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Voorwoord
Voor u ligt het eindrapport naar aanleiding van mijn afstudeerstage bij ProRail. Deze scriptie vormt voor
mij het sluitstuk van de studie Built Environment – Mobiliteit, welke ik aan de Breda University of Applied
Sciences gevolgd heb. Na een meewerkstage bij de Nederlandse Spoorwegen en een
onderzoeksstage bij Goudappel Coffeng bood deze afstudeerstage bij ProRail mij de kans om de
spoorsector verder te verkennen. Mijn passie voor treinvervoer draag ik van kinds af aan al met mij
mee en daardoor voelde ik mij al gelijk op mijn gemak binnen ProRail. Ondanks de coronamaatregelen
bood ProRail mij een stageplaats aan, wat ik niet als vanzelfsprekend zie. Ik wil daarom ook een extra
dankwoord uitspreken richting ProRail, de gehele afdeling Projecten en mijn collega’s.
Het voelt bijzonder om deze afstudeerstage tot een afronding te brengen. Naast dat ik onder de indruk
ben van de gave HBO-bachelor die ik de afgelopen vier jaar heb mogen volgen, voelt het ook gek dat
deze studie nu echt tot een einde komt. Daarnaast zijn de achttien weken als stagiair bij ProRail snel
voorbij gegaan. Ik zie dit als een goed teken, want ik heb erg veel plezier beleefd in het uitvoeren van
het onderzoek. Ik werd dankzij mijn onbekendheid met de spoorgoederensector niet alleen erg
uitgedaagd, ook kreeg ik de kans om mijn treinenkennis verder tot uitdrukking te brengen in het rapport.
Het meest trots ben ik op de opbouw van de methodiek die ik heb ontworpen. Ik ben ervan overtuigd
dat de methodiek echt ‘hout’ snijdt, aangezien er enkele conclusies op tafel zijn gekomen welke
voorafgaand aan het onderzoek niet bekend waren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Zuidtak Betuweroute
via de Maaslijn, waar dankzij de methodiek nu bekend is waar de kansen en beperkingen van deze
routevariant liggen.
Zeker niet alle onderdelen van de ontworpen methodiek zijn perfect, zo moet er opnieuw gekeken
worden naar welk afweegkader er gebruikt dient te worden en de methodiek is nog niet geschikt voor
het omgaan met verschillende toekomstscenario’s. De basis voor een goed functionerende methodiek
is echter gelegd, en de methodiek kon de belangrijkste vraagstukken uit de casestudy oplossen. Mijn
streven is dat met behulp van de aanbevelingen en voorgestelde vervolgonderzoeken de methodiek
verder verbeterd kan worden.
Gedurende de afstudeerstage ben ik begeleid door Huug van Aardenne, programmamanager bij de
afdeling Projecten van ProRail. Ik heb Huug zijn ondersteuning altijd als een waardevol onderdeel van
mijn stage beschouwd. Naast dat Huug’s feedback inhoudelijk een sterke meerwaarde had, was er ook
een grote persoonlijke ‘klik’ aanwezig tussen Huug en mij. Ik ben ervan overtuigd dat Huug een
duidelijke positieve bijdrage heeft gehad aan de totstandkoming van dit rapport en ik wil in dit voorwoord
graag mijn waardering uitspreken voor de begeleiding die ik van Huug heb gekregen.
Verder ben ik Johan Doornenbal dankbaar voor het bedenken en voorstellen van het
onderzoeksonderwerp over spoorgoederenrouteringen en de bijbehorende casestudy voor ZuidNederland. Daarnaast wil ik Eric Westerhuis, Michiel Graafland, Huug van Aardenne, Michiel Vromans,
Johan Postma en Maarten Evertse bedanken voor hun bereidwilligheid om mee te werken aan een
interview. Tot slot ben ik Ron Demmers, Maarten Evertse en Huug van Aardenne dankbaar voor hun
deelname aan de Focus Groep, welke op 10 mei 2021 bijeenkwam.
Al met al kan ik terugkijken op een geslaagde afstudeerstage. Met een goed gevoel kan ik dan ook in
dit rapport het gehele onderzoek en de einduitkomsten met de lezer bespreken.
Delft, 2 juni 2021
David Vlot
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Samenvatting
Het spoorvervoer is een sector binnen de mobiliteit waar diverse ontwikkelingen zich voordoen.
Maatschappelijke ambities voor het Nederlandse spoor ontmoeten elkaar binnen het Toekomstbeeld
Openbaar Vervoer 2040 (TBOV). Om de ontwikkeling van het reizigersverkeer te faciliteren en om een
hoogwaardig spoornetwerk mogelijk te maken, wordt in kader van het TBOV de routering van het
spoorgoederenvervoer onderzocht. Er is echter beperkt beslisinformatie beschikbaar om met zekerheid
en met voldoende sociaal draagvlak deze routeringskeuzes te kunnen maken. Om de beslisinformatie
te kunnen winnen is binnen dit onderzoek een methodiek ontwikkeld, welke een brede en verkennende
analyse van routeringsvraagstukken mogelijk maakt. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook om
een methodiek te ontwikkelen waarmee men tot de aanlevering van beslisinformatie omtrent de
routering van spoorgoederenvervoer kan komen.
In de eerste plaats is uiteengezet welke variabelen binnen verkeer- en vervoerssystemen een
invloedrijke rol spelen bij routeringsvraagstukken. Ten tweede zijn ook beleidsinstrumenten en
strategieën waarmee men op bestuurlijk niveau de ontwikkeling van routevarianten kan beïnvloeden
onderzocht. Deze bestuursprincipes en de variabelen zijn vertaald naar een Programma van Eisen,
welke weergeeft op welke criteria de methodiek de prestatie van de onderzochte routevarianten moet
beoordelen. De ontwikkelde methodiek is toegepast op een casestudy voor goederentreinen tussen
Kijfhoek (bij Rotterdam) en Venlo. Enerzijds is met behulp van deze casestudy de toepassing en
werking van de methodiek geëvalueerd en anderzijds is er een beter inzicht gekregen in de factoren
die deze routeringskeuze binnen Zuid-Nederland beïnvloeden.
De ontwikkelde methodiek beoordeelt de routevarianten op basis van basisvereisten en indicatoren.
De basisvereisten zijn gebaseerd op een EU-verordening voor TEN-T-netwerken, welke eisen voor het
spoorgoederenvervoer worden gesteld op het gebied van treinlengte, beladingsklasse, rijsnelheid en
energievoorziening. De methodiek omvat daarnaast indicatoren om van het spoortracé de
netwerkcapaciteit, conflictmogelijkheden en beveiliging te onderzoeken. Ook de exploitatiekosten,
omgevingshinder en reizigerseffecten die met de routevariant samenhangen worden door de
indicatoren geïnventariseerd. Voor de zes indicatoren is een afweegkader met scoringstabellen
ontwikkeld.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat de methodiek in zijn huidig ontwikkelde vorm voldoende in staat is
om routeringsvraagstukken te doorgronden en om de richting van het vervolgonderzoek voor specifieke
routevarianten vast te kunnen stellen. Doordat de methodiek gefundeerd is op een breed palet aan
variabelen, bestuursprincipes en geleerde lessen naar aanleiding van eerdere spoorgoederenprojecten, sluit deze nauw aan op de praktijk. De methodiek maakt hierbij een brede afweging tussen
de effecten van de routeringskeuze op de omgeving en de baten voor het spoorvervoer mogelijk,
waardoor men ten gunste van verbeterd maatschappelijk draagvlak de routeringskeuzes goed kan
beargumenteren.
Voor zowel specifiek de methodiek als de casestudy zijn er aanbevelingen aangeboden. De methodiek
kan in kwaliteit verbeterd worden indien deze voor meerdere scenario’s geschikt kan worden gemaakt.
Deze scenariostructuren kunnen het mogelijk maken om flexibel om te gaan met uiteenlopende
doorlooptijden van spoorprojecten en -beleid. Tevens is het relevant om meerdere afweegkaders vorm
te geven voor de methodiek, zodat deze nauwer kan aansluiten op de behoeften van de onderzoeker.
Bij de casestudy kwam naar voren dat de huidige routering van goederentreinen tussen Kijfhoek en
Venlo via de Brabantroute én Meteren – Boxtel voldoende toekomstvast is. Dit toont aan dat de
investering in goederenwachtsporen te Eindhoven kosteneffectief is. Een Zuidtak Betuweroute en
eventueel een Rhein-Ruhr Rail (3RX) tracé zullen immers elk een aanvullende rol ten opzichte van de
routevarianten via Eindhoven kennen. Er wordt dus aanbevolen om de meerwaarde van het 3RX-tracé
en de Zuidtak Betuweroute ten opzichte van het huidige routeringsbesluit te onderzoeken. Specifiek
kan men voor de laatstgenoemde routevariant verkennen hoe men binnen de stad Nijmegen de
omgevingshinder ten gevolge van extra goederentreinen kan beperken.
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1

Inleiding
Plan van Aanpak
(Westendarp, 2013)

1.

Inleiding

Ter introductie tot het onderzoek is in dit hoofdstuk het Plan van Aanpak (PvA) beschreven. Binnen dit
PvA komt de aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek aan bod. Verder is er ruimte voor de
formulering van de probleem- en doelstelling en de bespreking van de methodische aanpak. De
leeswijzer vormt het slot van dit hoofdstuk.

1.1. Aanleiding
Context
Mobiliteit heeft een belangrijke positie ingenomen in ons dagelijks leven. Verplaatsingen zijn essentieel
om mensen tussen woon-, werk- en recreatieadressen te laten reizen en om goederen van A naar B te
kunnen brengen. Mobiliteit is altijd in transitie, zowel de verplaatsingspatronen van vandaag als de
veranderende verkeersstructuren van de toekomst laten deze ontwikkeling zien.
Het openbaar vervoer (OV) vervult een grote rol binnen de Nederlandse mobiliteit. Door economische
en sociale ontwikkelingen neemt het gebruik van het OV-systeem toe. Zo kwam in de Nationale Markten Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 naar voren dat het aantal reizigerskilometers in het OV tot
2030 met circa 30 procent groeit. Ook voor het spoorgoederenvervoer is een sterke toename verwacht:
van 41 miljoen ton nu naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030 (Ministerie van IenW, 2021, p. 16). De
coronacrisis zorgt enkel voor een uitstel van deze groei met ongeveer 2 á 3 jaar, waardoor de opgave
na het wegvallen van de coronamaatregelen urgent blijft (BNR, 2020).
Om onder andere deze groeiomvang te kunnen faciliteren is het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer
2040 (TBOV) opgericht. Binnen dit TBOV wordt gezamenlijk met regio’s, vervoerders en ProRail de
gezamenlijke ambitie voor het OV van de toekomst bestuurlijk geformuleerd. Binnen het TBOV wordt
gericht gekeken naar de bijdrage van het Nederlandse spoorvervoer aan deze ambities. Door
verplaatsingen per spoor als drager van het Nederlandse OV-systeem te zien vormen treinverbindingen
de kern van het Nederlandse OV. In kader van het TBOV wordt om die reden een Landelijke
Netwerkuitwerking Spoor (LNS) uitgevoerd. Door naar de realisatie van een samenhangend
spoornetwerk toe te werken wordt er bijgedragen aan de doelen uit het TBOV.

Vraagstuk
Bij de ontwikkeling van een netwerk aan reizigerstreinen kan er samenhang worden gevonden met het
spoorgoederenvervoer. In Nederland delen het reizigersverkeer en het goederenverkeer gelijkwaardig
de ruimte op het spoor, waardoor ze elkaar binnen de capaciteitsverdeling ‘beconcurreren’. In kader
van het TBOV wordt dan ook het ‘ontmengen’ van het spoorvervoer onderzocht, door reizigers- en
goederenverkeer zo veel mogelijk over eigen infrastructuur en corridors te laten rijden. Om deze
redenen wordt in kader van het TBOV onderzocht welke routering van goederentreinen tot meer ruimte
voor reizigerstreinen op het spoor kan leiden.
De opdracht voor het onderzoek van dit rapport is om tot een methodiek te komen die inzicht kan bieden
in de belangrijkste variabelen die bij de ontwikkeling van een spoorgoederenroute van belang zijn. Deze
methodiek maakt het mogelijk om spoorgoederenroutes onderling met elkaar af te wegen, zodat er
antwoorden kunnen worden gevonden voor routeringsvraagstukken.
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Zuid-Nederland is zo’n landsdeel waarbinnen de routering van goederentreinen een complex vraagstuk
is en waar keuzes t.a.v. spoorgoederenroutering nog moeten worden gemaakt. Door de ligging van dit
landsdeel tussen de havens van Antwerpen, Vlissingen en Rotterdam enerzijds en de landsgrenzen
met Duitsland en België anderzijds zijn er veel goederentreinbewegingen in Zuid-Nederland te zien.
Hierdoor is het effect van de maatregelen in kader van het TBOV op het spoorgoederenvervoer voor
dit landsdeel groot. Doordat meerdere alternatieven qua spoorgoederenroutering in kader van het
TBOV voor Zuid-Nederland onderzocht worden kan de methodiek voor voldoende beslisinformatie
omtrent dit vraagstuk zorgen. Een aanvullende opdracht binnen dit rapport is dan ook het verkrijgen
van beslisinformatie aangaande het routeringsvraagstuk in Zuid-Nederland.

Opdrachtgever
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van ProRail, de spoorwegbeheerder van Nederland.
ProRail is in Nederland verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en aanleggen van
spoorinfrastructuur en het coördineert de interactie tussen de spoorvervoerders onderling en het
aanverwante treinverkeer. Binnen ProRail werkt de afdeling Projecten in kader van de LNS aan een
onderzoek naar de noodzakelijke maatregelen en kosten ten aanzien van de ontworpen Nederlandse
spoornetwerken. Doordat de benodigde spoorinvesteringen afhankelijk zijn van de uitgekozen route
voor goederentreinen, is de afdeling Projecten nauw betrokken bij de routeringsvraagstukken.

1.2. Probleemstelling
Het ontwikkelen van routevarianten in Nederland is een complex proces. Enerzijds is er behoefte aan
eenduidige strategieën rondom het routeren van goederentreinen door Nederland. Inzet hierbij is om
corridors voor reizigerstreinen zo min mogelijk te doorsnijden en om in relatie tot de capaciteit van het
spoor zo efficiënt mogelijk te investeren. Anderzijds roepen spoorgoederenprojecten, zoals de
Betuweroute en de Goederenroutering Oost-Nederland (GON), veel weerstand op bij de betrokken
buurtbewoners en de politiek (Velthoven, Beatrix opent Betuwelijn onder voortdurend protest, 2007)
(Leglay, 2012). Het genereren van voldoende beslisinformatie op basis van een methodiek kan hierbij
tot meer draagvlak en besluitzekerheid leiden voor een besluit aangaande een bepaalde routevariant
voor goederentreinen.
 Probleemstelling: Een methodiek is benodigd om gewogen besluiten rondom de routering van
spoorgoederenvervoer te kunnen maken en om op basis van de beslisinformatie genoeg
draagvlak en besluitzekerheid te vinden voor deze routeringskeuzes.

1.3. Doelstelling
De methodiek moet de totstandkoming van beslisinformatie mogelijk maken. Deze beslisinformatie kan
gebruikt worden als argumentatie bij de keuze voor het wel of niet ontwikkelen van een bepaalde
routevariant. Dit leidt tot de volgende doelstelling voor dit onderzoek:
 Doelstelling: Het ontwikkelen van een methodiek om tot de aanlevering van beslisinformatie
omtrent de routering van spoorgoederenvervoer te kunnen komen.
Het eindproduct van dit onderzoek omvat dit rapport, welke de totstandkoming en de werking van de
methodiek bespreekt. Tevens is de casestudy spoorgoederenvervoer Zuid-Nederland opgenomen in
dit rapport, waarbinnen de toepassing van de methodiek besproken wordt.

1.4. Methodische aanpak
Afbakening
Bij de totstandkoming van de methodiek ligt de focus op de variabelen die invloedrijk zijn binnen
routeringsvraagstukken. Een theoretisch kader op basis van field- en deskresearch wordt benut om
uiteen te zetten welke variabelen hierbij een rol spelen. Door een focus te houden op deze variabelen
wordt de complexiteit van het onderzoek beperkt gehouden. Tevens wordt ermee bewerkstelligd dat
alleen de relevantste variabelen mee worden genomen binnen de opbouw van de methodiek.

Onderzoeksvragen
Op basis van de voorafgaande doelstelling, probleemstelling en afbakening is de volgende hoofdvraag
opgesteld:
 Hoofdvraag: Hoe kan aan de hand van een methodiek een beoordeling van een
routeringskeuze van spoorgoederenvervoer plaatsvinden?
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Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn vier deelvragen opgesteld. Deze deelvragen zijn
verdeeld over de drie delen waaruit dit onderzoek is opgebouwd. De structuur kan als volgt worden
vormgegeven:
 Deel 1: theoretisch kader:
 Deelvraag 1a: Welke variabelen spelen een rol bij de routering van
spoorgoederenvervoer?
 Deelvraag 1b: Wat voor relevant beleid en welke relevante strategieën zijn er
voorhanden met betrekking tot de routering van spoorgoederenvervoer?
 Deel 2: methodiek:
 Deelvraag 2: Hoe kunnen variabelen en bestuursprincipes binnen het
spoorgoederenvervoer worden uitgewerkt richting een methodiek?
 Deel 3: casestudy spoorgoederenvervoer Zuid-Nederland:
 Deelvraag 3: Welke lessen over de goederenroutering in Zuid-Nederland en de
toepassing van de methodiek kunnen er worden geleerd naar aanleiding van de
casestudy?

Methodologie
In tabel 1.1 is weergegeven welke onderzoeksmethoden binnen het onderzoek worden toegepast en
op welke wijze dit gebeurt.
Onderzoeksmethode
Deskresearch
Exploratief
onderzoek
Fieldresearch

Kwantitatief
onderzoek
Toegepast
onderzoek

Toepassing
De benodigde kennis en data wordt op basis van literatuur verworven. Het
vinden van bronnen wordt ondersteund door middel van fieldresearch.
Er wordt verkend welke variabelen invloedrijk zijn binnen
routeringsvraagstukken.
Railexperts worden binnen interviews bevraagd welke variabelen en welke
kennis mee dient te worden genomen richting de opbouw van de
methodiek. In interviewschema’s in bijlage A worden de uitkomsten
gedeeld.
De naar indicatoren vertaalde variabelen worden gemeten op basis van
beschikbare data binnen ProRail en data uit de literatuurstudie.
Binnen de casestudy is er sprake van toegepast onderzoek: de casestudy
spoorgoederenroutering Zuid-Nederland, welke een vraagstuk uit de
praktijk vertegenwoordigt, wordt onderworpen aan de methodiek.

Tabel 1.1: de onderzoeksmethoden die binnen het onderzoek worden toegepast.

Onderzoeksstructuur
Het onderzoek kent een structuur welke is opgedeeld uit drie delen. De delen 1 t/m 3
vertegenwoordigen het theoretisch kader, de methodiek respectievelijk de casestudy. In figuur 1.2 op
de volgende pagina wordt de gehele onderzoeksstructuur schematisch weergegeven.
Het doel van het theoretisch kader in deel 1 is om alle kennis en informatie die mogelijk relevante input
kunnen vormen voor de methodiek onderzocht te hebben. Binnen deelvraag 1a zijn alle variabelen die
een rol spelen binnen het spoorgoederenvervoer onderzocht. Van deze variabelen is bekeken welke
invloedrijk zijn binnen routeringsvraagstukken en om die reden meegenomen dienen te worden richting
de methodiek. Deelvraag 1b inventariseert alle beleidsvorming en netwerkstrategieën die invloed
uitoefenen op de uitwerking van routeringsvraagstukken.
Hierbij is er ook gekeken naar reeds bestaande methodieken
op het gebied van spoorgoederenroutering.
Binnen het theoretisch kader is ervoor gekozen om zoveel
mogelijk te ‘trechteren’: in het begin zijn globaal en
alomvattend de variabelen geïnventariseerd en aan het eind
zijn selectief alleen de relevante variabelen met een hoog
detailniveau onderzocht. Dankzij het trechteren zijn enerzijds
geen variabelen over het hoofd gezien en anderzijds nietrelevante variabelen losgelaten. Figuur 1.1 legt het
‘trechterprincipe’ schematisch uit.

