
Statengriffie - nieuw voorstel  aanleg enkele spoorbaan  voor  diesel treinen 

  
Geachte  Statenladen/Tweede Kamerleden   en vaste commissieleden Infra & Milieu en 
mobiliteit. 
  

  
In mijn 2 gesprekken  in 2006   met ex minister Carla Peys   waarin zij  vroeg  hoe ik als 
praktijkman  de situatie  in Nederland zag qua knelpunten. 
  
Zij vroeg mij het op papier te zetten. Ik heb toen een stuk van  139  bladzijden   met aan 
bevelingen naar haar gestuurd. 
  

Enkele  zijn daar ondertussen van over genomen. Bijvoorveeld : 
  

 1.Meppel-Zwolle A 28  wat eerst  1  spitsstrook zou worden nu 2 x  3 rijstroken . 
  
2. De  bochten bij Emmeloord  in de A 6. was 1  nu  2 rijstroken 

  
3 Utrecht - Amersfoort  A 28   verdubbelen naar 2 x 3 rijstroken  ik heb gezegd 2 x 4  rijstroken 
vanaf Rijnsweerd-Hoevelaken  
  

4. De A 28 in Zwolle  en op de IJsselbrug. ook 2 x 3  en op brug naar 2 x 4 rijstroken 
  

Een van mijn voorstellen, die zij  goed zag zitten  en in het Mit (bijgaande scan)  opgenomen zou 
worden maar of het ooit  geschied is weet ik niet. 
  

Dat is een verbinding in de spoorlijn  Emmen-Coevorden  met  Hoogveen. 
  

Ik heb contact met prorail gehad en het ministerie I&M een electrische enkelbaan kost raming 6 
milj per km voor  een  spoorbaan met /voor electrische  
  

treinen dus dit zal  3 milj per km zijn voor enkel spoor zonder electrisch. 
  

30 km  x  3,5  =  100 miljoen. 
  

(dat is wat anders  dan Groningen-Heerenveen = 60 km  met 700 miljoen.  2 electrisch 
spoorbanen geschikt voor hoge snelheidstrein). 
  
                                  Dalen-Hoogeveen 

  

Dit zou voor Noord Nederland een belangrijke  economisch  verbinding kunnen zijn. 
  

Het traject  is 30  km.  Bijgaande  scan 's   van aanwezige spoorlijnen  en een mogelijk trace 
voorleg. 
  
1.  Het traject  kan  enkelbaans met passeerplaatsen   voor dieseltreinen  (personen en vracht 
vervoer) >  Groningen   en havens  Delfzijl en Eemshaven 
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2. Er reizen veel mensen per auto/bus  over de N 34  Emmen > dagelijks naar Groningen (er is 
geen alternatief  per spoor)  
  

   Per trein - Emmen -Marienberg via Zwolle > Meppel > Hoogeveen  is  een reistijd 1 uur 36 min. 
  
3. Om  reizigers  sneller van zuid-oost Drenthe  en noord -Oost Overijssel  naar Groningen  te 
vervoeren is dit een uitkomst. 
  

4. Tevens ligt er  op de grens met Duitsland aan de zuid oostzijde van Coevorden  een container 
terminal  en cement overslag in Laarwald. 
  

5. De olie treinen  vanuit Schoonebeek en Duitse regio kunnen dan ook  sneller/kortere afstand  
b.v >  het Noordelijke havens. 
  
6. Dit  geeft de Eemshaven dan ook de mogelijkheid  voor een raffinarderij en containers te 
krijgen .(nu is die mogelijkheid er bijna niet) 
  

Er zijn wel gesprekken in de Staten van Groningen   betreft het weer doortrekken van de oude 
spoorbaan Veendam-Bareveld-Stadskanaal-Musselkanaal 
  

   (daar stopt nu de rails) maar de aardebaan loopt nog tot aan Ter Apel.Door te trekken tot 
Emmen = 48,5 km lengte 

  
De Provincie Drenthe  zou dan een studie moeten doen voor een nieuwe spoorlijn 
Emmen Bargeres > Ter Apel  en die studie is afgeblazen door de Staten 
  

van Drenthe .  Deze spoorlijn  zou 48,5 km  tot Veendam  zijn. 
  
De reizigers  kunnen door  de tussenverbinding  Dalen noord > Hoogeveen  veel sneller  /korter   
> Groningen en Leeuwarden  en het westen van het land  
  

komen.  
  

inwoners per 1/1/2010 
  

Emmen is de grootste plaats in de provincie Drenthe      De plaats  57.370   en de 
gemeente/regio 109.440 inwoners 
  

Coevorden  36.121  inwoners  en  Hardenberg   59.114 ( hier is de pvc fabriek  Wavin gevestigd). 
  

Mijne dames/heren  politicie   denk eens na over dit voorstel. 
  

Afzender : P.C.J.Muijzert , Parklaan 7 , 9665`HB , Oude Pekela    06-44 69 16 58  
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