en reactie op voorgesteld ontwerp

ERTMS uitrol Programmadirectie ERTMS • Regie beveiligingstransities met HSL 

Quickscan spanningssluizen HSL-Zuid
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5. Colofon
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Organisatie Rol Deelnemer

Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat

Begeleiding en 
opdrachtgeverschap

ProRail Projectleiding

Geraadpleegde 
deskundigen ProRail

Nederlandse Spoorwegen Coördinatie inbreng NS

Bepalen effecten op 
strandingen

Infraspeed Infraprovider
(globale review)

Buitenlandse
infrabeheerders

Buitenlandse
voorbeelden

Tjalma Railway Consulting
en Railistics GmbH

Review
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Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

Hierbij bieden wij u, mede namens NS, de Quickscan Spanningssluizen HSL-Zuid, versie 2.0 
aan. Deze quickscan is opgesteld in nauwe samenwerking met NS. Op 18 april 2019 heeft u 
de Tweede Kamer toegezegd een quickscan te laten uitvoeren naar het aanpassen van twee 
spanningssluizen op de HSL. In deze spanningssluizen vindt de overgang plaats van 1500 V 
gelijkstroom (conventionele net) naar 25.000 V wisselstroom (HSL). Op 5 juni 2019 heeft u aan 
ProRail gevraagd deze quickscan uit te voeren. 

De HSL ontwikkelt zich steeds meer tot een van de belangrijkste assen van het binnenlandse 
spoornetwerk. Daarnaast staan er nieuwe productstappen klaar om invulling te geven aan de 
ambities voor internationaal treinverkeer over de HSL-Zuid. Op zo’n belangrijk traject willen 

ProRail en NS de prestaties tijdig op topniveau krijgen. Een HSL op topniveau is essentieel 
voor hoogwaardige verbindingen tussen kerngebieden binnen Nederland en Europa. We zijn er 
van overtuigd dat het verkorten van twee storingsgevoelige spanningssluizen als onderdeel 
van het pakket aan maatregelen van de Lange Termijnvisie HSL een belangrijke bijdrage levert 
om de HSL-Zuid op dit niveau te krijgen. ProRail en NS verzoeken u dan ook om te investeren 
in de maatregel aanpassen spanningssluizen.  

Langetermijnvisie HSL 
ProRail en NS zetten zich maximaal in voor een betrouwbare dienstregeling op de HSL-Zuid. 
Op de korte en middellange termijn spannen we ons in om de prestaties op de HSL-Zuid te 
verbeteren door het realiseren van maatregelen uit het Verbeterprogramma HSL Zuid en het  
€ 60 miljoen pakket, en de introductie van de ICNG.  

Onder andere door de complexe interactie tussen trein en baan, de vele en kwetsbare 
transities van beveiliging en bovenleidingsspanning tussen de HSL-Zuid en het conventionele 
net blijft het verder verbeteren van de prestaties een uitdaging. Dit werd bevestigd door een 
externe analyse uitgevoerd door Railistics en Triple Bridge. Zij constateerden al in 2016 dat de 
complexe situatie op de HSL-Zuid nergens in Europa aangetroffen wordt. Door Railistics en 
Triple Bridge is daarom geadviseerd om op de langere termijn te kijken naar een grootschalige 
versimpeling van de infrastructuur, een zogenoemde ‘systeemsprong’, voor duurzaam betere 

prestaties. 
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In 2018 is door ProRail en NS een gezamenlijke langetermijnvisie aangeboden, met een 
voorstel voor een maatregelenpakket om de transities te verbeteren. Deze visie hebben 
ProRail en NS toegelicht aan de Tweede Kamer in een Technische Briefing. ProRail en NS zijn 
van mening dat uitvoering dient te worden gegeven aan deze langetermijnvisie HSL, om de 
prestaties op de HSL-Zuid blijvend te verbeteren en op het niveau van het Hoofdrailnet te 
krijgen. In de Langetermijnvisie zijn de volgende verbeteringen voorzien: 

1. Vernieuwen van de twee meest kwetsbare energie-overgangen,
2. Vervangen van de ERTMS-beveiliging op de HSL door dezelfde versie als wordt uitgerold

op het HRN,
3. Ombouw van de beveiliging op Rotterdam Centraal van ATB naar ERTMS.