Pagina 9 van 95

Figuur 1.1: het ‘trechterprincipe’ visueel
uitgelegd.

Goederen op het juiste spoor

Bij deel 2 staat de opbouw van de methodiek
centraal. De ontwikkeling van de methodiek
wordt besproken aan de hand van deelvraag 2.
Hierbij wordt een Programma van Eisen (PvE)
opgesteld
om
te
bepalen
in
welke
beslisinformatie de methodiek moet kunnen
voorzien. Dit PvE is opgesteld op basis van het
theoretisch kader en geleerde lessen uit
voorgaande spoorprojecten. Hierna is de werking
van de ontworpen methodiek besproken. Hierbij
is eerst besproken welke basisvereisten
opgesteld zijn voor de methodiek. Hierna wordt
aangegeven welke variabelen en bestuursprincipes onder welke indicatoren vallen. Deze
indicatoren zijn hierna naar sub-indicatoren
uitgesplitst. Door middel van een afweegkader
kunnen de uitkomsten tussen de indicatoren en
routevarianten onderling vergeleken worden.
In het derde deel is de casestudy voor het
spoorgoederenvervoer
in
Zuid-Nederland
besproken. Enerzijds biedt de uitwerking van Figuur 1.2: de onderzoeksstructuur binnen dit rapport.
deze casestudy een antwoord op het vraagstuk aangaande de routering van goederentreinen door
Zuid-Nederland, anderzijds dient de casestudy ter evaluatie van de werking van de methodiek.
Deelvraag 3 legt dan ook een nadruk op het tweeledige doel van deze casestudy.

Risico’s en voorwaarden
Er kunnen mogelijke risico’s worden gevonden voor de ‘vertaling’ van de variabelen naar indicatoren.
Zo is er geen zekerheid dat voor iedere variabele een indicator gevonden kan worden, of dat er voor
specifieke indicatoren voldoende data voorhanden is. Deze vertalingsstap is wel voorwaardelijk om de
methodiek aan te kunnen laten sluiten op de praktijk. Bij dit laatste is het tevens van belang dat de
casestudy een praktijksituatie nabootst.
Het onderzoek is uitgevoerd ten tijde van de tweede lockdownperiode uit de coronacrisis. Om deze
reden heeft het onderzoek beperkt plaats kunnen vinden aan het adres van ProRail. Ondanks dat het
mogelijk is om online en vanaf een thuiswerkplek de diverse onderzoeksmethoden toe te passen, wordt
de eventuele negatieve invloed van de thuiswerkplicht op de uitvoerbaarheid van de
onderzoeksmethoden niet uitgesloten.

1.5. Leeswijzer
Dit rapport omvat alle doorlopen stappen ten aanzien van het onderzoek. Dit hoofdstuk (hoofdstuk 1)
betreft het PvA van het onderzoek. De kern van dit rapport (hoofdstuk 2 t/m 5) is in drie delen opgedeeld.
Deel 1 van dit rapport omvat het theoretisch kader. In hoofdstuk 2 is besproken welke variabelen van
invloed zijn binnen routeringsvraagstukken. Hoofdstuk 3 bespreekt welke beleidsvorming en
strategieën van invloed zijn op het Nederlandse spoornetwerk.
Deel 2 van dit rapport betreft een uiteenzetting over de methodiek. Hierbij laat hoofdstuk 4 zien hoe de
methodiek op basis van een PVE, basisvereisten, indicatoren en een afweegkader is opgebouwd.
Deel 3 van dit rapport gaat over de casestudy spoorgoederenvervoer Zuid-Nederland. Binnen
hoofdstuk 5 is de casestudy uitgevoerd met behulp van de methodiek. Daarnaast evalueert dit
hoofdstuk deze koppeling, waarna men conclusies kan trekken over de werking van de methodiek. De
uitvoering van de casestudy werkt evaluerend t.o.v. de ontworpen methodiek uit deel 2 van het rapport.
Het slot van dit rapport is voorgegeven in hoofdstuk 6, welke het concluderende deel van het onderzoek
vormt. In dit hoofdstuk is de hoofdvraag beantwoord, waardoor conclusies en aanbevelingen kunnen
worden aangeboden. De afsluiting van het rapport betreft een bronnenlijst en enkele bijlagen. Onder
deze bijlagen is in bijlage B een lijst van afkortingen opgenomen.
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2

Invloed van variabelen
(Westendarp, 2017)

2. Invloed van variabelen

In dit eerste hoofdstuk van het theoretisch kader zijn de variabelen die van invloed zijn op het
spoorgoederenvervoer besproken. In paragraaf 2.1 wordt het ontstaan, de kenmerken en de gevolgen
van verkeers- en vervoerssystemen besproken. In relatie tot deze analyse wordt in paragraaf 2.2 een
aanverwante studie naar de aard en omvang van verkeer en vervoer benut om de variabelen die een
rol spelen binnen goederenvervoer en -verkeer vast te kunnen stellen. In paragraaf 2.3 en 2.4 is
onderzocht welke van deze variabelen wel of niet invloedrijk zijn met betrekking tot de routering van
spoorgoederenvervoer. De deelvraag binnen dit hoofdstuk is:
 Deelvraag 1a: Welke variabelen spelen een rol bij de routering van spoorgoederenvervoer?

2.1. Verkeer- en vervoerssystemen
Ontstaanswijze
In het doen en laten van de mens neemt het overbruggen van ruimtelijke afstanden een belangrijke rol
in. Zowel de activiteiten die mensen op een dag uitvoeren, als de productiestappen voor het creëren
van goederen kennen hierbij een ruimtelijk patroon: doordat men op meerdere plaatsen verschillende
handelingen kan uitvoeren, ontstaan er individuele patronen van verplaatsingen tussen deze locaties
(Schijndel, Wal, & Kok, 2016, p. 166). Mobiliteit kan daarmee als het directe gevolg van het overbruggen
van afstanden tussen ruimtelijk verspreide locaties worden gezien (Geurs, 2013). Voor mobiliteit kan
dan ook de volgende definitie worden vastgesteld:
 Mobiliteit: de interactie die ontstaat als gevolg van de ruimtelijke scheiding van activiteiten
(Hessels, 2017).
Dat het uitvoeren van verplaatsingen een belangrijke positie binnen ons bestaan inneemt, is terug te
zien aan de behoefte die de mens heeft om mogelijkheden tot verplaatsen te hebben. Het stelt de mens
namelijk in staat om zowel de uitvoering van activiteiten als het produceren van goederen ruimtelijk te
verspreiden. Door deze ruimtelijke scheiding van activiteiten kunnen er onder andere keuzevrijheden
en schaalvoordelen ontstaan en kan de kwaliteit van de uitvoering van deze (productie)activiteiten
worden verbeterd. (Schijndel, Wal, & Kok, 2016, p. 166).
De uiteindelijke keuzes die hierbij gemaakt worden voor de spreiding van activiteit en productie over
tijd en ruimte, leiden ertoe dat men zich wil verplaatsen tussen meerdere locaties. De aantrekkelijkheid
van bepaalde locaties om hier (productie)activiteiten uit te voeren bepaalt daarmee de mate waarin
verplaatsingen naar deze locaties ontstaan. Het totaalbeeld aan individuele verplaatsingen tussen
locaties leidt hierbij tot een collectief verplaatsingspatroon (Schijndel, Wal, & Kok, 2016, p. 162). De
verplaatsingspatronen laten zich vertalen naar een totaalbeeld aan verplaatsende vervoersmiddelen,
welke gezamenlijk vervoerspatronen vormen. Indien deze vervoerspatronen geconfronteerd worden
met een aanbod van infrastructuur, ontstaan hierbij verkeerspatronen (Schijndel, Wal, & Kok, 2016, pp.
166-167). Figuur 2.1 toont de samenhang tussen patronen van verplaatsing, vervoer en verkeer.

Figuur 2.1: de samenhang tussen patronen van verplaatsing, vervoer en verkeer.
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Zowel de vervoers- als de verkeerspatronen zorgen voor een bepaalde weerstand om te verplaatsen.
Indien vervoersmiddelen en/of -diensten om te verplaatsen tekortkomen of ontbreken, kan immers de
verplaatsing beperkt of niet tot uitvoering komen. Daarnaast kan indien de vraag naar vervoer het
aanbod van infrastructuur overstijgt de uitvoering van een verplaatsing uitblijven. Dit ziet men zoal bij
overbelasting van het spoor (Schijndel, Wal, & Kok, 2016, pp. 166-167).

Opbouw
Het voorgaande geeft de totstandkoming van een verkeer- en vervoersysteem weer, welke de aard en
omvang van verkeer en vervoer vertegenwoordigt. Verkeers- en vervoerssysteem omvatten drie delen:
 Het geheel van mobiliteitspatronen van personen en goederen (=de vervoersvraag);
 Het aanbod van infrastructuur, vervoermiddelen en vervoersdiensten (=het vervoersaanbod);
 De afstemming van vraag en aanbod (Geurs, 2013).
Een verkeers- en vervoerssysteem laat zich
vanuit de vraagkant uitdrukken door het motief of
het doel van de verplaatsing, de afgelegde
afstand en de voor de verplaatsing benodigde
tijd. De aanbodkant laat zich kenmerken door
vervoersdiensten.
Deze
vervoersdiensten
gebruiken vervoersmiddelen om vervoer aan te Figuur 2.2: de samenhang tussen vraag een aanbod van
vervoer.
kunnen bieden. Deze vervoersmiddelen zijn
afhankelijk van de beschikbare infrastructuur. Indien de vraag- en aanbodzijde voldoende op elkaar zijn
afgestemd, functioneert een verkeers- en vervoerssysteem optimaal (Immers & Stada, 2004, p. 12 &
30). De samenhang tussen vraag en aanbod van vervoer wordt visueel weergegeven in figuur 2.2.

Gevolgen
Verkeer- en vervoersystemen kunnen binnen diverse maatschappelijke terreinen tot kosten of baten
leiden. De volgende gevolgen kunnen voor verkeer- en vervoerssystemen uiteen worden gezet:
 Economische vooruitgang: Het verbeteren van de bereikbaarheid kan leiden tot een
verbetering van de economische waarde van bepaalde locaties. Zo trekken gebieden met een
goede bereikbaarheid meer werkgelegenheid en woningbouw aan;
 Sociale vooruitgang: Betere bereikbaarheid zorgt voor gelijkere kansen tussen bewoners van
verschillende gebieden. Zo kunnen inwoners van de ene stad meeprofiteren van de
welvaartsgroei van de andere stad en kunnen goederenproducten gebruik maken van
agglomeratie- en schaalvoordelen van nabijgelegen gebieden;
 Ecologische vooruitgang: Door verduurzaming van vervoer kunnen CO2-emissies worden
beperkt, waardoor het leefklimaat op diverse schaalniveaus verbeterd wordt. Dit leidt tot een
verbetering van de leefbaarheid van gebieden die in de omgeving van infrastructuur liggen;
 Publiek welzijn: De uitwerking van een verkeer- en vervoersystemen kan leiden tot
verkeersonveilige situaties. Een blootstelling van personen aan deze potentiële risico’s kan
leiden tot een beschadiging van de gezondheid;
 Levenskwaliteit: Naast dat bereikbaarheid de kwaliteit van het leven kan verbeteren, kan het
ook het welzijn verslechteren. Congestievorming en omgevingsoverlast kunnen bijvoorbeeld
leiden tot hinder bij degenen die verkeer- en vervoerssystemen gebruiken of erbij betrokken
zijn (Tumlin, 2012, pp. 2-4).

2.2. Structuurmodel
Ten opzichte van het voorgaande uit dit hoofdstuk heeft hoogleraar Bert van Wee van de TU Delft een
gelijknamige analyse met vergelijkbare uitkomsten uitgevoerd. Hij heeft hierbij gekeken naar welke
invloedsfactoren de aard en omvang van verkeer en vervoer bepalen, en tot welke effecten dit leidt.
Deze heeft hij uitgesplitst naar variabelen, welke gezamenlijk met elkaar het ontstaan en de gevolgen
van verkeer en vervoer verklaren. Doordat volgens Van Wee bij het goederenvervoer in hoofdlijnen
dezelfde factoren een rol spelen als bij het personenvervoer, kunnen de variabelen ook gebruikt worden
om systemen van goederenvervoer en -verkeer te verklaren. (Wee, 2014, p. 23).
De volgende invloedsfactoren bepalen volgens van Wee het ontstaan van goederenvervoer- en
verkeer:
 Mensen en bedrijven hebben de behoefte en/of de mogelijkheden om goederen te verplaatsen;

Pagina 12 van 95

Goederen op het juiste spoor




De ruimtelijke spreiding van productie- en distributielocaties vragen om verplaatsingen van
goederen;
Reisweerstanden zoals de benodigde kosten, tijdsinvestering en moeite beperken het ontstaan
van verplaatsingen (Wee, 2014, p. 16).

Volgens Van Wee omvat Goederenvervoer het fysieke transport van goederen tussen locaties, veelal
uitgedrukt in tonkilometers. Goederenverkeer omvat de verschijningsvorm van goederenvervoer in de
vorm van bewegingen van verkeersmiddelen, uitgedrukt in kilometrages per vervoersmiddel, zoals
treinkilometers. Deze uitdrukkingen van goederenvervoer- en verkeer tonen hiermee de aard en
omvang van verkeer en vervoer aan. (Wee, 2014, p. 15).
De aard en omvang van dit goederenvervoer- en verkeer kan op de volgende aspecten tot bepaalde
effecten leiden:
 Bereikbaarheid: de mate waarin goederen tussen diverse locaties vervoerd kunnen worden
(Wee, 2014, p. 26);
 Veiligheid: de mate waarin verkeer tot ongevallen en onveilige gebeurtenissen en ervaringen
leidt (Hessels, Cursus Inleiding Mobiliteit - College 5, 2017);
 Leefbaarheid: het geheel
van invloeden (positieve en
negatieve)
van
het
goederenverkeer op de
kwaliteit van het leefmilieu
en de uitoefening van
activiteiten in de omgeving
(Schepel, 1987, p. 9).
De hiervoor beschreven variabelen
kennen een onderlinge samenhang.
De invloedsfactoren vormen de input
voor de aard en omvang van verkeer
en vervoer. De output van verkeer en
vervoer zijn de effecten op het
gebied
van
bereikbaarheid,
veiligheid en leefbaarheid. Deze
onderlinge verbanden tussen de
variabelen zijn weergegeven in het Figuur 2.3: het conceptuele model aangaande verkeer en vervoer
conceptuele model van figuur 2.3.
(Wee, 2014).

2.3. Invloedarme variabelen
Van de variabelen uit figuur 2.3 is onderzocht welke variabelen, in lijn met de doelstelling van dit
onderzoek, niet een significante invloed hebben op vraagstukken omtrent de routering van het
spoorgoederenvervoer. De volgende variabelen komen als invloedarm naar voren:
 Locaties;
 Behoeften en mogelijkheden.

Locaties
Gegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) tonen aan hoe groot het
aandeel
van
het
binnenlandse
spoorgoederenvervoer binnen het totale
spoorgoederenvervoer in Nederland is.
Van de 38 á 40 miljoen ton goederen die
per jaar tussen 2014 en 2019 vervoerd
werden, werd 3 miljoen ton binnen
Nederland vervoerd, zoals weergegeven in
figuur 2.4. Een beperkt aandeel van circa
7,7% van de vervoerde goederen per trein
in Nederland heeft dus zowel een herkomst Figuur 2.4: de omvang van spoorgoederenvervoer in
als een bestemming in Nederland.
Nederland, inclusief het binnenlands aandeel (CBS, 2020).
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Een route die door een goederentrein door Nederland heen afgelegd wordt, heeft dus relatief vaak een
begin- en/of eindpunt in het buitenland. De locaties uit het conceptuele model van figuur 2.3 waartussen
goederen verplaatst worden, liggen dus regelmatig in het buitenland, met als gevolg dat Nederlandse
beleidsmakers de ruimtelijke spreiding van de begin- en/of eindpunten van spoorgoederenroutes
beperkt kunnen beïnvloeden. Om die reden kan worden gesteld dat de variabele ‘locaties’ uit het
conceptuele model een invloedarme rol speelt binnen de Nederlandse routering van
spoorgoederenvervoer.

Behoeften en mogelijkheden
Door onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB)
zijn trends en toekomstige onzekerheden verkend die van belang zijn voor besluitvorming rondom de
fysieke leefomgeving. In het rapport ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s’ zijn hiervoor
twee scenario’s voor de toekomst van Nederland op onder andere economisch en demografisch terrein
uiteengezet:
 WLO-hoog scenario: een combinatie van een relatief hoge bevolkingsgroei met een hoge
economische groei van ongeveer 2% per jaar;
 WLO-laag scenario: een combinatie van een beperkte demografische ontwikkeling samen met
een gematigde economische groei van ongeveer 1% per jaar (CPB/PBL, 2015, p. 9).
Binnen de WLO-studie is onderzocht wat de drijvende krachten zijn achter de ontwikkeling van het
goederenvervoer tot en met 2050. De behoeften en mogelijkheden van goederenverladers worden
hierbij omgezet in argumenten om mobiliteit in de vorm van spoorgoederenvervoer te laten plaatsvinden
(CPB/PBL, 2015, p. 18).
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het totale aantal tonkilometers aan vervoerde goederen dat
door Nederland verwerkt wordt tot en met 2050 zal groeien, met in het Hoog-scenario een percentage
van 52 procent en in het Laag-scenario een percentage van 14 procent. Binnen het goederenvervoer
blijkt dat de ontwikkeling van de economie op nationaal en internationaal niveau de belangrijkste
drijvende krachten zijn achter deze voorspelde groeipercentages (CPB/PBL, 2015, p. 48). Daarnaast
is er door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geprognosticeerd dat dankzij het doorzetten
van globalisering de internationale aan- en afvoer van goederen sneller groeit dan het binnenlands
vervoer (KiM, 2018). De voorspelde internationale economische groei heeft hierdoor meer invloed in
de omvang van het goederenvervoer in Nederland dan de binnenlandse economische groei. Dit zorgt
ervoor dat de drijvende kracht achter internationaal goederenvervoer de drijvende kracht achter
binnenlands goederenvervoer zal overstijgen (CPB/PBL, 2015, p. 48).
Indien het internationale aandeel van het goederenvervoer in Nederland toeneemt ten koste van het
binnenlandse aandeel, kan men de verwachting uitspreken dat de begin- en eindpunten van een
spoorgoederenroute in de toekomst vaker in het buitenland zullen liggen. In de voorgaande
subparagraaf over de variabele ‘locaties’ kwam reeds naar voren dat buitenlandse begin- en/of
eindpunten qua ruimtelijke spreiding beleidsmatig gezien beperkt te beïnvloeden zijn. Op basis van
deze constatering kan worden gesteld dat de variabele ‘behoeften en mogelijkheden’ uit het
conceptuele model een invloedarme rol heeft binnen de routering van spoorgoederenvervoer.

