
Statengriffie - Voorstel verbetering OV 

  
Geachte Heer / Mevrouw, 
  
Graag deze mail duursturen naar de juiste persoon. 
  
Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor het verbeteren van het OV tussen de Regio Groningen – Drenthe en 
Overijssel(Twente). Dit door middel van de aanleg van een stuk spoor en het realiseren van een nieuwe 
verbinding. Groningen – Assen – Hoogeveen – Almelo – Hengelo – Enschede.  Direct of door middel van 
overstappen. 
Ik hoop dat u even de tijd heeft om het bijgevoegde pdf document te lezen of door wil sturen naar de juiste 
persoon.  
  
Graag hoor ik wat u er van denkt en wellicht dat er onderzoek gedaan kan worden naar de haalbaarheid, 
kosten en effecten.  Recent is de spoorlijn Groningen – Drachten – Herenveen in  de ijskast gezet, hier was 
600 Miljoen voor beschikbaar, deels uit de compensatie gelden van het Rijk in verband met het niet door 
gaan van de Zuiderzee lijn. Waarom ik denk dat dit voorstel wel haalbaar is heeft een aantal redenen, de 
afstand van het te leggen spoor is relatief kort, er hoeven geen of alleen kleine nieuwe stations aangelegd te 
worden. Er is geen concurrentie met een bestaande snelle verbinding, zoals de snelweg zoals bij Groningen –
Drachten ‐ Herenveen. Er zou in een keer een nieuwe hoofdlijn kunnen ontstaan tussen grote steden met 
bestaande stations die momenteel een erg slechte verbinding met elkaar hebben maar wel grote 
reizigersaantallen.  Het traject is goed inpasbaar bij Hoogeveen en maakt gebruik van een groot stuk spoor 
dat al bestaat. Het voorstel is in lijn met het Zwitserse knopenmodel wat succesvol is gebleken voor het 
openbaar vervoer in Nederland. 
 
Mocht u potentie zien in het idee, dan wil ik uw vragen dit door te sturen naar de personen die hier over 
gaan, wellicht dat zij onderzoek kunnen doen naar de positieve / negatieve effecten, kosten en 
haalbaarheid. 
  
Ik hoop dat ik met dit voorstel bij kan dragen aan betere voorzieningen, indien er interesse is wil ik het 
concept voorstel ook verder uitwerken en er een keer over praten. 
 
Ik hoor tevens graag hoe u er over denkt. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Simon Verhaar 
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Voorstel verbetering OV tussen regio Groningen-Drenthe en 

Overijssel(Twente) 

Graag zou ik een voorstel onder de aandacht brengen. Het gaat om het verbinden van het spoor 

tussen Hoogeveen en Mariënberg ( circa 30 km ) om zo een verbinding tot stand te brengen tussen 

de kern Almelo Hengelo Enschede en Hoogeveen, Assen - Groningen. 

Waarom dit wenselijk is zal ik in een aantal punten toe lichten en onderbouwen. 

De reistijd 

laten we de verbinding Groningen Almelo nemen. 

Voor het stuk van Groningen naar Hoogeveen is de reistijd momenteel 37 min.  

( Stoptrein NS : Groningen – Haren – Assen – Beilen – Hoogeveen ) 

Voor het stuk Almelo – Marienberg is de reistijd momenteel 23 min. 

( Stoptrein Connexxion: Almelo – Geerdijk –Vroomshoop – Daalerveen –Vriezenveen –Marienberg ) 

Dit komt op ongeveer een uur, bij een soortgelijke langzame stoptrein verbinding van Marienberg 

naar Hoogeveen ( 20 min ) zou de totale reistijd uitkomen op 1 uur en 20 min. 

Momenteel bedraagt de toekomstige reistijd naar schatting ( na gereed werkzaamheden Nijverdal ):  

Groningen – Zwolle stoptrein 1 u 06 min 

zwolle Nijverdal west  24 min 

Nijverdal – Almelo 14 min 

Totaal circa : 1u45 min 

Hierbij gaat het om een stoptrein.  Wanneer er ook een intercity verbinding zou zijn, Groningen – 

Assen – Hoogeveen – Almelo ( en door naar Hengelo Enschede ) zou deze er naar verwachting 1 uur 

en 5 min over doen en bij een optimale verbinding binnen een uur de ze afstand af kunnen leggen. 

Dit zou een tijdswinst van minimaal 40 min op leveren en een goed alternatief kunnen vormen voor 

de auto. 