De realisatie van de eerste maatregel, waarbij de twee meest storings-veroorzakende 
spanningssluizen op de HSL-Zuid worden verkort, is een eerste stap in de realisatie van de 
gehele langetermijnvisie HSL-Zuid van ProRail en NS.  

Quickscan Spanningsluizen  
In de quickscan wordt de eerste maatregel nader uitgewerkt op de volgende aspecten: 

1. Nadere invulling van de maatregel,
2. Een toets aan soortgelijke oplossingen in het buitenland,
3. Een actualisatie van de kostenraming,
4. Een berekening van het effect voor de reizigers,
5. Een audit door Tjalma Rail Consulting/Railistics.

De quickscan concludeert dat na uitvoering van deze maatregel in en bij de twee meest 
kwetsbare spanningssluizen 40% minder strandingen langer dan 20 minuten te verwachten 
zijn. Circa 33.000 minder reizigers per jaar zullen gehinderd worden door een vertraging van 
gemiddeld 22 minuten.  

De urgentie voor het treffen van maatregelen om strandingen te voorkomen wordt in de 
toekomst alleen maar groter. De Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) verwacht in 
de periode tot 2040 ongeveer een verdubbeling van het aantal reizigers over de HSL, zowel 
internationaal als binnenlands. De gewenste substitutie van het continentale luchtverkeer 
speelt hierin ook een rol. In Toekomstbeeld OV wordt daarom gesproken over een 
verdubbeling van het aantal treinen over de HSL. Door de Corona-crisis zal het aantal reizigers 
de komende periode achterblijven, maar de verwachting van NS en ProRail is dat de 
vervoerontwikkeling zich op termijn herstelt, zij het mogelijk met enige vertraging. Daarnaast 
staan er in de nabije toekomst belangrijke productstappen gepland voor de HSL-Zuid, zoals de 
voorziene verdere integratie van de HSL in het HRN voor de verbinding naar Noordoost-
Nederland in 2023 en de introductie van een 4e en 5e Eurostar. Dat betekent dat zonder 
maatregelen het aantal strandingen en het aantal getroffen reizigers ook zal toenemen. 

De kosten schatten we in op € 32 à 46 miljoen (prijspeil 2020). Wanneer de opdracht wordt 

gegeven voor het traject van verkenning, planuitwerking en realisatie is nog 5 à 6 jaar nodig 
voordat de werkzaamheden zijn afgerond en de vruchten ervan kunnen worden geplukt. 
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 Afronding 
De groei aan populariteit op de HSL maakt dat het voor een steeds groter wordend aantal 
reizigers zeer wenselijk is om de voorgenomen langetermijnverbeteringen door te voeren. 
Gezien de ambitie om de HSL prestaties duurzaam te verbeteren en het tijdspad dat hoort bij 
realisatie van de maatregelen, verzoeken ProRail en NS te investeren in de maatregel 
aanpassen spanningssluizen, als onderdeel van het pakket aan maatregelen van de 
Langetermijnvisie HSL.  

Om deze maatregel tijdig te kunnen realiseren stellen ProRail en NS voor een MIRT-
verkenning te starten, waarbij een technisch ontwerp gemaakt wordt van de aangepaste 
spanningssluizen, een nauwkeuriger begroting opgesteld wordt van de bijbehorende kosten en 
planning en de effecten diepgaander in beeld worden gebracht. Hiervoor is een opdracht nodig 
van u aan Infraspeed en ProRail. 

Graag gaan wij met u in gesprek over de invulling van deze opdracht. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de Raad van Bestuur 

 
Ans Rietstra 
COO 
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