2.4. Invloedrijke variabelen
Van de variabelen uit figuur 2.3 op pagina 13 is onderzocht welke variabelen, in lijn met de doelstelling
van dit onderzoek, wel een significante invloed hebben op vraagstukken omtrent de routering van het
spoorgoederenvervoer. De volgende variabelen komen als invloedrijk naar voren:
 Weerstand;
 Aard en omvang;
 Bereikbaarheid;
 Veiligheid;
 Leefbaarheid.

Weerstand
Weerstanden op het gebied van spoorgoederenvervoer laten zich vertalen naar de mate waarin
goederen gemakkelijk per spoor vervoerd kunnen worden. Deze zijn afhankelijk van de benodigde
reistijd, de benodigde reiskosten en overige factoren zoals betrouwbaarheid en veiligheid. (Wee, 2014,
p. 20).
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Reistijd
Over het algemeen geldt: hoe groter de reistijd, hoe hoger de weerstand is om goederen te verplaatsen.
Doordat spoorgoederenroutes onderling qua reistijd kunnen variëren, wordt er per routevariant een
andere weerstand op het gebied van reistijd gecreëerd (Wee, 2014, p. 20). De reistijd voor
goederenvervoerders is niet alleen afhankelijk van de af te leggen afstand: ook de baanvaksnelheid
langs het spoor, de noodzaak tot kopmaken en het aantal keren dat de goederentrein moet stoppen op
inhaalsporen beïnvloedt de reistijd (M. Graafland, persoonlijke communicatie, 8 maart 2021).
Reiskosten
Ook voor de reiskosten geldt: hoe groter de reiskosten, hoe hoger de weerstand is om goederen te
verplaatsen. SEO Economisch Onderzoek heeft onderzocht wat de invloed van een routeringsbesluit
is op de totale kosten van het spoorgoederenvervoer in Nederland. Hier kwam uit voort dat de kosten
van het omrijden en productiviteitsverliezen door een Routeringsbesluit circa 0,2% tot 0,4% van de
totale kosten van spoorgoederenvervoer in Nederland zijn (Benthem & Koopmans, Op het goede
spoor?, 2018, p. 19). De factoren in tabel 2.1 hebben hierbij een invloed op dit percentage.
Categorie
Hogere
kosten

Kostenpost
Omrijkosten
Lagere productiviteit
Aanpassing personeel
/ materieel
Keten-inefficiënte

Lagere
omzet

Concurrentiepositie
t.o.v. andere
modaliteiten
Concurrentiepositie
t.o.v. andere havens

Overige
effecten

Veiligheidsrisico’s

Administratieve lasten
Indirecte economische
lasten

Omschrijving
Hogere transportkosten t.g.v. het afleggen van een langere
route en daaraan verbonden hogere gebruiksvergoedingen.
Personeel en materieel moeten bij langere routes meer ritten
per tijdseenheid maken.
Personeel moet zogenaamde ‘wegbekendheid’ krijgen voor
het nieuwe spoortracé, en materieel moet mogelijk technisch
worden aangepast.
De aansluiting op andere delen van de vervoersketen kan
verslechteren.
Regelgeving en hogere kosten t.g.v. een andere
spoorgoederenroute kunnen het spoorvervoer als modaliteit
minder aantrekkelijk maken t.o.v. andere modaliteiten.
Regelgeving en hogere kosten t.g.v. een andere
spoorgoederenroute kunnen andere havens dan de havens
langs de spoorgoederenroute aantrekkelijker maken.
(Externe) veiligheidsrisico’s kunnen langs de nieuwe
spoorgoederenroute optreden, welke investeringen in de
infrastructuur vereisen.
Nieuwe spoorgoederenroutes brengen administratieve lasten
met zich mee.
Minder spoorgoederenvervoer kan leiden tot een afname van
economische activiteit in de hiervan afhankelijke sectoren.

Tabel 2.1: mogelijke extra kostenposten t.g.v. een routeringsbesluit (Benthem & Koopmans, 2018, pp. 21-22).

Betrouwbaarheid
Voor de overige weerstandsfactoren wordt er voornamelijk gekeken naar de betrouwbaarheid van het
spoorgoederenvervoer. Hoe groter de betrouwbaarheid van het spoorgoederenvervoer, hoe kleiner de
weerstand wordt (Wee, 2014, pp. 21-22). Op het gebied van betrouwbaarheid van het
spoorgoederenvervoer zijn de begrippen punctualiteit en robuustheid van toepassing:
 Punctualiteit: de mate waarin een trein op tijd rijdt. In Nederland is een trein nog punctueel bij
een vertraging van minder dan drie minuten;
 Robuustheid: Het vermogen om de functie waarvoor het netwerk ontworpen is te blijven
vervullen, ook in situaties die sterk afwijken van reguliere omstandigheden (Savelberg &
Bakker, 2010).
Overzicht
Op het gebied van spoorgoederenvervoer kan binnen een routeringsvraagstuk ervoor worden gekozen
om de routevariant met de kleinste gebruiksweerstand verder uit te werken. Routevarianten met de
kortste reistijd, de laagste reiskosten en de grootste betrouwbaarheid komen hierbij in beeld.
Soortgelijke routevarianten maken het vervoeren van goederen per spoor toegankelijker. Op deze
manier speelt de variabele ‘weerstand’ een rol binnen routeringsvraagstukken.
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Figuur 2.5: een overzicht van de variabele ‘weerstand’ met de bijbehorende sub-variabelen en afhankelijkheden.

Aard en omvang
Organisatievormen
In Nederland komen drie verschillende organisatievormen van spoorgoederenvervoer voor:
 Uniform goederenvervoer: Eén soort lading wordt middels één rit voor één klant vervoerd;
 Wagenlading vervoer: Eén trein wordt ingezet om verschillende ladingen voor verschillende
klanten te vervoeren. In Nederland worden deze ladingen gesorteerd en verzameld te Kijfhoek;
 Intermodaal transport: Eén trein wordt ingezet als onderdeel van een multimodale
ketenverplaatsing. Bij terminals en havens worden containers, wissellaadbakken en opleggers
met andere modaliteiten zoals het wegvervoer en de binnenvaart uitgewisseld (Es, 2020).
Het KiM voorziet in de toekomst veranderingen in het aandeel van iedere organisatievorm binnen het
Nederlandse spoorgoederenvervoer. Het instituut verwacht dat dankzij verregaande globalisering en
een aantrekkende wereldeconomie, het aandeel vervoerde containers per spoor in Nederland zal
toenemen. Hier staat tegenover dat het aandeel vervoerde brandstoffen en in het bijzonder het vervoer
van steenkool ten gevolge van de energietransitie zal gaan afnemen (KiM, 2018, p. 44). Dit impliceert
dat in de toekomst het aandeel van intermodaal transport binnen
het Nederlandse goederenvervoer per spoor zal toenemen, ten
koste van het uniforme goederenvervoer. Dit zorgt voor een
belangrijkere positie van de goederenterminals binnen het
spoorgoederenvervoer, waar containers tussen modaliteiten
worden uitgewisseld. Daarnaast wordt aangegeven dat 1,3 mln.
van de 1,5 mln. TEU vervoerde containers in Nederland van of
Figuur 2.6: terminals waar
naar de Rotterdamse Haven gaan, waardoor het belang van deze goederen(containers) tussen
haven verder wordt onderstreept (KiM, 2018, p. 14). Het ontsluiten modaliteiten uitgewisseld worden
door spoorgoederenroutes van havens en terminals waarin zullen samen met havens in de
containers met andere modaliteiten kunnen worden uitgewisseld toekomst steeds belangrijker worden
zal dus richting de toekomst toe van een steeds groter belang zijn. (Broerse Beeld Producties, 2014).
Interoperabiliteit
De mate waarin een spoorgoederenvervoerder gebruik kan maken van een technisch uniforme
infrastructuur en waar de veelheid aan soorten technische infrastructuur tot één systeem is
gereduceerd, bepaalt in hoeverre er sprake is van interoperabiliteit. Wanneer de infrastructuur
vereenvoudigd is kunnen vervoerders technisch minder complex materieel inzetten binnen hun
diensten (M. Graafland, persoonlijke communicatie, 8 maart 2021).
Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) kan de spoorinfrastructuur op de
onderstaande punten afwijken:
 De tractie-energievoorziening (TEV): de gehanteerde spanning op de bovenleiding;
 Het treinbeveiligingssysteem: het toegepaste systeem voor de treinbeveiliging;
 De spoorwijdte of spoorbreedte: de afstand tussen de twee spoorstaven van één spoor;
 De perronhoogte: de hoogte van het perron t.o.v. de rails (Graeff, et al., 2020, pp. 40-45).
Binnen Nederland zijn er variaties te vinden voor de TEV en de treinbeveiliging. Op de
grensbaanvakken na vindt men in Nederland uitsluitend een 1,5kV DC systeem of een 25kV AC
systeem. Verder zijn de spoorlijnen uitgerust met het Nederlandse treinbeveilingssysteem
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Automatische treinbeïnvloeding (ATB) of het Europese treinbeveiligingssysteem European Rail Traffic
Management System (ERTMS). De spoorwijdte is in heel West- en Centraal-Europa gelijk aan 1.435
mm (Graeff, et al., Verzet de Wissel, 2020, pp. 40-45). De perronhoogte is voor het
spoorgoederenvervoer niet belang, aangezien het spoorgoederenvervoer geen transfer met
treinreizigers kent. Van de vier aspecten uit het Rli-onderzoek zijn voor het spoorgoederenvervoer
binnen Nederland alleen afwijkende waarden te vinden bij de TEV en de treinbeveiliging. In het vervolg
van het onderzoek zijn deze twee aspecten dus van belang.
Voor het goederenvervoer zijn t.o.v. het reizigersvervoer extra interoperabiliteitsaspecten te
onderscheiden. Het gaat hierbij om de volgende aspecten:
 Treinlengte: afhankelijk van de spoorinfrastructuur kunnen goederentreinen een
maximumlengte van maximaal 550 tot 740 meter hebben;
 Beladingsklasse: spoorlijnen kunnen onderling verschillende beladingsklassen faciliteren,
variërend van klasse C2 t/m E5 in Nederland. Beladingsklassen zijn hierbij een indeling voor
de maximale aslast en het maximale tonmetergewicht waar een goederentrein mee mag rijden;
 Snelheid: door hun hogere gewicht hebben goederentreinen doorgaans een lagere toegestane
baanvaksnelheid toegewezen gekregen dan reizigerstreinen. Ook per spoorlijn kan deze
toegelaten snelheid afwijken (Drenth, Analyse TEN-T-specificaties voor Kernnetwerk
Goederen, 2019, p. 1).
Op basis van de voorgaande constateringen kan dus worden geconcludeerd
dat interoperabiliteit afhangt van de volgende aspecten:
 De aanwezige TEV;
 De aanwezige treinbeveiliging;
 De toegelaten treinlengte;
 De toegelaten beladingsklasse;
 De toegestane snelheid.
Figuur 2.7: de kenmerken van de spanning op de bovenleiding (het
soort TEV) beïnvloedt de interoperabiliteit (Spoorwegmuseum, 1948).

Overzicht
Op het gebied van spoorgoederenvervoer kan binnen een routeringsvraagstuk ervoor worden gekozen
om de routevariant die het beste aansluit op de aard en omvang van spoorgoederenvervoer uit te
werken. Routevarianten die voldoende havens en terminals aandoen en waarbij de ontworpen
spoorinfrastructuur goed interoperabiliteit mogelijk maakt, komen hierbij in beeld. Zulke routevarianten
sluiten het beste aan op de aard en omvang van het spoorgoederenvervoer. Op deze manier speelt de
variabele ‘aard en omvang van verkeer en vervoer’ een rol binnen routeringsvraagstukken.

Figuur 2.8: een overzicht van de variabele ‘aard en omvang van verkeer en vervoer’ met de bijbehorende subvariabelen en afhankelijkheden.

Bereikbaarheid
Binnen het spoorgoederenvervoer hangt de bereikbaarheid af van de mate waarin goederen vervoerd
kunnen worden tussen grensovergangen, havens en terminals. In Nederland is in de landelijke
dienstregeling ruimte opgenomen om goederentreinen tussen deze locaties te kunnen laten
verplaatsen. Hierbij is een verplaatsing van een trein vertegenwoordigt in ‘paden’: waarbij één treinpad
het gebruik van de infrastructuur door een trein weergeeft. Treinpaden worden hierbij weergegeven als
een ’lijn’ op de infrastructuur over de tijd (Planting, 2016, p. 140). Een pad geeft daarmee aan hoe vaak
de trein onderweg stopt en wanneer in het uur deze trein zich op een bepaalde locatie in het
spoornetwerk bevindt. Deze paden worden ook voor goederentreinen vastgesteld, welke men
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goederenpaden noemt (Planting, 2016, p. 23). Het aantal paden en de kenmerken ervan
vertegenwoordigen hierdoor dus de mate waarin havens en terminals bereikbaar zijn.
Beschikbaarheid
Of het aantal beschikbare goederenpaden voor het spoorgoederenvervoer voldoende is, kan bepaald
worden op basis van het vraag- en aanbodprincipe. ProRail prognosticeert hoeveel goederentreinen
per etmaal goederenvervoerders tussen bepaalde locaties in zouden willen zetten. In de landelijke
dienstregeling wordt hierbij gezocht naar een frequentie aan goederenpaden per uur welke over het
hele etmaal gezien alle goederentreinen kan verwerken. Indien het aantal beschikbare goederenpaden
aansluit op het aantal in te zetten treinen, zijn er voldoende paden beschikbaar (Planting, 2016, p. 23).
Flexibiliteit
Naast de beschikbaarheid van het aantal goederenpaden voor goederentreinen is ook de flexibiliteit
voor spoorgoederenvervoerders van belang. Hierbij kijkt men naar in hoeverre goederenvervoerders
gemakkelijk aanspraak kunnen maken op een goederenpad, of naar de mogelijkheid van het inpassen
van goederentreinen tussen andere treinpaden (M. Graafland, persoonlijke communicatie, 8 maart
2021). Binnen de landelijke dienstregeling worden de goederenpaden niet altijd gelijkmatig over het uur
verdeeld, waardoor goederenvervoerders niet altijd een rit van een goederentrein kunnen uitvoeren.
De volgende aspecten illustreren hoe de flexibiliteit omtrent spoorgoederenvervoer kan afnemen:
 Spitsuitsluitingen: Soms worden in Nederland goederenpaden in de spitsuren geschrapt, zodat
extra spitstreinen voor reizigerstreinen ingezet kunnen worden. Dit dwingt
goederenvervoerders ertoe om goederentreinen buiten de spitsuren te laten rijden, wat de
treindienst van goederenvervoerders minder flexibel maakt;
 Werkzaamheden: Bij werkzaamheden aan het spoor dient het aantal treinen per uur dat van
de infrastructuur gebruik maakt vermindert te worden. Het kan hierbij voorkomen dat specifieke
routevarianten tijdelijk niet voor goederenvervoerders beschikbaar zijn (Venne & Kooij,
Martkvisie ambitienetwerk spoorgoederen, 2020).
Indien men naar maatwerkoplossingen kijkt, waarbij men spoorgoederenvervoer met lage frequenties
en zonder goederenpaden tussen vaste treinpaden inplant, ziet men door de jaren heen de
mogelijkheden tot dit maatwerk afnemen. Door frequentieverhogingen op het bestaande spoor worden
de mogelijkheden tot maatwerkoplossingen veel kleiner, of wordt de negatieve impact op het
reizigersverkeer groter. Zo kunnen er reizigerstreinen uitgesloten worden om ruimte voor
goederentreinen mogelijk te maken. Ook deze factoren verslechteren de flexibiliteit op het spoor.
Overzicht
Op het gebied van spoorgoederenvervoer kan binnen een routeringsvraagstuk ervoor worden gekozen
om de routevariant met de kwalitatief sterkste goederenpaden uit te werken. Routevarianten met het
hoogste aantal beschikbare paden en de grootste flexibiliteit komen hierbij in beeld. Soortgelijke
routevarianten maken grensovergangen, havens en terminals het meest bereikbaar. Op deze manier
speelt de variabele ‘bereikbaarheid’ een rol binnen routeringsvraagstukken.

Figuur 2.9: een overzicht van de variabele ‘bereikbaarheid’ met de bijbehorende sub-variabelen en
afhankelijkheden.

Veiligheid
Een groot deel van de onveilige situaties op het spoor ontstaan op of nabij overwegen (ILT, 2020).
Verder zijn voor goederentreinen, de te passeren kunstwerken, het gebruikte treinbeveiligingssysteem
en het aantal conflictpunten in het spoornetwerk van belang (M. Graafland, persoonlijke communicatie,
8 maart 2021) (H. v. Aardenne, persoonlijke communicatie, 15 maart 2021).
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Overwegveiligheid
Overwegen hebben de belangrijkste invloed op de veiligheid op
en langs het spoor. Uit het Jaarverslag Spoorwegveiligheid van de
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kwam naar voren dat
veertien van de 25 zwaarste spoorincidenten in 2019 bij een
spoorwegovergang plaatsvonden. ‘Overwegen blijven de zwakste
schakel in het spoornetwerk’ was de eindconclusie van het ILT.
Tevens concludeert de inspectie dat het verbeteren van de
overwegveiligheid landelijk gezien de grootste veiligheidswinst
oplevert (ILT, 2020). Volgens ingenieursbureau Movares doen
goederentreinen dankzij de langere lengte en langzamere
snelheid t.o.v. reizigerstreinen langer over het passeren van een Figuur 2.10: overwegen hebben een
overweg, waardoor de overweg langer gesloten blijft. Gevolgen grote invloed op de spoorveiligheid
(Kruidhof, 2018).
van lang gesloten overwegen zijn onder andere lange wachtrijen,
hoge wachttijden en risicogedrag bij de weggebruikers (Janssen, 2013). Een keuze voor een
routevariant langs een tracé met relatief veel overwegen kan dus leiden tot langere sluitingen van
overwegen, met een toename van hinder en het aantal verkeersincidenten tot gevolg.
Kunstwerken
Ook bij kunstwerken kunnen beperkingen worden gevonden voor
het spoorgoederenvervoer. Het gebruik van spoortunnels wordt in
Nederland geregeld aan de hand van milieuvergunningen, welke
bepalen of en zo ja hoeveel goederentreinen een spoortunnel
mogen passeren. Goederenvervoerders worden in hun treindienst
regelmatig beperkt op het gebied van het passeren van
Figuur 2.11: omwille van de veiligheid
spoortunnels (M. Graafland, persoonlijke communicatie, 8 maart moeten goederentreinen
2021). Een voorbeeld is de Sophiatunnel nabij Papendrecht, waar spoorbruggen soms langzamer
slechts zes goederentreinen per uur gebruik mogen maken van de passeren (Zuidhorn-nieuws, 2020).
tunnel, terwijl deze is ontworpen voor twaalf goederentreinen per
uur (Velthoven, 2011). Daarnaast kunnen spoortunnels omwille van de veiligheid voor goederentreinen
ook een lagere snelheid dan de baanvaksnelheid afdwingen. Eenzelfde beperking vindt plaats bij
spoorbruggen, waarbij goederentreinen omwille van het gewicht van de vrachtlading de spoorbrug
langzamer moeten passeren (M. Vromans, persoonlijke communicatie, 25 maart 2021).
Treinbeveiliging
Naast de overwegveiligheid en de kunstwerken is ook het gebruikte treinbeveiligingssysteem van
belang. Qua beveiligingssysteem wordt momenteel in Nederland grotendeels gebruik gemaakt van
Automatische treinbeïnvloeding (ATB), welke op termijn vervangen zal worden door het European Rail
Traffic Management System (ERTMS). Dit is een nieuw Europees treinbeveiligingssysteem welke op
termijn op Europees niveau uitgerold dient te worden. Bij ERTMS bevindt de beveiligingstechniek zich
aan boord van de trein in plaats van langs het spoor. ERTMS zorgt voor een verbeterde veiligheid, een
betere betrouwbaarheid, hogere snelheden en hogere spoorcapaciteiten. Doordat ERTMS het huidige
ATB-beveiligingssysteem in Nederland vervangt en ERTMS ook in de buurlanden geïnstalleerd wordt,
zorgt ERTMS voor een betere aansluiting van het Nederlandse spoor op dat van onze buurlanden
(ERTMS.nl, 2021). Voor het Nederlandse spoor is inmiddels een uitrolstrategie opgesteld, waardoor in
2030 twaalf van de 36 Nederlandse spoortrajecten in Nederland uitgerust zullen zijn met ERTMS (OVMagazine, 2016). Indien goederentreinen zoveel mogelijk over spoortracés uitgerust met ERTMS
kunnen verplaatsen verbetert op die manier de spoorveiligheid.
Conflictpunten
Ondergeschikt aan het treinbeveiligingssysteem ligt ook het aantal
conflictpunten in het spoornetwerk op het gebied van
spoorveiligheid ter sprake. Conflictpunten op het spoornetwerk
ontstaan zodra er sprake is van kruisende treinbewegingen. Hierbij
ontstaat een risico op bots- en ontsporingsincidenten, waarbij de
kans op zulke ongevallen verminderd kan worden met een
treinbeveiligingssysteem. Daarnaast creëren de wissels die de
verschillende treinbewegingen mogelijk maken een storingsrisico,
doordat deze vorm van infrastructuur een grote kwetsbaarheid Figuur 2.12: wissels brengen risico’s
op het gebied van storingen en
kent (H. v. Aardenne, persoonlijke communicatie, 15 maart 2021). veiligheid met zich mee (AD.nl, 2020).
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Overzicht
Op het gebied van spoorgoederenvervoer kan binnen een routeringsvraagstuk ervoor worden gekozen
om de routevariant die het beste presteert op het gebied van spoorwegveiligheid uit te werken.
Routevarianten met een zo goed mogelijke overwegveiligheid, een beperkt aantal kunstwerken en zo
min mogelijk conflictpunten komen hierbij in beeld. De uitrusting van het spoortracé met het ERTMSsysteem kan hieraan bijdragen. Soortgelijke routevarianten hebben de beste veiligheidssystemen ten
dienste van het spoorgoederenvervoer. Op deze manier speelt de variabele ‘veiligheid’ een rol binnen
routeringsvraagstukken.