 

  



Traject, ligging en inpasbaarheid 

Zoals op de afbeelding te zien, lijkt het voorgestelde traject niet alleen heel logisch, maar verbind het 

ook 2 stukken van Nederland die goed ontwikkeld zijn en een te verwachten groei hebben. Het is het 

missende stuk in de ontsluiting en maakt het overige openbaar vervoer sterker en meer rendabel.   

 

 



 

Hoogeveen 

 

 

 

 

De A28 zou zich prima lenen voor een traject, bij afrit 28 zou eventueel nog een extra station 

kunnen, Hoogeveen West, wat heel centraal in Hoogeveen zou liggen ( in tegenstelling tot het 

huidige station ) & goed bereikbaar zou zijn te voet of te fiets voor een groot aantal mensen. Het 

spoor zou verder kunnen langs de A28, aan de linker of rechter kant afhankelijk van de bebouwing. 

Of meer kunnen afbuigen naar Hardenberg zodat er ook een betere verbinding met Emmen ontstaat 

en er wellicht een stoptreintje Emmen Hoogeveen mogelijk is. Hierdoor zouden diverse buslijnen 

geschrapt kunnen worden. 

 

 



 

 

Mogelijk traject: 

 

De verdere route zou kunnen via Zuidwolde en Dedemsvaart , met elk een klein station, dit parallel 

en vlak naast huidige wegen.  Een meer directere route zonder tussen station kan uiteraard ook… of 

een verbinding langs Slagharen via Hardenberg, wat minder kilometers spoor zou zijn, maar een 

langere route zou zijn van Hoogeveen naar Almelo. 

 

 

Enkele punten: 

Momenteel gaan er 3 treinen per uur van Groningen naar Zwolle langs Hoogeveen, dit zal met de 

nieuwe dienstregeling toe nemen naar 4 per uur, 2 stoptreinen en 2 intercities, mogelijk zou 1 van 



deze (stop)treinen door kunnen gaan naar Almelo Hengelo Enschede of in Hoogeveen aan kunnen 

sluiten op de stoptrein naar Almelo. 

De lijn Zwolle – Emmen, zou versterkt en meer rendabel worden doorat er meer overstap en 

reismogelijkheden ontstaan. 

Omdat er geen snelweg is van Almelo – Hengelo – Enschede  naar Noord Nederland, maar deze via 

Zwolle loopt. Zou een treinverbinding beter concurreren met de auto, omdat je met de auto ook 

relatief langzame snelheden hebt op het traject. 

 

Met de opening van de Hanzelijn, zal de druk op het stuk Zwolle Meppel toenemen, bij 

werkzaamheden of calamiteiten zou deze verbinding een omreis alternatief kunnen zijn. 

 

Diverse busdiensten zou men kunnen laten vervallen. 

Momenteel staan er diverse verbeteringen in de planning voor het traject Almelo Hengelo Enschede 

waardoor er extra treinen binnen kunnen komen en zonder vertraging door kunnen stromen. 

 

Op veel minder trajecten zou men minder over moeten stappen, waardoor het openbaar vervoer 

aantrekkelijker zal worden.  

De regio Almelo Hengelo Enschede is een groeiende regio net als de steden Groningen en Assen. 

Ook als een directe intercity Groningen – Assen – Hoogeveen - Almelo – Hengelo – Enschede niet 

haalbaar is, dan zou de meest minimale variant, een enkel spoor en het doortrekken van de 

Connexxion stoptrein van Malienberg naar Hoogeveen, nog steeds een goede overstap mogelijkheid 

bieden en een sterke verbetering, helemaal nu de NS met een extra stoptrein op Hoogeveen gaat 

rijden met de nieuwe dienstregeling. 

 

Dit stukje spoor zou een aantal spoorlijnen omsluiten en het geheel betrouwbaarder en sterker 

maken. 

 

Er hoeven geen of alleen kleine nieuwe stations gebouwd te worden.  

 

De onderhoudskosten nemen relatief weinig toe voor een nieuwe hoofdverbinding. 

 

Er reizen relatief veel studenten van en naar Groningen en/ of Enschede, deze aantallen nemen naar 

verwachting toe. 

De spoorlijn Groningen Drachten Heerenveen is niet door gegaan, hier was 600 miljoen voor 

gereserveerd, van het geld wat beschikbaar kwam ter compensatie voor het niet door laten gaan van 

de Zuiderzee lijn. Een gedeelte van dit geld zou voor dit stukje spoor gebruikt kunnen worden.  

 

 