Figuur 2.13: een overzicht van de variabele ‘veiligheid’ met de bijbehorende sub-variabelen en afhankelijkheden.

Leefbaarheid
Spoorgoederenvervoer kan een negatieve invloed hebben op het leefmilieu langs spoortracés.
Enerzijds kan dit optreden doordat goederentreinen omgevingshinder creëren, en anderzijds
veroorzaakt spoorgoederenvervoer een blootstelling aan een risico op incidenten waarbinnen de
omgeving betrokken kan raken. Volgens Eric Westerhuis van ProRail en Michiel Graafland van DB
Cargo zijn geluidsoverlast, trillinghinder en externe veiligheid de belangrijkste vormen van aantasting
van het leefmilieu. (E. Westerhuis, persoonlijke communicatie, 3 maart 2021) (M. Graafland,
persoonlijke communicatie, 8 maart 2021).
Geluidsoverlast
Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kan Geluidsoverlast het woongenot
beperken en slaaponrust veroorzaken (RIVM, 2020, p. 12). Hoeveel geluid een trein mag genereren in
Nederland is geregeld binnen de Wet Milieubeheer. Binnen deze wet bepalen geluidproductieplafonds
(GGP’s) tot welke hoogte geluidshinder mag toenemen op specifieke referentiepunten op 50 meter
afstand van het spoor. Nieuw gerealiseerde infrastructuur of een hoogfrequentere dienstregeling kan
leiden tot een overschrijding van zo’n GGP (Ministerie van BZK, 2021).
Trillinghinder
Ook trillinghinder leidt volgens het RIVM tot irritaties en slaapverstoringen (RIVM, 2020, p. 28).
Daarnaast kan door trillingen ook materiële schade aan woningen en gebouwen ontstaan (ProRail,
2021). In tegenstelling tot geluid is er geen wetgeving voorhanden die de maximaal toegestane
trillinghinder vastlegt. Wel is de Beleidsregel Trillinghinder Spoor (BTS) van toepassing indien aan de
hand van een Tracébesluit ingegrepen wordt in de infrastructuur of als nieuwe infrastructuur aangelegd
wordt. Deze stelt dat na realisatie van de nieuwe infrastructuursituatie de trillingssterkte binnen 200
meter van het spoor maximaal 30% meer mag zijn dan de oude infrastructuursituatie (Ministerie van
BZK, 2014). Doordat Tracébesluiten alleen benodigd zijn bij grote spoorprojecten zoals
spoorverdubbelingen en stationsverbouwingen, treedt het BTS niet volgens een specifieke regelmaat
in werking.
Externe veiligheid
Een aantal goederentreinen in Nederland vervoeren chemische stoffen. Het vervoer van zulke stoffen
brengt risico’s met zich mee indien de treinen in een incident betrokken raken (ProRail, 2021). Om de
risico’s op het gebied van externe veiligheid zo aanvaardbaar mogelijk te houden is het Basisnet Spoor
opgesteld, welke een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vormt.
Binnen bepaalde risicogrenzen kunnen over deze spoorlijnen gevaarlijke stoffen worden vervoerd.
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Hiermee ontstaat er op de lange termijn een evenwicht tussen het aantal goederentreinen met
gevaarlijke stoffen dat kan rijden, de risico’s voor de omgeving langs het spoor en de mate waarin langs
het spoor gebouwd kan worden. Wettelijk is in kader van Basisnet het Besluit externe veiligheid
transportroutes (BEVT) van kracht. Ten behoeve van de ruimtelijke ordening is in de BEVT de
bebouwing tot 200 meter afstand van spoortracés ruimtelijk geregeld. Het BEVT sluit hierbij aan op de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet milieubeheer (Kenniscentrum InfoMil, 2021).
Overzicht
Op het gebied van spoorgoederenvervoer kan binnen een
routeringsvraagstuk ervoor worden gekozen om de
routevariant met de geringste invloed op de leefbaarheid
van de omgeving en het leefmilieu verder uit te werken.
Routevarianten met de minste overschrijdingen van
GGP’s en risicoplafonds en met de kleinste toename qua
trillingssterkte komen hierbij in beeld. Deze routevarianten
kennen een kleiner investeringsniveau, doordat
investeringen ten behoeve van omgevingshinder eerder
uit zullen blijven. Op deze manier speelt de variabele
‘leefbaarheid’ een rol binnen routeringsvraagstukken.

Figuur 2.14: hoe kleiner de afstand tussen een
goederentrein en de bebouwing is, hoe groter
de omgevingshinder en veiligheidsrisico’s
worden (Kierkels, 2020).

Figuur 2.15: een overzicht van de variabele ‘leefbaarheid’ met de bijbehorende sub-variabelen en
afhankelijkheden.

2.5. Deelconclusie
Binnen dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal:
 Deelvraag 1a: Welke variabelen spelen een rol bij de routering van spoorgoederenvervoer?
Er zijn vijf variabelen die de keuze rondom spoorgoederenroutering beïnvloeden:
 Weerstand: Weerstanden zoals reiskosten, reistijd en betrouwbaarheid kunnen per
routevariant verschillen. Indien men de weerstand tot het vervoeren van goederen per spoor
zo veel mogelijk wil beperken, dient men over kwalitatief sterke routevarianten te beschikken;
 Aard en omvang: Door een groter belang van containervervoer binnen het
spoorgoederenvervoer dienen goederentreinen vaker havens en terminals aan te doen. Ook
de mate van interoperabiliteit binnen het spoorgoederenvervoer is van belang. Routevarianten
die op de toekomstige organisatie van spoorgoederenvervoer aansluiten zijn dus aanbevolen;
 Bereikbaarheid: Het spoorgoederenvervoer vraagt om een voldoende aantal goederenpaden
dat aansluit op de vervoersvraag en welke flexibel benut kunnen worden. Routevarianten
kunnen hier in wisselende mate in voorzien, waardoor de organisatie rondom goederenpaden
van invloed kan zijn bij een routeringsbesluit;
 Veiligheid: Goederentreinen hebben diverse veiligheidsaspecten die door routevarianten
wisselend behandeld worden. Routevarianten kunnen hierbij onderling variëren op het gebied
van overwegveiligheid, het aantal te passeren kunstwerken en conflictpunten en het gebruikte
beveiligingssysteem;
 Leefbaarheid: Afhankelijk van de omgeving van spoorlijnen zijn inframaatregelen benodigd om
de aantasting van het leefmilieu en -omgeving door goederentreinen zoveel mogelijk te
beperken. Routevarianten met zo min mogelijk risico’s en hinder op het gebied van
geluidsoverlast, trillinghinder en externe veiligheid zijn hierbij van belang.

Pagina 21 van 95

Goederen op het juiste spoor

3

Beleid en strategie
(Ven, 2015)

3. Beleid en strategie

In dit hoofdstuk van het theoretisch kader wordt er gekeken naar welke bestuursprincipes er bestaan
rondom het spoorgoederenvervoer in Nederland. In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar beleidsvorming
en strategieën die van invloed zijn op het spoorgoederenvervoer. In paragraaf 3.1 wordt er gekeken
naar Nederlands en Europees beleid m.b.t. het spoorvervoer. In paragraaf 3.2 worden er strategieën
voor de vormgeving van het Nederlandse spoorwegnetwerk besproken. In dit hoofdstuk staat de
volgende deelvraag centraal:
 Deelvraag 1b: Wat voor relevant beleid en welke relevante strategieën zijn er voorhanden met
betrekking tot de routering van spoorgoederenvervoer?

3.1. Beleid
Binnen Nederland zijn het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) en het
Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV) de
belangrijkste
beleidsinstrumenten.
Op
Europees speelt het Trans-Europees
vervoersnetwerk (TEN-T) een belangrijke rol
(M. Graafland, persoonlijke communicatie, 8
maart 2021) (H. v. Aardenne, persoonlijke
communicatie, 15 maart 2021).

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Het
Programma
Hoogfrequent
Spoorvervoer (PHS) is een programma om
op de meest bereden spoorlijnen in
Nederland te komen tot zeer frequent
treinvervoer. Het programma ging van start
in 2011 en eindigt in 2028. In kader van PHS
wordt aan de hand van uitbreidingen van de
infrastructuur op specifieke corridors de
ruimte op het spoor vergroot, zodat Figuur 3.1: de zes corridors die in kader van PHS zijn
vastgesteld (ProRail, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
hoogfrequente dienstregelingen op de (PHS) , 2011).
drukste spoorlijnen gerealiseerd kunnen
worden. De corridors waarlangs geïnvesteerd wordt, zijn te zien in figuur 3.1 (IenW, 2019, p. 3).
Onderdeel van PHS is de goederenroutering Zuid-Nederland. In kader van het routeringsbesluit is
besloten om het aantal goederentreinen over de Brabantroute te verminderen, door middel van het
aanbieden van een alternatieve route via Meteren. Door goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo
te spreiden over de Brabantroute én de goederenroute via Meteren wordt de Betuweroute beter benut
en is er ruimte voor meer reizigerstreinen over de Brabantroute (IenW, 2019, pp. 28-30). In figuur 3.2
op de volgende pagina zijn de twee goederenroutes na afronding van PHS weergegeven. De
goederenroutering Zuid-Nederland omvat de casestudy welke na de ontwikkeling van de methodiek
uitgevoerd wordt om de werking van de methodiek te toetsen. Deze casestudy is in hoofdstuk 5 van dit
rapport te lezen.
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Route Meteren - Boxtel
Brabantroute
Brabantroute

Figuur 3.2: de routering van goederentreinen door Zuid-Nederland na afronding van PHS (ProRail, Hoogfrequent
spoorvervoer tussen Meteren en Boxtel, 2020).

Toekomstbeeld OV 2040
Binnen het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040
(TBOV) is een ontwikkelagenda opgesteld, welke in
kaart
brengt
hoe
bepaalde
onderzochte
spoormaatregelen passen in een landelijk OV-beeld
voor 2040. In dit TBOV werken het Rijk, regio’s,
vervoerders en ProRail hiermee aan een
gemeenschappelijk eindbeeld voor het OV in
Nederland tot en met 2040 (Ministerie van IenW,
2021, p. 7).
Doordat de onderzochte maatregelen samenhangen
met de routering van goederentreinen, wordt ook het
spoorgoederenvervoer in kader van het TBOV
onderzocht. In kader van het TBOV heeft de
spoorgoederensector een marktvisie opgesteld,
waarin drie essentiële wensen en eisen voor het
spoorgoederenvervoer zijn opgenomen:
 Het netwerk ontsluit alle herkomsten en Figuur 3.3: het ambitienetwerk van de spoorbestemmingen en sluit aan op de gewenste goederensector uit het TBOV (Venne & Kooij,
Martkvisie ambitienetwerk spoorgoederen, 2020).
specificaties;
 Voldoende goederenpaden zijn beschikbaar op het netwerk, zowel vaste als flexibele paden;
 Een aantal gewenste maatregelen aan de infrastructuur tot 2040 zijn uitgevoerd (Ministerie van
IenW, 2021, p. 56).
In kader van de marktvisie is een ambitienetwerk opgenomen, waarin alle spoormaatregelen ten
behoeve van het spoorgoederenvervoer zijn opgenomen. Voor het behalen van de OV-doelen uit het
TBOV is er gekeken naar netwerkaanpassingen die ook het reizigersvervoer kunnen helpen. Voor ZuidNederland komen als maatregelen aanpassingen aan de emplacementen van Kijfhoek en Venlo,
aanpassingen aan de Sophiatunnel, de realisatie van de Zuidtak van de Betuweroute en het RheinRuhr Rail (3RX) tracé naar voren (Ministerie van IenW, 2021, p. 56). In figuur 3.3 is het netwerk te zien.
Landelijke Netwerkuitwerking Spoor (LNS)
In kader van het TBOV wordt een Landelijke Netwerkuitwerking Spoor (LNS) uitgevoerd. In dit LNS is
onderzocht welke maatregelen aan de infrastructuur benodigd zijn om de netwerkuitwerkingen uit het
TBOV mogelijk te maken. Dankzij het samenhangende gebruik van de spoorinfrastructuur door
reizigers- en goederentreinen, is ook het spoorgoederenvervoer hierin meegenomen. Hierbij is binnen
dit LNS een apart cluster voor inframaatregelen t.b.v. het spoorgoederenvervoer opgenomen. De
onderzochte inframaatregelen zijn hierbij onder andere het 3RX-tracé (Routevariant Hamont – Weert –
Roermond – Venlo), nieuwe goederenterminals en de Zuidtak Betuweroute (Kernteam LNS, 2021).
Methodiek Goederenroutering Oost-Nederland
Voor de Goederenroutering Oost-Nederland (GON) zijn in het cluster ‘spoorgoederenvervoer’ van het
LNS voor de vier mogelijke routeringsvarianten voor het spoorgoederenvervoer in Oost-Nederland
maatregelen uitgewerkt. Om de vier varianten met elkaar af te kunnen wegen is een afweegkader
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opgezet om beslisinformatie op tafel te krijgen omtrent spoorcapaciteit, productkwaliteit,
exploitatiekosten, infrakosten en omgevingseffecten (Kernteam LNS, 2021, pp. 124-125).
Het kader dat hier gebruikt is, genereert voor slechts een beperkt deel van de variabelen van hoofdstuk
2 beslisinformatie. Desalniettemin kan het afweegkader uit de LNS een goede referentiemethodiek zijn
voor het onderzoek van dit rapport. De hier besproken methodiek is terug te zien in figuur 3.4.

Figuur 3.4: het gebruikte afweegkader voor de spoorgoederenroutering Oost-Nederland (Kernteam LNS, 2021).

Trans-Europees vervoersnetwerk
Op Europees niveau wordt er aan de
hand van het Trans-Europees
vervoersnetwerk
(TEN-T)
aangestuurd op de routering van
goederentreinen door Nederland.
Binnen de TEN-T wordt door de EU
toegewerkt naar één Europees
spoornetwerk. Het doel hierbij is om
internationale transportbarrières weg
te werken en een Europees gedeeld
netwerk te ontwikkelen. De TEN-T is
opgebouwd uit meerdere corridors die
het gezamenlijke ‘kernnetwerk’ van
Europa vormen (Graeff, et al., Verzet
de Wissel, 2020, pp. 48-50). In figuur
3.5 zijn deze corridors met kleuren
weergegeven. Drie van de corridors
lopen gedeeltelijk door Nederland.
Het gaat hier om de Rijn-Alpencorridor
(Paars),
de
Noordzee-Baltische
corridor (Rood) en de Noordzee- Figuur 3.5: het Europese TEN-T-netwerk van de Europese Unie
(Radičová, et al., 2013).
Mediterrane corridor (Oranje).
.

Nederland is als EU-lidstaat verplicht om mee te werken bij realisatie van het TEN-T netwerk. Lidstaten
kunnen hierbij hun vervoerbeleid op dat van de EU afstemmen, of ze benutten subsidies vanuit de EU
om infrastructuurprojecten uit te voeren (Graeff, et al., 2020, p. 49). Binnen het Nederlandse
spoorbeleid is het dan ook van belang dat de routering van goederentreinen aansluit op de lijnvoering
van de TEN-T corridors. De technische infrastructuur van deze routevarianten dient hierbij interoperabel
te zijn met de door de EU bepaalde normen, zodat er ook op technisch gebied één samenhangend
spoornetwerk ontstaat (Graeff, et al., Verzet de Wissel, 2020, pp. 47-48).
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3.2. Strategieën
De manier waarop het Nederlandse spoornetwerk wordt vormgegeven is niet volledig gebonden aan
Nederlandse en Europese beleidsinstrumenten. Bij de ontwikkeling van een netwerk van treindiensten
gebruikt men in Nederland diverse strategieën om de infrastructuur zo goed en efficiënt mogelijk te
benutten. Indien routevarianten en netwerkstrategieën goed op elkaar aansluiten, kan dit impliceren dat
een routeringsbesluit goed op deze benuttingsdoelen voor de spoorinfrastructuur presteert.

Value for Money
Op het gebied van spoorinfrastructuur streeft Nederland een zo hoog mogelijke ‘Value for Money’ (VfM)
na. Dit houdt in dat men het Nederlandse spoor zo goed mogelijk benut en de uitgaven per
treinkilometer laag zijn. Dit probeert men te bereiken door het aantal treinkilometers per spoorkilometer
hoog te houden. Met andere woorden: tegenover een relatief hoge frequentie van de treindienst staat
een infrastructuurnetwerk van een relatief beperkte omvang. De toepassing van deze strategie heeft
ertoe geleid dat het Nederlandse spoorsysteem de grootste VfM van Europa heeft (Hazelaar, 2020).
Het Nederlandse spoornetwerk wordt dan ook vaak gezien als ‘het drukste van Europa’ (Gompel, 2019).
In kader van een hoge VfM is het bij de realisatie van nieuwe spoorinfrastructuur van belang om af te
wegen in hoeverre de spoorinfrastructuur uiteindelijk bereden zal worden. Nieuwe spoorinfrastructuur
die hoogfrequentere reizigers- en goederendiensten mogelijk maken, prevaleren hierbij boven de
laagfrequentere treindiensten. Naast de benutting van de infrastructuur kan men ook afwegen in
hoeverre na de realisatie van de infrastructuur de reistijden en bedrijfskosten voor reizigers- en
goederenvervoerders verkort worden (H. v. Aardenne, persoonlijke communicatie, 15 maart 2021).

Meekoppelkansen
Met een hoge VfM hangen meekoppelkansen samen. Het gaat hierbij om infrastructuurmaatregelen
welke meerdere doelen en ambities op het gebied van spoorgoederenvervoer mogelijk maken. In kader
van het TBOV worden deze meekoppelkansen onderzocht. Bij de LNS kijkt men naar welke plaatselijke
uitwerkingen van het spoornetwerk, ook wel ‘bouwstenen’ genoemd, gezamenlijk afhankelijk zijn van
dezelfde infrastructuurmaatregel (Ministerie van IenW, 2021, p. 17).

Corridorstructuren
Een andere bundelingsstrategie is die van het indelen van treindiensten in corridors. Binnen een
corridor rijden treinen hoogfrequent dezelfde route af. Uitwisseling van treindiensten tussen corridors
vindt hierbij zeer beperkt plaats. Door treinen zo min mogelijk kruisende bewegingen te laten maken,
wordt de capaciteit van het spoor maximaal benut. Ook het ‘ontmengen’ van reizigers- en
goederenvervoer op spoorlijnen met hoogfrequent gebruik, waarbij elke treinsoort aparte infrastructuur
toegewezen krijgt, draagt hieraan bij. Corridorstructuren maken het dus mogelijk om met beperkte
inframaatregelen hoogfrequente treindiensten te kunnen realiseren. Het corridormodel is dan ook één
van de succesfactoren van het PHS (H. v. Aardenne, persoonlijke communicatie, 15 maart 2021).

3.3. Deelconclusie
Binnen dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal:
 Deelvraag 1b: Wat voor relevant beleid en welke relevante strategieën zijn er voorhanden
met betrekking tot de routering van spoorgoederenvervoer?
Er zijn drie beleidsinstrumenten waarmee invloed kan worden uitgeoefend op het Nederlandse spoor:
 PHS: Een programma om langs de belangrijkste spoorcorridors tot hoogfrequent spoorvervoer
te komen. Ook biedt het PHS maatregelen voor de spoorgoederenroutering in Zuid-Nederland;
 TBOV: Een ontwikkelagenda om tot en met 2040 naar een landelijk OV-beeld toe te werken.
In kader van het TBOV is een marktvisie spoorgoederenvervoer opgesteld. Daarnaast zijn in
kader van de LNS diverse inframaatregelen voor het goederenvervoer en de GON onderzocht;
 TEN-T: Een Europees beleidsinstrument om toe te werken naar één samenhangend Europees
spoornetwerk met een zo groot mogelijke interoperabiliteit. De Nederlandse routering van
goederentreinen dient inpasbaar te zijn binnen de TEN-T corridors.
Daarnaast zijn er diverse Nederlandse strategieën beschikbaar welke de benutting van het
Nederlandse spoor bevorderen. Het gaat hierbij om het nastreven van een hoge VfM, het benutten van
meekoppelkansen en het ontwikkelen van corridorstructuren.
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4

Opbouw methodiek
(Zapletal, 2020)

4. Opbouw methodiek

In dit hoofdstuk wordt de werking van de methodiek besproken. Eerst worden in paragraaf 4.1 de
‘lessons learned’ besproken. Op basis hiervan en van het theoretisch kader wordt in paragraaf 4.2 een
Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE bepaalt welke beslisinformatie de methodiek dient te
genereren. Vervolgens worden in paragraaf 4.3 de basisvereisten en in paragraaf 4.4 de indicatoren
van de methodiek besproken, waarna deze in paragraaf 4.5 in een afweegkader worden geplaatst. In
dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal:
 Deelvraag 2: Hoe kunnen variabelen en bestuursprincipes binnen het spoorgoederenvervoer
worden uitgewerkt richting een methodiek?

4.1. Lessons learned
De probleemstelling van dit onderzoek omvat de noodzaak om op basis van beslisinformatie gewogen
en breed gedragen besluiten rondom spoorgoederenrouteringen te kunnen maken. Deze noodzaak is
onder meer ontstaan op basis van eerder uitgevoerde spoorgoederenprojecten in Nederland. Deze
zogenaamde ‘lessons learned’ worden hieronder kort besproken.
Betuweroute
De
Betuweroute
is
een
voor
goederentreinen bestemde spoorlijn
tussen Kijfhoek en Zevenaar, welke in
2007 geopend is. De spoorlijn verbindt
het
Duitse
Ruhrgebied
met
de
Rotterdamse havens. Het spoorproject is
bekend om de hoger uitgevallen
investeringskosten en de vertraging
waarmee de lijn is gerealiseerd. Veel
kosten werden zoal gemaakt om de
veiligheid en leefbaarheid op en langs het
spoor ten goede te komen. Dit heeft ertoe
geleid dat de spoorlijn moeilijker Figuur 4.1: het tracé van de Betuweroute (NOS, 2017).
kostendekkend
is
te
exploiteren.
Zodoende zijn hoge gebruiksvergoedingen vanuit de goederenvervoerders nodig om de spoorlijn
rendabel te kunnen laten zijn (Morks, 2021). De eindconclusie van Patrick Buck, voormalig directeur
projectorganisatie Betuweroute, was dat vooraf een discussie over nut en noodzaak van de spoorlijn
vereist had moeten zijn. Debet hieraan was dat de afwegingen over de exploitatiekosten van de
Betuweroute scherper konden (ProRail, 2019).
Tegenover de hoge kosten van de Betuweroute kunnen ook legio voordelen worden geplaatst. Doordat
de spoorlijn grotendeels door agrarisch gebied en gebundeld met de A15 loopt, is de omgevingshinder
gering en zijn de externe veiligheidsrisico’s beperkt. Daarnaast worden deze milieuwinsten versterkt
doordat het extra spoorgoederenvervoer substitutie van vrachtwagenvervoer mogelijk maakt (NOS,
2017). De Betuweroute zorgt tevens voor een meer ‘gestructureerde’ vorm van spoorgoederenvervoer:
doordat de Betuweroute alleen geschikt is voor goederentreinen wordt het goederenverkeer van het
reizigersverkeer gescheiden. Hierdoor verbetert niet alleen de robuustheid van de dienstregeling, maar
ook voor het reizigersverkeer ontstaat meer ruimte op het conventionele spoor (Buck Consultants
International, 2009).
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Goederenroutering Oost-Nederland
Sinds 2010 wordt er onderzoek gedaan naar de afwikkeling van goederentreinen door Oost-Nederland.
Hierbij staat de afwikkeling van goederentreinen tussen Elst en Oldenzaal centraal. Tussen deze steden
werden legio routevarianten onderzocht om spoorgoederenvervoer mogelijk te maken. Dit leidde tot
protestacties door buurtbewoners die langs (één van de) routevarianten woonden. In dit protest stond
het belang van een routering van goederentreinen die voornamelijk in de Randstad tot extra
spoorcapaciteit voor reizigerstreinen zou leiden haaks op de zorgen op het gebied van leefbaarheid en
veiligheid langs het spoor in Oost-Nederland (Stemerding, 2013). In 2014 gaf staatssecretaris Mansveld
de voorkeur aan een routevariant via Deventer, maar de bewindspersoon besloot om deze routevariant
tot en met 2020 niet verder uit te werken. De argumentatie hierbij was dat met deze werkwijze
duidelijkheid ontstond voor de buurtbewoners en dat er tot 2020 geen capaciteitsproblemen op het
spoor verwacht werden (Ministerie van IenM, 2014).

Figuur 4.2: de diverse onderzochte routes voor goederentreinen door Oost-Nederland (Raaij, 2019).

De ontwikkelingen omtrent de goederenroutering Oost-Nederland tonen het belang van besluitvaste en
breed gedragen infrastructuurkeuzes aan. Door argumenten op basis van afgewogen informatie aan te
bieden kan het hieraan verbonden draagvlak worden gevonden, wat benodigd is om protestacties en
daarmee projectvertraging te voorkomen (Mackor, 2013).

4.2. Programma van Eisen
Een Programma van Eisen (PvE) is opgesteld om te bepalen aan welke aspecten de methodiek dient
te voldoen. Hierbij is in de eerste plaats gekeken naar in welke behoefte de methodiek dient te voorzien.
Daarnaast is ook het belang van de ‘lessons learned’ uit paragraaf 4.1 meegenomen. De inhoudelijke
invulling van de methodiek wordt vormgegeven door de variabelen uit hoofdstuk 2 en de
bestuursprincipes uit hoofdstuk 3 van het theoretisch kader meetbaar te laten maken binnen de
methodiek.
Algemeen
 De methodiek sluit aan op alle vijf de variabelen (weerstand, aard en omvang, bereikbaarheid,
veiligheid en leefbaarheid);
 De kern van elke variabele wordt ontsloten door een basisvereiste en/of indicator.
 De methodiek sluit aan op de drie beleidsinstrumenten (PHS, TBOV en TEN-T) en de drie
strategieën (VfM, meekoppelkansen en corridorstructuren);
 De kern van elk bestuursprincipe wordt omvat door een basisvereiste en/of indicator.
 De methodiek vult aan op het gebruikte afweegkader uit het LNS (figuur 3.4 op pagina 24);
 Het LNS-afweegkader kan naar behoefte gedeeltelijk over worden genomen.
 De wensen en eisen namens de opdrachtgever (ProRail) zijn in de methodiek opgenomen.
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Eisen voor de methodiek
 De methodiek presenteert basisinformatie per basisvereiste of indicator:
 Bij indicatoren wordt uitgegaan van kwantitatieve informatie;
 Uitkomsten worden getoond per basisvereiste / indicator per routevariant.
 De methodiek kan beslisinformatie afwegen:
 De methodiek maakt de prestatie per routevariant over de hele linie inzichtelijk;
 De methodiek vergelijkt uitkomsten per indicator met een referentiewaarde;
 De methodiek geeft duiding bij de verschillende uitkomsten tussen routevarianten
onderling;
 De methodiek maakt gebruik van beschikbare data.

4.3. Opbouw methodiek
Op basis van de Lessons Learned van paragraaf 4.1 en het PVE van paragraaf 4.2 is de methodiek
ontwikkeld. De methodiek is hierbij uit twee gedeelten opgebouwd:
 De basisvereisten, welke de prestatie van een routevariant op de fundamenteelste eisen
aantoont. Per basisvereiste wordt enkel onderzocht of door een routevariant aan een specifieke
basiswaarde wordt voldaan. De mate waarin een routevariant op negatieve dan wel positieve
manier afwijkt van deze kwaliteitswaarde wordt niet vastgesteld. De basisvereisten worden
verder uitgelicht in paragraaf 4.4;
 De indicatoren onderzoeken de aansluiting van een routervariant op het resterende deel van
de variabelen en bestuursprincipes. Voor de indicatoren worden geen basiswaarden
onderscheiden. Wél wordt door middel van een afweegkader onderzocht in hoeverre een
routevariant bij een bepaalde indicator van de nulvariant afwijkt. De indicatoren worden verder
toegelicht in paragraaf 4.5. Het uitgekozen afweegkader wordt in paragraaf 4.6 besproken.
De basisvereisten en de indicatoren samen maken het mogelijk de aansluiting van een routevariant op
alle variabelen en bestuursprincipes te onderzoeken. In figuur 4.3 wordt aangetoond welke elementen
uit het theoretisch kader onder welke basisvereisten en indicatoren vallen.
Basisvereisten

Indicatoren
Netwerkanalyse Conflictanalyse Beveiliging Exploitatiekosten

Omgevingshinder

Reizigerseffecten

Reistijd
Reiskosten
Betrouwbaarheid
Aard en
Organisatievormen
omvang
Interoperabiliteit
Beschikbaarheid
Bereikbaarheid
Flexibiliteit
Variabelen
Overwegveiligheid
Kunstwerken
Veiligheid
Treinbeveiliging
Conflictpunten
Geluidsoverlast
Leefbaarheid
Trillinghinder
Externe veiligheid
PHS
Beleid
Toekomstbeeld OV
BestuursTEN-T netwerk
principes
Value for money
Strategieën Meekoppelkansen
Corridorstructuren
Weerstand

Figuur 4.3: de verdeling van variabelen en bestuursprincipes over basisvereisten en indicatoren.

In figuur 4.3 is af te lezen dat het PHS niet is opgenomen in één van de basisvereisten of indicatoren.
De reden hiertoe is dat alle besluitvorming rondom PHS reeds heeft plaatsgevonden en daarmee in
kader van dit PHS er geen besluiten genomen hoeven te worden aangaande de maatregelen voor
spoorgoederenvervoer. PHS wordt om die reden dan ook als ‘gereed’ verondersteld. Deze afronding
wordt verwacht in 2028, het jaartal waarin PHS afloopt.
In het vervolg van dit hoofdstuk worden alle basisvereisten en indicatoren besproken. De licht- en
donkerrode symbolen links van de tekstuitlijning geven aan waar er een koppeling tussen een subvariabele of bestuursprincipe en de basisvereiste of indicator verklaard wordt. In bijlage C wordt een
overzicht geboden van alle gebruikte symbolen en de bijbehorende betekenissen.
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4.4. Basisvereisten
Voor de methodiek zijn enkele basisvereisten geformuleerd. Deze vereisten geven de fundamenteelste
eisen voor een routevariant weer om de afwikkeling van het spoorgoederenvervoer ordentelijk te
kunnen laten verlopen. Hiermee wordt een bepaalde basiskwaliteit voor de routevariant onderzocht. Op
basis van het field- en deskresearch is onderzocht welke voorwaarden er zijn om überhaupt een rit van
een goederentrein te kunnen faciliteren. Hier kwam uit naar voren dat de richtlijnen uit het TEN-T
netwerk ertoe zorgen dat interoperabiliteit met andere landen mogelijk is en dat het
spoorgoederenvervoer volgens actuele standaarden georganiseerd kan worden. Het beoordelen van
een goederenroute op deze TEN-T-criteria geeft dus een indicatie van de mate waarin een
spoorgoederenroute aan een basiskwaliteit kan voldoen.
De EU heeft op 11 december 2013 in artikel 39 van verordening Nr. 1315/2013 voor de volgende
aspecten van spoorgoederenvervoer richtlijnen opgesteld waaraan een TEN-T spoorlijn dient te
voldoen (Drenth, Analyse TEN-T-specificaties voor Kernnetwerk Goederen, 2019, p. 1). Op basis van
deze verordening zijn de volgende basisvereisten vastgesteld:
 Basisvereiste 1: Goederentreinen met een lengte van 740 meter kunnen gebruik maken van
het spoor;
 Basisvereiste 2: Goederentreinen kunnen rijden met minstens beladingsklasse D4 (22,5 ton
aslast en een tonmetergewicht van 8);
 Basisvereiste 3: Goederentreinen kunnen rijden met een snelheid van minstens 100 km/h;
 Basisvereiste 4: De TEV van de spoorlijn is elektrisch aangedreven.
Door de bovenstaande basisvereisten per routevariant te
onderzoeken, wordt nagenoeg elk aspect van de sub-variabele
interoperabiliteit
meegenomen.
Alleen
het
aspect
treinbeveiliging van deze sub-variabele ontbreekt tussen de
basisvereisten, doordat voor dit aspect geen richtlijnen zijn
opgenomen in de betreffende EU-verordening. Ter compensatie
is besloten om dit aspect van interoperabiliteit verder op te
nemen onder de indicator beveiliging, welke verder wordt
toegelicht in paragraaf 4.4.
Figuur 4.4: een inhaalspoor moet lang

Daarnaast kan de variabele kunstwerken onder basisvereisten genoeg zijn om een goederentrein in
2 en 3 geschaard worden. De toegelaten snelheid en zijn gehele lengte te kunnen laten
beladingsklasse waarmee een kunstwerk door een halteren (Bogels, 2019).
goederentrein gepasseerd mag worden kan namelijk afwijken van de maatgevende waarden voor het
hele spoortracé. Voor basisvereisten 2 en 3 is er dus gezocht naar lokale afwijkingen ter hoogte van
deze kunstwerken.

4.5. Indicatoren
Om een werkende methodiek te kunnen ontwikkelen is er op basis van het theoretisch kader gezocht
naar welke indicatoren de resterende variabelen en bestuursprincipes kunnen ontsluiten. In het vervolg
van deze paragraaf worden alle zes de indicatoren één voor één behandeld, waarbij wordt uitgelegd
op welke manier de indicatoren inzicht kunnen bieden in de prestaties op bepaalde sub-variabelen.

Netwerkanalyse
Binnen de netwerkanalyse wordt voor een spoorgoederenroute onderzocht wat de karakteristieken van
de beschikbare goederenpaden zijn en hoe de spoorgoederenroute de havens en terminals ontsluit.
Hiertoe wordt enerzijds op basis van de tijd-wegdiagrammen van het TBOV gekeken naar hoeveel
goederenpaden inpasbaar zullen zijn op de goederenroute en anderzijds naar welke havens en
terminals deze goederenpaden ontsluiten.
Tijd-wegdiagrammen
Een tijd-wegdiagram geeft de treinbewegingen over een compleet baanvak weer. Op de verticale as
worden de stations langs het baanvak aangegeven, en op de horizontale as is het tijdstip binnen het
uur weergegeven (Spoor.Link, 2021). Bij sommige tijd-wegdiagrammen kunnen de x-as en de y-as met
elkaar verwisseld zijn, maar het functioneren van een tijd-wegdiagram blijft hetzelfde. Een voorbeeld
van een tijd-wegdiagram is in figuur 4.5 op de volgende pagina weergegeven.
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Figuur 4.5: een tijd-wegdiagram voor het traject Winterswijk – Arnhem, ter illustratie.

In het tijd-wegdiagram vertegenwoordigt één gekleurde lijn de verplaatsing van één trein. De steilheid
van de lijn geeft hierbij de snelheid van de trein aan. De verschillende kleuren lijnen geven daarnaast
de verschillende treinseries weer. Indien twee lijnen elkaar in de tegengestelde richting kruisen,
passeren twee treinen elkaar in de tegengestelde rijrichting. Indien twee lijnen elkaar in dezelfde richting
kruisen, passeren twee treinen in dezelfde rijrichting elkaar.
In kader van de LNS uit het TBOV zijn voor de landelijke lijnvoering aan treindiensten vijf
netwerkuitwerkingen ontworpen: Het 6-basisnetwerk, het werknetwerk en de nadere analyses 1 t/m 3.
Het netwerk van 6-basis is gelijk aan het huidige of deels geplande spoornetwerk, de overige vier
vertegenwoordigen de mogelijke spoornetwerken die in kader van het TBOV onderzocht worden. Door
goederenpaden ‘in te tekenen’ in het tijd-wegdiagram, kan er een indruk worden gekregen over:
 Het aantal ‘vaste’ goederenpaden dat inpasbaar is op de huidige voorziene infrastructuur;
 Het aantal ‘vaste’ goederenpaden dat in de toekomst inpasbaar zou kunnen zijn indien extra
infrastructuur aangelegd wordt;
 Het aantal goederenpaden met ‘maatwerk’ dat denkbaar is, en welke reizigerstreinen
eventueel kortstondig uitgesloten kunnen worden om extra goederentreinen in te leggen.
Ontsluiting havens en terminals
In Nederland zijn meerdere havens en terminals gesitueerd, vanwaar containers van de trein op de
boot of de vrachtwagen worden gezet. In figuur 4.6 op de volgende pagina is deze ruimtelijke spreiding
van havens en terminals over Nederland te zien. Door per spoorgoederenroute te onderzoeken welke
en hoeveel van zulke locaties aangesloten zijn op de routevariant, kan worden bepaald in hoeverre er
mogelijkheden zijn om langs een routevariant containers met andere modaliteiten uit te wisselen.
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Figuur 4.6: een overzicht van terminals, havens en overige belangrijke locaties voor het spoorgoederenvervoer in
Nederland (Venne & Kooij, 2020).

Overzicht
In figuur 4.7 wordt een overzicht geboden van de indicator ‘netwerkanalyse’, de twee sub-indicatoren
en de eenheden van deze twee sub-indicatoren.

Figuur 4.7: een overzicht van de indicator ‘netwerkanalyse’ met de bijbehorende sub-indicatoren en eenheden.

Conflictanalyse
Binnen de conflictanalyse wordt voor een spoorgoederenroute onderzocht hoeveel conflictbewegingen
er ontstaan tussen bewegingen van goederen- en reizigerstreinen. Conflictpunten op het spoornetwerk
ontstaan zodra twee treinbewegingen in eenzelfde of kruisende richting van dezelfde
spoorinfrastructuur gebruik maken. Conflictpunten verminderen de spoorcapaciteit, aangezien op deze
punten op hetzelfde moment slechts één treinbeweging van de spoorinfrastructuur gebruik kan maken.
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Daarnaast verslechteren conflictpunten de betrouwbaarheid van de dienstregeling, doordat ze de
mogelijkheden tot een eventuele bijsturing van de treindienst ten gevolge van een verstoring in de
dienstregeling beperken. Dit leidt tot een verslechterde robuustheid van de dienstregeling. Daarnaast
staan conflictpunten haaks op het principe van corridorstructuren, aangezien conflictpunten onderlinge
verbintenissen tussen verschillende corridors mogelijk maken.
Om het aantal conflicterende bewegingen langs een spoorgoedererenroute te bepalen, wordt er onder
andere gekeken naar het aantal afhankelijkheden in de dienstregeling. Hierbij wordt er gekeken naar
hoeveel series aan reizigers- en goederentreinen van hetzelfde stuk spoortracé gebruik maken en dus
gezamenlijk de capaciteit van dit spoortracé benutten. Een afhankelijkheid ontstaat hierbij als de
treinbewegingen elkaar kruisen, zoals weergegeven in figuur 4.8. Door het totaal aantal treinseries
waarmee een goederentrein langs de routevariant conflicteert vast te stellen, kan worden bepaald met
hoeveel andere treinseries een goederenroute afhankelijkheden heeft.

Figuur 4.8: drie mogelijke scenario’s voor conflicterende treinbewegingen.

Naast het aantal afhankelijkheden wordt ook het aantal wissels langs een routevariant onderzocht. Een
hoger aantal wissels leidt tot een groter potentieel tot het onderling kruisen van verschillende
treinbewegingen en het leidt tot een hoger storingsrisico. In QGIS (Quantum Geografisch
Informatiesysteem) kan deze analyse van het aantal wissels per routevariant plaatsvinden. Door middel
van een WFS-kaartlaag voor zowel de wissels langs het spoortracé als een WFS-kaartlaag voor het
verloop van het spoortracé in te laden, kan deze analyse plaatsvinden. Alle raakpunten tussen de
wissels en het verloop van de spoortracés worden bij elkaar opgeteld. Door het totaal aantal wissels
per routevariant tussen de verschillende routevarianten met elkaar te vergelijken, kan de prestatie van
een routevariant op het gebied van wissels worden bepaald. In bijlage D wordt een handleiding
aangeboden voor het werken met QGIS.
Het aantal wissels toont het aantal mogelijkheden tot het ontstaan van conflictpunten aan, waarbij het
aantal afhankelijkheden tussen treinseries de daadwerkelijke benutting van deze mogelijkheden tot het
ontstaan van conflictpunten laat zien. De conflictanalyse vindt dus plaats door het aantal wissels en het
aantal afhankelijkheden in samenhang te bekijken.
Overzicht
In figuur 4.9 wordt een overzicht geboden van de indicator ‘conflictanalyse’, de sub-indicatoren en de
eenheid van deze sub-indicatoren.

Figuur 4.9: een overzicht van de indicator ‘conflictanalyse’ met de bijbehorende sub-indicatoren en eenheden.

Pagina 32 van 95

Goederen op het juiste spoor

Beveiliging
In kader van het onderzoek naar de beveiliging van een spoorgoederenroute wordt er gekeken naar
het aandeel van de spoorgoederenroute dat met het ERTMS-systeem is uitgerold. De aanwezigheid
van ERTMS als beveiligingssysteem langs een spoorgoederenroute levert een positieve bijdrage aan
de spoorwegveiligheid op. Een aantal spoorlijnen in Nederland zijn reeds voorzien van ERTMS, voor
een ander aantal spoorlijnen is de realisatie van ERTMS gepland. Ten behoeve van deze sub-indicator
wordt dus gekeken naar het percentage van de routevariant dat met ERTMS uitgerust is of waarvan de
realisatie van ERTMS-infrastructuur reeds gepland is. In figuur 4.10 wordt een overzicht geboden van
de indicator ‘beveiliging’, de sub-indicator en de eenheid van deze sub-indicator.

Figuur 4.10: een overzicht van de indicator ‘beveiliging’ met de bijbehorende sub-indicator en eenheid.

Exploitatiekosten
Om de gevolgen van een routevariant voor spoorgoederenvervoerders te bepalen zijn de
exploitatiekosten ten gevolge van de uitwerking van de routevariant onderzocht. Hierbij is er enerzijds
gekeken naar de hoeveelheid minuten aan reistijdverlenging of -verkorting dat door een
routeringskeuze ontstaat ten opzichte van een huidige situatie. Hierbij wordt er mede gekeken naar de
verandering van de gereden baanvaksnelheid, de gebruikte tijd voor het kopmaken en de gebruikte tijd
voor de halteringen op inhaalsporen. Daarnaast is er gekeken naar welk treinmaterieel benodigd is en
hoe complex de techniek van dit materieel dient te zijn om de gevraagde route af te kunnen leggen.
Reistijd
Een hogere reistijd voor een goederentrein leidt volgens tabel 2.1 op pagina 11 tot een lagere
productiviteit en hogere omrijkosten voor spoorgoederenvervoerders. Hierdoor dient het personeel en
materieel langer ingezet te worden, wat leidt tot hogere reiskosten voor de goederenvervoerder. In de
methodiek wordt dan ook ten behoeve van de exploitatiekosten de reistijd per routevariant onderzocht,
uitgedrukt in de hoeveelheid minuten aan reistijdvergroting of -verkorting.
Materieeleisen
Voor het materieel geldt dat een grotere verscheidenheid aan spoorsystemen vereist dat het
treinmaterieel voor een groter aantal van deze systemen geschikt is. Dit materieel met een beperkte
interoperabiliteit kent een duurdere aanschafprijs, wat de reiskosten verhoogt. Voor de materieeleisen
is om die reden onderzocht welke en hoeveel verschillende TEV-systemen en treinbeveiligingsystemen
benodigd zijn. De complexiteit van de treintechniek wordt in de methodiek uitgedrukt in het aantal
verschillende combinaties aan TEV-systemen en treinbeveiligingssystemen dat voor de routevariant
vereist is. Hierbij wordt er ook gekeken naar de systeemtechnieken die benodigd zijn om met het
materieel conform de TEN-T-richtlijnen in het buitenland te kunnen rijden.
Overzicht
In figuur 4.11 wordt een overzicht geboden van de indicator ‘exploitatiekosten’, de twee sub-indicatoren
en de eenheden van deze twee sub-indicatoren.

Figuur 4.11: een overzicht van de indicator ‘exploitatiekosten’ met de bijbehorende sub-indicatoren en eenheden.
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Omgevingshinder
Ten behoeve van de omgevingshinder langs het spoortracé is enerzijds de dichtheid van het aantal
adressen en anderzijds het aantal overwegen langs het spoortracé onderzocht. Door deze beide subindicatoren in samenhang te beoordelen kan worden bepaald in hoeverre goederentreinen bij een
bepaalde routevariant het dagelijkse leven binnen de gebieden naast het spoortracé verhindert.
Adressen
Op basis van de wetgeving van de Wet Milieubeheer, het BTS en het Basisnet is geconcludeerd dat de
hoogte van de diverse plafonds en maximumwaardes samenhangt met de dichtheid van de bebouwing
langs het spoor. Hoe hoger het aantal gebouwen per hectare, hoe beperkender de regelgeving op het
gebied van geluidsoverlast, trillinghinder en externe veiligheid zal zijn (Ministerie van BZK, 2014)
(Kenniscentrum InfoMil, 2021). Om deze reden is het aantal adressen langs het spoor een goede
indicator voor de mate waarin beperkingen door wetgeving verwacht worden langs een routevariant.
Ten behoeve van het aantal adressen is er gekeken naar hoeveel adressen zich binnen 200 meter
afstand van het spoortracé bevinden. Voor deze waarde van 200 meter is gekozen op basis van de
wetgeving omtrent trillinghinder en externe veiligheid. Zowel het BTS als het Basisnet hebben namelijk
alleen regelgeving die van invloed is op adressen tot en met 200 meter afstand van het spoor, waardoor
voor adressen buiten deze grens geen compenserende maatregelen hoeven te worden genomen. De
GGP’s worden op 50 meter afstand van het spoor gemeten en vallen dus binnen deze bufferzone van
200 meter (Ministerie van BZK, 2014) (Kenniscentrum InfoMil, 2021).
Het aantal adressen binnen een routevariant wordt onderzocht met behulp van QGIS. Binnen QGIS
wordt hiertoe een WFS-kaartlaag voor het spoorhartlijntracé en een WFS-kaartlaag voor het aantal
adressen benut. Door een buffer van 400 meter breed (200 meter breedte aan beide kanten van het
spoortracé) langs het spoorhartlijntracé te leggen en binnen deze buffer het aantal adressen te tellen,
is bepaald hoeveel adressen zich binnen 200 meter van het spoor bevinden. Het advies wordt
uitgebracht om aanvullend de uitkomsten per kilometer spoortracé uiteen te zetten, zodat er ook
uitspraken kunnen worden gedaan over de dichtheid van de adressen.
Overwegen
Ten behoeve van de overwegveiligheid wordt onderzocht hoeveel overwegen langs een specifieke
routevariant zijn gesitueerd. Hierbij wordt verondersteld dat een toename van het aantal overwegen
langs een spoortracé de algehele overwegveiligheid negatief beïnvloedt. Het aantal overwegen langs
een routevariant wordt bepaald aan de hand van een analyse in QGIS. Door middel van een WFSkaartlaag voor zowel de overwegen langs het spoortracé als een WFS-kaartlaag voor het verloop van
de spoorlijn kan deze analyse plaatsvinden. Alle raakpunten tussen de overwegen en de spoorlijnen
worden bij elkaar opgeteld. Door de totaalwaardes van de verschillende routevarianten met elkaar te
vergelijken, kan de prestatie van een routevariant op het gebied van overwegen bepaald worden.
Overzicht
In figuur 4.12 wordt een overzicht geboden van de indicator ‘omgevingshinder’, de sub-indicatoren en
de eenheid van deze sub-indicatoren. In bijlage D wordt een handleiding aangeboden voor het werken
met QGIS.

Figuur 4.12: de indicator ‘omgevingshinder’ met de bijbehorende sub-indicatoren en eenheden in één overzicht.

Reizigerseffecten
Om de aansluiting van een routervariant binnen het TBOV en een aantal netwerkstrategieën te
onderzoeken zijn de reizigerseffecten onderzocht. Binnen deze analyse is er gekeken naar welke
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bouwstenen uit het TBOV samenhangen met de uitwerking van een specifieke routevariant. Een
bouwsteen is een lokale uitwerking van een LNS-netwerkuitwerking, waarbij meerdere bouwstenen
voor hetzelfde spoortracé kunnen verschillen qua frequentie, stoppatroon en de productmarktcombinatie van de treindienst. In samenhang met deze uitwerkingen van de dienstregeling is
onderzocht welke infrastructuurmaatregelen nodig zijn om deze lijnvoeringen mogelijk te maken.
Door per routevariant voor het spoorgoederenvervoer te onderzoeken welke bouwstenen langs
hetzelfde spoortracé in kader van het TBOV onderzocht worden, is bepaald in hoeverre de eventuele
uitwerking van een routevariant inclusief de benodigde infrastructuurmaatregelen samen zou kunnen
hangen met de uitwerking van een bouwsteen voor reizigersverkeer. Indien er infrastructuur wordt
gerealiseerd waar zowel goederen- als reizigerstreinen van profiteren, is er sprake van een benutting
van meekoppelkansen. Daarnaast vergroot deze werkwijze de VfM-waarde van het spoor, aangezien
het benutten van nieuwe spoorinfrastructuur door twee treinsoorten tot een efficiënter en intensiever
gebruik van het spoor leidt.
Om de effecten voor treinreizigers te onderzoeken is eerst geanalyseerd welke bouwstenen met welke
routevarianten samenhangen. Op basis van het reeds afgeronde onderzoek uit het TBOV is hierna
afgeleid hoeveel reizigers profiteren van de realisatie van de bouwsteen en aan welke kosten voor de
infrastructuur deze bouwsteen is verbonden. Door de infrastructuurkosten in samenhang met het aantal
reizigers dat van de bouwsteen profiteert te bekijken, kan worden ingeschat wat het rendement voor
het reizigersverkeer is van een voor de routevariant voorziene infrastructuurmaatregel. In figuur 4.13
wordt een overzicht geboden van de indicator ‘bouwstenen’, de sub-indicatoren en de eenheid van
deze sub-indicatoren.

Figuur 4.13: een overzicht van de indicator ‘reizigerseffecten’ met de bijbehorende sub-indicatoren en eenheden.

4.6. Afweegkaders
Om de uitkomsten van de zes verschillende indicatoren met elkaar af te kunnen wegen zijn diverse
afweegkaders onderzocht. Procesmatig gezien zijn afweegkaders structureringen om meerdere
aspecten inhoudelijk met elkaar in perspectief te kunnen zien (Drissen, 2017, pp. 42-44). Voor de
methodiek zijn er drie verschillende afweegkaders overwogen, welke allen verschillen op het gebied
van complexiteit en nauwkeurigheid. De afweegkaders zijn hieronder opgesomd:
 Scoringstabellen: binnen scoringstabellen worden er afwegingen gemaakt tussen diverse
keuzemogelijkheden of varianten. Conform een puntensysteem worden bepaalde waarden aan
uitkomsten toegekend. Dankzij het uitdrukken van de uitkomsten in scores worden afwegingen
mogelijk gemaakt. Hierdoor kan men bij een grote verscheidenheid aan alternatieven snel
inzicht in de diverse uitkomsten per variant verkrijgen. Bij scoringstabellen wordt er veelal een
beroep gedaan op zogenaamde expert judgements, waarbij betrokkenen uit het werkveld op
basis van kennis en expertise oordelen toekennen aan bepaalde constateringen;
 Multi-criteria analyse (MCA): bij een MCA wordt aan de uitkomsten per variant een bepaalde
weging toegekend. Door een subjectief gewicht toe te kennen aan elke uitkomst, is het mogelijk
om van elke variant een totaalscore te formuleren. Hierna kunnen de varianten worden
gerangschikt. Hierdoor komt de MCA van pas indien grote verschillende uitkomsten met elkaar
vergeleken dienen te worden. De keuzes m.b.t. de zwaarte van de gewichten vereisen wel een
verregaande argumentatie, teneinde bepaalde dubbeltellingen te voorkomen;
 Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA): binnen een MKBA worden de uitkomsten per
variant in geld uitgedrukt. Hierbij worden zowel materiële als immateriële aspecten van een
variant in bedragen uitgedrukt. Hierdoor kunnen ook subjectieve argumenten bij varianten
onderzocht worden. Doordat op basis van kengetallen bedragen worden ingeschat bestaan er
echter risico’s op bepaalde onnauwkeurigheden bij deze methode (Drissen, 2017, pp. 44-46).
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Op basis van nader onderzoek is ervoor gekozen om als afweegkader voor de methodiek gebruik te
maken van scoringstabellen. Hiertoe worden de volgende argumenten gegeven:
 De methodiek kent geen subjectieve argumenten. De diverse randvoorwaarden en indicatoren
waaruit de methodiek is opgebouwd, generen getalsmatige uitkomsten op basis van desk- en
fieldresearch. Een MKBA waarin subjectieve argumenten mee kunnen worden genomen
binnen een afweegkader, biedt voor de methodiek dus geen meerwaarde;
 Er is geen noodzaak om gewichten toe te kennen. Het doel van de methodiek is om
beslisinformatie te genereren, op basis waarvan men verdere beleidskeuzes kan maken. De
politiek-bestuurlijke besluitvorming bepaalt hierbij het gewicht van specifieke uitkomsten,
waardoor het toekennen van gewichten binnen een afweegkader niet relevant is. Een MCA
waarbij de diverse uitkomsten gewogen worden biedt dus geen meerwaarde bij de reden
waarvoor de beslisinformatie uit de methodiek bedoeld is;
 De methodiek dient uitkomsten af te kunnen wegen. Om de diverse uitkomsten per indicator in
relatie tot elkaar te kunnen zien, dient de methodiek beslisinformatie af te kunnen wegen. Het
toekennen van scores aan uitkomsten, waardoor uitkomsten in relatie tot elkaar kunnen worden
gezien, maakt deze afwegingen mogelijk. Scoringstabellen als afweegkader maken het dus
mogelijk om meerdere uitkomsten onderling met elkaar te kunnen vergelijken.
In figuur 4.14 is het volledige ontworpen afweegkader uiteen gezet. Hieruit valt de volgende werkwijze
te onderscheiden:
 De basis van de methodiek wordt gevormd door een nulalternatief te onderzoeken. Dit
nulalternatief geeft de huidige gebruikte routevariant weer. Voor deze huidige variant wordt
voor de sub-indicatoren naar uitkomsten gezocht;
 Per onderzochte toekomstige routevariant wordt ook naar uitkomsten per sub-indicator
gezocht. De waarden per sub-indicator worden onder één indicator gebundeld, door aan de
hand van een score (--- t/m +++) de prestatie van de onderzochte routevariant ten opzichte van
het nulalternatief vast te stellen;
 De diverse scores per indicator per routevariant maken het mogelijk om tussen indicatoren en
tussen routevarianten onderling afwegingen te maken.
Indicator

Sub-indicator

Nulalternatief
Waarde

Variant 1
Waarde Score

Netwerkanalyse

Variant 2
Waarde Score

x

Variant 3
Waarde Score

x

x

Aantal inpasbare paden, voorziene infra
Aantal inpasbare paden, extra infra
Aanvullend aantal inpasbare paden, met
maatwerk
Aantal ontsloten havens en terminals

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Aantal afhankelijke treinseries
Aantal wissels

x
x

x
x

Aandeel ERTMS (Na uitrol)

x

x

Reistijd in minuten
Aantal verschillende technische
systeemcombinaties

x

x

x

x

x

x

x

x

Aantal woningen binnen 200m
Aantal woningen binnen 200m per km spoor
Aantal overwegen
Aantal overwegen (Incl. TBOV infra)

x
x
x
x

x
x
x
x

Conflictanalyse

x

Beveiliging

x
x
x

x

Exploitatiekosten

x
x

x

Omgevingshinder

x

x
x
x
x
x

x
Samenhangende gemiddelde investeringskosten
met reizigersvervoer
Samenhangend aantal extra reizigers
bij investering

x
x

x

x

Reizigerseffecten

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Figuur 4.14: het afweegkader voor de methodiek. De kruizen vertegenwoordigen de locaties waarop waardes
dan wel scores komen te staan.

De uitkomsten van de verschillende basisvereisten en indicatoren worden rekenkundig niet tot één
eindscore gecombineerd. Dit besluit is onder andere genomen op basis van de veronderstelling dat
beleidsmakers en burgers dankzij eigen ideologieën, overtuigingen en sentimenten elk op een
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onafhankelijke manier de uitkomsten afwegen en conclusies trekken. Tevens moet worden benadrukt
dat de uitkomsten ook momentopnames zijn. Het feit dat aan routevariant gebonden spoorprojecten
een grote ontwikkeltijd van 5 á 20 jaar kunnen hebben, vraagt mogelijk om periodieke herberekeningen
van deze uitkomsten. De data per basisvereiste of indicator kennen dus een zekere vorm van relativiteit,
wat ertoe kan leiden dat een gecombineerde einduitkomst van beperkte meerwaarde zou zijn.

4.7. Deelconclusie
Binnen dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal:
 Deelvraag 2: Hoe kunnen variabelen en bestuursprincipes binnen het spoorgoederenvervoer
worden uitgewerkt richting een methodiek?
Op basis van de volgende twee spoorgoederenprojecten worden lessen getrokken richting de
methodiek:
 De Betuweroute;
 De Goederenroutering Oost-Nederland (GON).
Op basis van de bovenstaande ‘lessons learned’ en het theoretisch kader is binnen het PvE bepaald
dat de methodiek middels basisvereisten en indicatoren informatie moet kunnen presenteren en
afwegen.
De methodiek omvat de volgende basisvereisten:
 Basisvereiste 1: Goederentreinen met een lengte van 740 meter kunnen gebruik maken van
het spoor;
 Basisvereiste 2: Goederentreinen kunnen rijden met minstens beladingsklasse D4 (22,5 ton
aslast en een tonmetergewicht van 8);
 Basisvereiste 3: Goederentreinen kunnen rijden met een snelheid van minstens 100 km/h;
 Basisvereiste 4: De TEV van de spoorlijn is elektrisch aangedreven.
De methodiek beoordeelt de routevarianten op basis van de volgende indicatoren:
 Netwerkanalyse: het aantal goederenpaden dat inpasbaar is op de infrastructuur van de
routevariant en het aantal havens en terminals dat ontsloten wordt;
 Conflictanalyse: het aantal afhankelijke treinseries en wissels langs een routevariant;
 Beveiliging: het aandeel van de routevariant dat reeds met ERTMS voorzien is of in de
toekomst voorzien zal zijn;
 Exploitatiekosten: de toe- of afname van de reistijd en de vereiste technische complexiteit van
het treinmaterieel;
 Omgevingshinder: het aantal overwegen langs een routevariant en het aantal adressen dat
zich binnen 200 meter van de routevariant bevindt;
 Reizigerseffecten: het aantal treinreizigers dat van een aan de routevariant gekoppelde
infrastructuurmaatregel profiteert, in samenhang bekeken met de omvang van deze
investeringen.
Als afweegkader wordt een scoringstabel gebruikt. Deze systematiek drukt de uitkomsten per subindicator in scores van --- tot +++ uit. Hierdoor is het mogelijk om de uitkomsten tussen de indicatoren
en routevarianten onderling met elkaar af te wegen. De diverse uitkomsten worden niet tot één
rekenkundige eindscore verwerkt: de verder te trekken conclusies worden achteraf binnen bestuurlijke
besluitvorming genomen.
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5

Casestudy Zuid-Nederland
(Rokla, 2003)

5. Casestudy Zuid-Nederland

In dit hoofdstuk wordt de methodiek toegepast op de casestudy voor Zuid-Nederland. Eerst wordt in
paragraaf 5.1 het routeringsvraagstuk voor het spoorgoederenvervoer in Zuid-Nederland besproken.
Hierbij worden meerdere routervarianten geconcretiseerd. In paragraaf 5.2 worden aan de hand van
de methodiek gegevens verzameld voor de onderzochte routevarianten. Voor deze uitkomsten wordt
er naar verklaringen gezocht. Bovendien wordt in paragraaf 5.3 naar samenhangende constateringen
ten aanzien van het routeringsvraagstuk gezocht. Tot slot vindt in paragraaf 5.4 de evaluatie van het
toepassen van de methodiek plaats. In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal:
 Deelvraag 3: Welke lessen over de goederenroutering in Zuid-Nederland en de toepassing van
de methodiek kunnen er worden geleerd naar aanleiding van de casestudy?

5.1. Het vraagstuk
Eén van de belangrijkste reisrelaties in Nederland voor goederentreinen is de relatie tussen het
rangeerterrein Kijfhoek bij Rotterdam en de grensovergang bij Venlo. Na de reisrelatie Kijfhoek –
grensovergang Emmerich via de Betuweroute, is dit de drukste goederenroute van Nederland (Venne
& Kooij, 2020, p. 49).
Voor goederentreinen tussen Kijfhoek en Venlo wordt anno 2021 de ‘Brabantroute’ benut. Deze route
loopt vanaf Kijfhoek via de plaatsen Breda, Boxtel en Eindhoven naar Venlo. In 2028 wordt een nieuwe
verbindingsboog onder de naam ZuidWestBoog bij Meteren tussen de Betuweroute en de spoorlijn
Utrecht – ’s-Hertogenbosch geopend, waardoor een alternatieve route ontstaat. Deze route loopt dan
vanaf Kijfhoek via Meteren en Boxtel naar Venlo. In kader van PHS is vastgelegd dat na opening van
de verbindingsboog alle goederentreinen tussen Kijfhoek en Venlo gelijkmatig over de Brabantroute en
de nieuwe route Meteren – Boxtel verdeeld zullen gaan worden, zoals te zien is in figuur 5.1.

Route Meteren - Boxtel
Brabantroute

Figuur 5.1: de reisrelatie Venlo – Kijfhoek (bij Rotterdam), met de twee mogelijke routes via de Brabantroute en
Meteren – Boxtel na afronding van PHS (ProRail, Hoogfrequent spoorvervoer tussen Meteren en Boxtel, 2020).

Sinds de publicatie van het TBOV staat de toekomstvastheid van de twee goederenroutes ter discussie.
Zowel bij de Brabantroute als de route Meteren – Boxtel zijn in kader van het TBOV grote ambities voor
het reizigersvervoer vastgelegd. Bij de beide routes worden hogere frequenties voor de
reizigerstreindiensten besproken, welke in combinatie met het goederenvervoer moeilijk inpasbaar zijn
op de huidige infrastructuur. Voor de beide routes wordt dan ook de uitbreiding van de capaciteit op het
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spoor onderzocht. Voor de Brabantroute wordt de realisatie van een (partiële) viersporigheid
onderzocht tussen Breda en Tilburg. Voor Meteren – Boxtel wordt er gekeken naar viersporigheid
tussen Houten Castellum en de Waalbrug bij Waardenburg. De beide routevarianten lopen daarnaast
via station Eindhoven Centraal, een stationsgebied waarvoor in kader van het TBOV grote
stationsuitbreidingen worden onderzocht. In dat kader wordt er gekeken of er in de buurt van Eindhoven
goederenwachtsporen noodzakelijk zijn om goederentreinen te laten invoegen in de reizigersstromen
op de corridors. (Ministerie van IenW, 2021, p. 31).
Om de knelpunten langs de huidige PHS-routering en het station van Eindhoven te inventariseren, is
in kader van het TBOV door spoorgoederenvervoerders de zogenaamde ‘Zuidtak’ van de Betuweroute
ter sprake gebracht. Bij deze Zuidtak gaat het om het realiseren van een nieuwe verbinding voor
goederentreinen tussen Venlo en de Betuweroute nabij Ressen. De zoekrichting hierbij is het geleiden
van deze goederentreinen over de Maaslijn tussen Nijmegen en Venlo, aangezien voor deze spoorlijn
een spoorverdubbeling wordt overwogen (Venne & Kooij, 2020, p. 34).
Bij de verdere (door)ontwikkeling van één van deze goederenroutes wordt de uitbreiding van de
spoorinfrastructuur overwegen. De ordegrootte van deze spoorprojecten leidt ertoe dat deze niet uit het
jaarlijkse budget van het ministerie van IenW te financieren zijn (Ministerie van IenW, 2021, pp. 390395). Het is daarmee onder andere van belang dat er een toekomstvaste routeringskeuze wordt
gemaakt, waarbij voldoende beslisinformatie met elkaar is afgewogen. Het is daarbij van belang dat de
routekeuze een zekere toekomstvastheid bevat, waardoor er na afronding van de investering voor een
zo lang mogelijke periode mogelijkheden blijven om een verdere ontwikkeling van het
spoorgoederenvervoer te kunnen verwerken.
De ontwikkelde methodiek van hoofdstuk 4 biedt de mogelijkheid om op dit vraagstuk antwoord te
geven. De methodiek kan hierbij voor de drie besproken routevarianten conclusies verbinden aan de
belangrijkste aspecten die bij spoorgoederenvervoer een rol spelen. Ten behoeve van de toepassing
van de methodiek op deze casestudy worden de volgende goederenroutes vastgesteld:
 Variant 1: De Brabantroute; (Kijfhoek – Breda – Tilburg – Boxtel – Eindhoven – Venlo);
 Variant 2: De route Meteren – Boxtel; (Kijfhoek – Meteren – ’s-Hertogenbosch – Boxtel –
Eindhoven – Venlo);
 Variant 3: Zuidtak Betuweroute, via de Maaslijn (Kijfhoek – Meteren – Ressen – Nijmegen –
Venlo).
Voor de nulvariant wordt uitgegaan van het huidige beleidsvoornemen uit het PHS om vanaf 2028 na
opening van de ZuidWestBoog bij Meteren goederentreinen tussen Kijfhoek en Venlo gelijkmatig over
de Brabantroute en de route Meteren – Boxtel te verdelen. Hierbij kan als nulvariant worden bepaald:
 Nulvariant: Kijfhoek – Breda-Tilburg/Meteren-’s-Hertogenbosch – Boxtel – Eindhoven – Venlo.
Alle onderzochte routes binnen deze casestudy zijn weergegeven in figuur 5.2.

Figuur 5.2: de nulvariant en de drie routevarianten die in kader van de casestudy aan de methodiek worden
onderworpen (Dennistw, 2017) (Eigen bewerking).
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5.2. Resultaten per basisvereiste of indicator
In deze paragraaf worden de resultaten per basisvereiste en indicator voor elk van de routevarianten
besproken. Vervolgens worden deze uitkomsten verklaard en geanalyseerd. De bespreking vindt plaats
per basisvereiste of indicator, zodat de routevarianten met elkaar vergeleken kunnen worden

Basisvereisten
De onderzochte routevarianten zijn onderworpen aan vier basisvereisten voor spoorgoederenvervoer.
Hierbij worden de volgende vier basisvereisten onderzocht;
 Basisvereiste 1: Goederentreinen met een lengte van 740 meter kunnen gebruik maken van
het spoor;
 Basisvereiste 2: Goederentreinen kunnen rijden met minstens beladingsklasse D4 (22,5 ton
aslast en een tonmetergewicht van 8);
 Basisvereiste 3: Goederentreinen kunnen rijden met een snelheid van minstens 100 km/h;
 Basisvereiste 4: De TEV van de spoorlijn is elektrisch aangedreven.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het rapport ‘Analyse TEN-T-specificaties voor Kernnetwerk
Goederen’ van ProRail, welke voor de aangewezen TEN-T-spoorlijnen in Nederland de prestatie op de
bovenstaande basisvereisten onderzocht heeft. De nulvariant en variant 1 en 2 zijn direct opgenomen
in dit rapport. De benodigde informatie voor variant 3 is afgelezen uit het gelijknamige bijlagerapport.
De resultaten worden weergegeven in figuur 5.3.

Figuur 5.3: de resultaten van de prestatie van elke onderzocht variant per basisvereiste.

Alle vier de onderzochte varianten voldoen niet aan basisvereiste 1. Om
goederentreinen met 740 meter lengte mogelijk te maken, zijn
aanpassingen aan het emplacement van Venlo noodzakelijk. Volgens de
Focus Groep is de financiering van deze maatregelen niet rond (Demmers,
Evertse, & Aardenne, 2021). Op termijn voldoen de varianten nulvariant,
variant 1 en variant 2 wel aan de overige drie basisvereisten. De oplevering
van de ZuidWestBoog te Meteren in 2028 is wel randvoorwaardelijk bij de
nulvariant en variant 2 (Drenth, 2019, pp. 24-27).
Variant 3 voldoet aan basisvereiste 4 zodra in 2025 het spoortracé Nijmegen
– Blerick geëlektrificeerd is (ProRail Capaciteitsmanagement, 2021). Aan de
overige drie basisvereisten wordt niet voldaan:
 Basisvereiste 1: De verbindingsboog bij Ressen Aansluiting is niet
geschikt voor goederentreinen met een lengte van 740 meter (M.
Graafland, persoonlijke communicatie, 8 maart 2021);
 Basisvereiste 2: Het spoortracé Cuijk – Blerick staat hoogstens
treinen met beladingsklasse D2 toe (Drenth, 2019, p. 40);
Figuur 5.4: de locaties langs het noordelijke deel van de
Maaslijn waar er beperkingen met betrekking tot de
basisvereisten voorhanden zijn (OpenRailwayMap, 2021).
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Basisvereiste 3: De spoortracés Nijmegen – Cuijk en Cuijk – Blerick zijn
geschikt voor goederentreinen met een maximale snelheid van 80 km/h,
respectievelijk 60 km/h. Daarnaast mogen goederentreinen de
spoorbrug over de Maas bij Cuijk met maximaal 30 km/h passeren
(Drenth, 2019, p. 40).

Bij de resultaten is duidelijk af te lezen dat de nulvariant, variant 1 en variant 2
momenteel geschikt worden gemaakt om aangesloten te worden op de TEN-Teisen. De spoorlijn Nijmegen – Blerick zal in de nabije toekomst niet worden
ingezet voor spoorgoederenvervoer, wat ertoe leidt dat er vooralsnog geen
werkzaamheden gepland zijn om ook deze spoorlijn op de TEN-T specificaties
te laten aansluiten. Dit zou tot extra investeringen kunnen leiden.

Netwerkanalyse
Om ten behoeve van de netwerkanalyse de goederenpaden te analyseren is
voor variant 1, 2 en 3 gebruik gemaakt van de tijd-wegdiagrammen uit het TBOV
2040. Voor de nulvariant is de lijnvoering uit het PHS voor 2028 aangehouden.
Voor de nulvariant wordt dus uitgegaan van het verwachte treinverkeer in 2028,
voor variant 1, 2 en 3 voor het verwachte treinverkeer in 2040. Het aantal
ontsloten terminals en havens is per routevariant bepaald aan de hand van de
‘Basiskaart Spoorgoederen’ uit de Marktvisie Goederenvervoer van het TBOV,
welke in figuur 4.6 op pagina 31 te zien is. De resultaten worden weergegeven
in figuur 5.6. Eveneens de scores van --- t/m +++ die op basis van de uitkomsten
zijn vastgesteld worden getoond. De einduitkomsten in detail staan in bijlage E.

Figuur 5.5: de locaties
langs het zuidelijke
deel van de Maaslijn
waar er beperkingen
met betrekking tot de
basisvereisten
voorhanden zijn
(OpenRailwayMap,
2021).

Figuur 5.6: de resultaten van de prestatie van elke onderzochte variant voor de indicator ‘netwerkanalyse’.

Variant 1, 2 en 3 hebben allen een negatieve socre gekregen, doordat ze allen minder goederenpaden
en/of havens en terminals aandoen dan de nulvariant. Een belangrijke oorzaak voor het lagere aantal
goedenpaden bij Variant 1, 2 en 3 t.o.v. de nulvariant heeft betrekking op omgeleide goederentreinen
via Venlo, welke door geplande werkzaamheden niet via de grensovergang bij het Duitse Emmerich
kunnen rijden. Voor 2028 worden extra omgeleide goederentreinen via Venlo geprognosticeerd, in 2040
is dit niet het geval. Hierdoor zijn bij de Varianten 1, 2 en 3 in 2040 minder goederenpaden benodigd
dan voor de nulvariant in 2028 het geval is (M. Evertse, persoonlijke communicatie, 9 april 2021).
Voor het aantal goederenpaden in variant 1 kunnen de volgende constateringen worden gevonden:
 Voor 2040 is slechts één gedeeld goederenpad per uur voor Kijfhoek – Venlo over de
Brabantroute mogelijk met de huidige infrastructuur;
 Viersporigheid tussen Tilburg en Tilburg Reeshof maakt het mogelijk om het goederenpad voor
Kijfhoek – Venlo apart t.o.v. andere goederentreinen in te leggen;
 Aanvullende viersporigheid tussen Tilburg Reeshof en Breda leidt niet tot extra goederenpaden
voor Kijfhoek – Venlo over de Brabantroute, doordat tussen Eindhoven en Venlo de hiervoor
extra benodigde capaciteit niet beschikbaar is.

Pagina 41 van 95

Goederen op het juiste spoor

Voor het aantal goederenpaden in variant 2 kunnen de volgende constateringen worden gevonden:
 Voor 2040 zijn twee gedeelde goederenpaden per uur voor Kijfhoek – Venlo over Meteren –
Boxtel mogelijk na realisatie van de ZuidWestBoog;
 Er lijken mogelijkheden te zijn om de goederenpaden voor Kijfhoek – Venlo apart t.o.v. andere
goederentreinen in te leggen, indien viersporigheid tussen Tilburg en Tilburg Reeshof wordt
gerealiseerd. De haalbaarheid hiervan dient in een later stadium verder te worden onderzocht;
 Een viersporig baanvak tussen Houten Castellum en de Waalbrug bij Waardenburg leidt niet
tot extra goederenpaden voor variant 2. De viersporigheid hangt samen met vier extra intercity’s
per uur op hetzelfde spoortracé. Deze extra IC’s geven geen ruimte voor meer goederentreinen
op het tweesporige baanvak tussen ’s-Hertogenbosch en de Waalbrug bij Waardenburg.
Voor het aantal goederenpaden in variant 3 kunnen de volgende constateringen worden gevonden:
 Om goederenpaden tussen Ressen Aansluiting (Rsa) en Venlo (Vl) in te kunnen leggen is naast
spoorverdubbeling tussen Nijmegen (Nm) en Venray (Vry) extra infra nodig:
 De bouw van een dubbele vrije kruising te Ressen Aansluiting (Rsa). Goederentreinen
in beide richtingen kruisen hier met elkaar én met een intercity Arnhem → Nijmegen;
 Een extra bereikbaarheid om vanuit ’s-Hertogenbosch op spoor 3 in Nijmegen aan te
komen;
 Extra dubbelspoor tussen Venray en Venlo. Tussen deze locaties kruist het
goederenpad met een reizigerstrein.
 Indien twee van de vier sprinters tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Nijmegen en Venray
worden opgeheven, zijn vier maatwerk paden per uur mogelijk langs deze routevariant.
In figuur 5.7 is de zoekrichting voor de goederenpaden bij variant 3 ingetekend in een tijd-wegdiagram
uit het TBOV.

Vast goederenpad

Maatwerk goederenpad

Paden bij vmax.goederen = 100 km/h

Figuur 5.7: het tijd-wegdiagram voor Arnhem – Venlo, met ingetekende goederenpaden (ProRail, 2021).

Variant 1 ontsluit beduidend meer havens en terminals dan de andere twee varianten. De Brabantroute
kent een rijkere historie dan de andere twee routevarianten, wat het ontstaan van de huidige ruimtelijke
ligging van deze havens en terminals kan verklaren. De terminal te Venlo is net niet aangesloten op
variant 3. Het keren van treinen te Blerick of het aanleggen van een bypass biedt hiertoe een oplossing.
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Conflictanalyse
Om ten behoeve van de conflictanalyse het aantal afhankelijke treinseries te analyseren, is voor variant
1, 2 en 3 gebruik gemaakt van de lijnvoering uit het werknetwerk van TBOV 2040. Voor de nulvariant
is de lijnvoering uit het 6-basisnetwerk aangehouden. Het werknetwerk vertegenwoordigt het netwerk
voor 2040 welke het meeste aansluit op de verwachte vervoerontwikkelingen richting 2040. Het 6basisnetwerk is de huidige dienstregeling van 2021, aangevuld met reeds afgesproken aanstaande
dienstregelingwijzigingen. Om het aantal wissels per routevariant te bepalen heeft een QGIS-analyse
plaatsgevonden. De resultaten zijn in figuur 5.8 te zien. De einduitkomsten in detail staan in bijlage E.

Figuur 5.8: de resultaten van de prestatie van elke onderzochte variant voor de indicator ‘conflictanalyse’.

Variant 1, 2 en 3 scoren een ieder positief t.o.v. de nulvariant m.b.t. het aantal afhankelijke treinseries.
Een verklaring hiervoor is dat in de nulvariant twee verschillende routes tussen Kijfhoek en Boxtel
verwerkt zitten. Door deze dubbele route is de kans op het ontstaan van een afhankelijkheid met een
andere treinserie groter. Variant 1, 2 en 3 bevatten geen soortgelijke dubbeltelling. Het aantal wissels
is bij alle vier de varianten van een gelijke ordegrootte.

Beveiliging
Met betrekking tot de beveiliging er gekeken naar het aandeel aan infrastructuur wat reeds of in de
toekomst voorzien is van ERTMS. Hiertoe is gebruik gemaakt van de ERTMS-uitrolstrategie uit het
rapport ‘Dossier Programmabeslissing – Railmap 4.0’ van het ERTMS-programma (Programmadirectie
ERTMS, 2019). De resultaten zijn in figuur 5.9 weergegeven.

Figuur 5.9: de resultaten van de prestatie van elke onderzochte variant voor de indicator ‘beveiliging’.

De spoortracés van de nulvariant en variant 1 en 2 worden volledig gedekt door het huidige ERTMSuitrolprogramma. Het laatste spoortracé dat hier van ERTMS-infrastructuur wordt voorzien is het tracé
Eindhoven – Venlo – Duitse grens, waarbij de oplevering voor 2031 gepland staat. Bij variant 3 zijn de
spoortracés van Ressen Aansluiting – Nijmegen en Nijmegen – Blerick niet opgenomen in het ERTMSuitrolprogramma. Voor de beide trajecten wordt hier gebruik gemaakt van ATB EG resp. ATB NG, wat
de interoperabiliteit niet ten goede komt. Het uitrollen van ERTMS over deze trajecten wordt dan ook
aanbevolen. Van de overige 43% van het volledige spoortracé van variant 3 wordt als laatste het tracé
Blerick – Venlo – Duitse grens in 2031 van ERTMS voorzien.

Exploitatiekosten
Met betrekking tot de exploitatiekosten is enerzijds de reistijd onderzocht. Op basis van de
tijdwegdiagrammen uit het TBOV en het tijdwegdiagram van figuur 5.7 op de vorige pagina is er
gekeken naar de reistijd die een goederentrein benodigd heeft om tussen Kijfhoek en Venlo v.v. te laten
rijden. Anderzijds is er ook gekeken naar het aantal technische systeemcombinaties aan TEV en
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treinbeveiliging waar een locomotief aan moet voldoen. Hiertoe is gebruik gemaakt van de ERTMSuitrolstrategie uit het rapport ‘Dossier Programmabeslissing – Railmap 4.0’ van het ERTMS-programma
(Programmadirectie ERTMS, 2019) en de netverklaring van ProRail (ProRail, 2020). De resultaten
staan in figuur 5.10. De gedetailleerde einduitkomsten zijn in bijlage E weergegeven.

Figuur 5.10: de resultaten van de prestatie van elke onderzochte variant voor de indicator ‘exploitatiekosten’.

De reistijd lijkt bij elk van de onderzochte varianten van een gelijke ordegrootte te zijn. Bij variant 3 is
een verhoging van de baanvaksnelheid naar 100 km/h voor goederentreinen tussen Nijmegen en
Blerick echter randvoorwaardelijk. Zoals besproken bij de basisvereisten is dat nu nog niet het geval.
Variant 1 loopt niet via de Betuweroute, waardoor een locomotief die via de Brabantroute rijdt niet
geschikt hoeft te zijn voor het 25kV-wisselspanningsysteem. Hierdoor wordt er op één
systeemcombinatie bespaard. Variant 3 is echter op termijn niet volledig voorzien van ERTMS als
treinbeveiligingssysteem. Tussen Ressen Aansluiting – Nijmegen en tussen Nijmegen – Blerick wordt
gebruik gemaakt van ATB-EG respectievelijk ATB-NG. Dit leidt tot twee extra systeemcombinaties.

Omgevingshinder
Om het aantal adressen binnen 200 meter afstand van het spoortracé per routevariant te bepalen heeft
een QGIS-analyse plaatsgevonden. QGIS is ook gebruikt om het aantal overwegen per routevariant te
bepalen. In figuur 5.11 zijn de resultaten weergegeven. De einduitkomsten in detail staan in bijlage E.

Figuur 5.11: de resultaten van de prestatie van elke onderzochte variant voor de indicator ‘omgevingshinder’.

Ook bij deze indicator lijkt de tendens te bestaan dat het aantal adressen binnen 200m van het
spoortracé afneemt naarmate de benutting van de Betuweroute toeneemt. Doordat bij variant 1 en 3
de Betuweroute het minst respectievelijk het meest wordt benut, is het aantal adressen hier het laagst
dan wel het hoogst. Indien de adressen per kilometer spoortracé wordt uitgezet zijn de nulvariant en
variant 1 en 2 van een gelijke ordegrootte. Variant 3 heeft hier wel een significant lagere uitkomst.
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Aanvullend op bovenstaande Stad
Stadsdeel Aantal
Aandeel van adrestotaal
analyse zijn alle adressen
adressen Percentage Variant
uitgezet naar de ligging van
West
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1
de adressen binnen steden Breda
Breda
Oost
3077
6%
1
met
minstens
100.000
Dordrecht
Centrum
3085
6%
1
inwoners.
De
resultaten
Eindhoven
Centrum
1820
4%
1
hiervan zijn weergegeven in
5%
2
tabel
5.1.
Het
meest
Eindhoven
Oost
914
2%
1
opvallende percentage is die
3%
2
van het aantal adressen in het
Nijmegen
Centrum
3908
19%
3
centrum van Nijmegen. 3.908
2717
8%
2
van de 20.392 adressen s-Hertogen- Centrum
langs variant 3 liggen hier bosch
nabij het tracé tussen de Tilburg
Oost
4852
9%
1
stations Nijmegen Heyendaal Venlo
West
1296
3%
1
en Nijmegen, wat 19% van
4%
2
het totaal voor variant 3
6%
3
behelst. Het spoor tussen de Venlo
Oost
1234
2%
1
beide stations bevindt zich
4%
2
wel in een kuilligging en onder
6%
3
maaiveld, zoals te zien is in Tabel 5.1: het aantal adressen binnen 200m van het spoortracé, uitgezet naar
figuur 5.12. Dit zou het effect de ligging binnen steden nabij het spoortracé met minstens 100.000 inwoners.
van spoorgoederenvervoer
op de hinder voor deze adressen mogelijk
kunnen beperken. Bij variant 1 en 2 heeft
Tilburg respectievelijk ’s-Hertogenbosch het
hoogste percentage van de steden langs de
betreffende variant.
Kanttekening bij de gegevens binnen deze
sub-indicator is dat QGIS geen rekening
houdt met kunstwerken die omgevingshinder
en veiligheidsrisico’s beperken. Er is zoal niet
gekeken naar welk aandeel woningen langs
geluidsschermen of spoortunnels ligt.
Adressen nabij de Sophiaspoortunnel bij
Sliedrecht en de toekomstige verdiepte
ligging
in
Vught
zijn
bijvoorbeeld Figuur 5.12: het spoor nabij station Nijmegen Heyendaal in
meegerekend in de totalen van de betreffende de kuilligging (Haren, 2017).
varianten.
Met betrekking tot het aantal overwegen lijkt de tendens te bestaan dat het aantal wissels langs de
routevariant afneemt naarmate het aandeel waarin van de Betuweroute gebruik wordt gemaakt
toeneemt. Hierdoor heeft variant 1, welke volledig over conventioneel spoor loopt, het hoogste aantal
overwegen. Variant 3 lijkt af te wijken van deze tendens, mede doordat 48 overwegen zich tussen
Nijmegen en Venlo bevinden. Bij de in het TBOV voorziene spoorverdubbeling van Nijmegen – Venray
worden 18 overwegen gesaneerd, waardoor na afronding van de spoorverdubbeling het aantal
overwegen langs variant 3 het laagste is van de vier onderzochte varianten en hiermee de eerder
benoemde tendens opnieuw in beeld komt.

Reizigerseffecten
Om de reizigerseffecten voor een routeringskeuze voor spoorgoederenvervoer te kunnen analyseren
is er gekeken naar welke bouwstenen uit de ontwikkelagenda van het TBOV samenhangen met de
onderzochte goederenrouteringen. Uit het rapport ‘Feitelijke onderzoeksresultaten Landelijke
Netwerkuitwerking Spoor’ is afgelezen hoeveel reizigers en hoeveel investeringskosten aan deze
bouwstenen verbonden is (Kernteam LNS, 2021). In figuur 5.13 zijn de resultaten te zien. De
gedetailleerde einduitkomsten zijn in bijlage E weergegeven.
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Figuur 5.13: de resultaten van de prestatie van elke onderzochte variant voor de indicator ‘reizigerseffecten’.

De nulvariant en variant 1 en 2 hangende beide samen met een Intercity+-treindienst tussen Den Haag
en Düsseldorf en een IC+-treindienst tussen Den Helder en Maastricht. Dit levert tezamen 5.500
reizigers op. Voor het extra aantal treinen is een vrije kruising te Tongelre bij Eindhoven t.w.v. 538
miljoen euro benodigd. Ten opzichte van variant 2 sluiten de nulvariant en variant 1 aanvullend aan op
een mogelijke partiële viersporigheid tussen Tilburg en Tilburg Reeshof. Deze investeringskosten
bedragen 625 miljoen euro, en maken extra intercity’s en een directe trein Brussel – Eindhoven
mogelijk. Dit is goed voor 1.000 extra reizigers.
Variant 3 hangt samen met de doorgetrokken intercity’s uit Utrecht naar Nijmegen Heyendaal. Hiervoor
dient te station Nijmegen Heyendaal een keerspoor t.w.v. 75 miljoen euro te worden aangelegd, wat
4.500 reizigers oplevert. Ook de Maas-Expres hangt met de variant samen. De kosten voor de
spoorverdubbeling tussen Nijmegen en Venray bedragen 1.750 miljoen euro, en de bouwsteen levert
6.375 reizigers op.
De opmerking moet worden gemaakt dat de gebruikte kostenbedragen uit het TBOV gemiddelde
bedragen per bouwsteen zijn en dat alle bedragen afkomstig zijn vanuit kostencategorieën. Ditzelfde
geldt ook voor het aantal reizigers per bouwsteen.

5.3. Resultaten in samenhang
In figuur 5.14 zijn alle scores van de voorgaande basisvereisten en indicatoren visueel gebundeld.

Figuur 5.14: alle scores voor de basisvereisten en de indicatoren.

Analyse per routevariant
Variant 1 is voornamelijk qua exploitatie een interessante routevariant voor spoorgoederenvervoerders,
grotendeels doordat de locomotief binnen Nederland alleen geschikt dient te zijn voor de systemen van
1500V DC en ERTMS. De variant kent dankzij het tracé door Dordrecht en vier grote Brabantse steden
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wel bezwaren met betrekking tot de omgevingseffecten van het spoorgoederenvervoer. Ook het relatief
hoge aantal overwegen langs het tracé kan tot een negatief oordeel op het gebied van veiligheid leiden.
Variant 2 lijkt langs meerdere indicatoren gezien de ‘gulden middenweg’ te zijn. Doordat de
Betuweroute gedeeltelijk wordt benut, slaan een deel van de voor- en nadelen van de Betuweroute
over op de uitkomsten bij deze routevariant. Hierdoor staan de ‘kosten’ van een extra spanningsysteem
voor de locomotief in balans met de ‘baten’ van een verbeterde overwegveiligheid en een afname van
de omgevingshinder. Wel is bij deze routevariant de aanwezigheid van meekoppelkansen beperkt. Pas
indien de plannen voor viersporigheid tussen Houten Castellum en de Waalbrug bij Waardenburg
worden doorgetrokken naar ’s-Hertogenbosch, kunnen goederentreinen van deze maatregel profiteren.
Variant 3 heeft de potentie om op het gebied van
omgevingshinder tot beduidende verbeteringen te leiden.
Langs de Betuweroute en de Maaslijn is het aantal adressen
binnen 200 meter van het spoortracé laag t.o.v. variant 1 en
2. Het passeren van de stad Nijmegen blijft hier wel de
grootste bottleneck. Een mogelijke oplossing voor het
passeren van de bebouwing in Nijmegen is te vinden in de
vorm van een bypass, waarvoor zoekrichtingen zijn te zien in
figuur 5.15. Een westelijke bypass kan gebundeld worden
met de snelweg A73. Een bypass ten oosten van Nijmegen
doorkruist bosrijke gebieden en het Natura 2000-gebied
Gelderse Poort (Ministerie van LNV, 2021). Tevens is bij
beide bypasses een nieuwe Waalspoorbrug vereist. Verder
onderzoek naar de mogelijkheden omtrent bypasses langs
Nijmegen zullen de haalbaarheid van deze zoekrichtingen
verder moeten aantonen. Indien deze nieuwe spoortracés
niet kosteneffectief zijn, biedt een onderzoek naar de effecten
van maatregelen die overlast beperken i.c.m. de benutting
van het kuiltracé in Nijmegen mogelijk relevante conclusies.
Een
ander
voordeel
van
variant
3
is
dat
spoorgoederenvervoer over de Maaslijn het rendement van
de eventuele spoorverdubbeling van de Maaslijn kan
vergroten. Aanvullende infrastructuurmaatregelen specifiek
voor goederentreinen blijven hier wel vereist. Een deel van Figuur 5.15: zoekrichtingen voor het
passeren van Nijmegen (OpenRailwayMap,
deze maatregelen heeft betrekking op de technische staat 2021) (Eigen bewerking).
van het spoortracé. Om aan diverse basisvereisten te
kunnen voldoen dient het spoor tussen Nijmegen en Venlo hiervoor op de TEN-T-eisen aan te sluiten.
Hiertoe dient het baanlichaam van het spoor aangepast te worden om treinen met zwaardere
beladingsklassen minstens 100 km/h te laten rijden. Ook interventies zoals het volledig uitrollen van
ERTMS en het faciliteren van goederentreinen van 740 meter lengte komt de exploitatie voor
goederenvervoerders ten goede.

Analyse spoorgoederen Zuid-Nederland
Op korte termijn lijkt de huidige nulvariant, het geleiden van spoorgoederenvervoer over zowel de
Brabantroute als Meteren – Boxtel, voldoende toekomstvast te zijn. Dit geldt ook voor de middellange
termijn, veronderstellend dat de werkzaamheden te Emmerich tijdig eindigen, de Betuweroute daarmee
extra spoorcapaciteit biedt en de noodzaak tot de bijsturing via Venlo hierdoor afneemt. Een betere
benutting van de Betuweroute en de grensovergang bij Emmerich zullen de bezwaren op het gebied
van veiligheid en leefbaarheid langs het spoor in Zuid-Nederland dan ook ten goede komen.
Variant 3 lijkt in beeld te komen indien variant 1 en 2 niet meer zonder grote maatregelen verder kunnen
doorontwikkelen en er een noodzaak voor spoorgoederenvervoer langs Venlo blijft bestaan. Deze
routevariant maakt de noodzaak voor het aanleggen van goederenwachtsporen te Eindhoven minder
noodzakelijk en het levert meer mogelijkheden voor reizigersverkeer langs variant 1 en 2 op. De
Maaslijn tussen Nijmegen en Venlo vraagt hier wel om grote maatregelen m.b.t. de technische staat
van het spoor en de leefbaarheid in Nijmegen. Men dient hierdoor tijdig te anticiperen op eventuele
marktontwikkelingen binnen het goederenvervoer om de kansen van variant 3 te kunnen benutten.
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Een routevariant die meegenomen dient te worden bij afwegingen rondom het faciliteren van het
ontwikkelende spoorgoederenvervoer in Zuid-Nederland is het zogenaamde 3RX-tracé (Spit, et al.,
2017). De geleiding van spoorgoederen vanuit Antwerpen via Hamont, Weert, Roermond en Venlo
richting Duitsland valt buiten de scope van deze casestudy, maar zou wel één goederenpad per uur
kunnen vrijmaken langs variant 1 (Ministerie van IenW, 2021, p. 343). Indien variant 1 en 2 gezamenlijk
niet meer voldoende ruimte voor spoorgoederenvervoer langs Venlo bieden dient men dus ook de
kosten en baten van het 3RX-tracé mee te nemen in de afwegingen.

5.4. Evaluatie toepassing methodiek
Het uitvoeren van de casestudy heeft niet alleen als doel om vraagstukken rondom de routering van
goederentreinen in Zuid-Nederland te beantwoorden; ook het beoordelen van de werking en toepassing
van de methodiek is aan de orde. Ten dienste van dit laatstgenoemde doel wordt de toepassing van de
methodiek op deze casestudy geëvalueerd.

Reflectie
Tijdens de uitvoering van de casestudy zijn enkele fundamentele keuzes gemaakt, welke een
doorspiegeling hebben in de diverse gevonden uitkomsten. De belangrijkste keuze hierbij had
betrekking op de jaartallen waarop de verschillende gegevens gebaseerd waren. Er was voor dit
onderzoek een grote hoeveelheid aan informatie en data voorhanden, maar deze gegevens waren niet
of zelden geijkt naar hetzelfde jaartal. De onderstaande opsomming geeft een beeld van deze situatie:
 Gegevens gebaseerd op 2021: Alle afgenomen interviews en alle datasets vanuit PDOK
(Publieke Dienstverlening Op De Kaart);
 Gegevens gebaseerd op 2022: Netverklaring 2022 van ProRail;
 Gegevens gebaseerd op 2028: Rapportage ‘Analyse TEN-T-specificaties voor Kernnetwerk
Goederen’;
 Gegevens gebaseerd op 2031: Rapportage ‘Programmabeslissing’ Uitrol ERTMS;
 Gegevens gebaseerd op 2040: Alle rapportages en data die aan het TBOV 2040 gebonden is.
Gegevens kunnen betrekking hebben op projecten die onderling in doorlooptijd verschillen. Hoe groter
deze doorlooptijden zijn, hoe onzekerder de realisatie van de voorgenomen plannen zijn. Daarnaast
kunnen projecten met grotere doorlooptijden uitgaan van andere projecten die eerder gerealiseerd
dienen te zijn, maar welke vanuit 2021 gezien nog steeds in de toekomst liggen. Het feit dat de diverse
gebruikte gegevens onderling kunnen afwijken op het gebied van afhankelijkheden en aannames,
maakt dat er onzekerheden gemoeid zijn bij het uitvoeren van vergelijkingen tussen (sub-)indicatoren
onderling.
Een andere grote onzekerheid bij de uitvoering van de casestudy was de situatie rondom toekomstige
stremmingen bij de grensovergang te Emmerich. Door werkzaamheden aan een derde spoor tussen
Zevenaar en het Duitse Oberhausen is het mogelijk tot 2033 onzeker in welke mate
spoorgoederenvervoer via de Betuweroute en de grensovergang bij Emmerich geleid kan worden.
Volledige stremmingen van deze grensovergang leiden ertoe dat extra spoorgoederenvervoer via Venlo
omgeleid wordt, wat tot andere uitkomsten bij de netwerk- en conflictanalyse van de methodiek zou
kunnen leiden.
Tot slot bleek dat het tijdens de Focus Groep moeilijk was om scores van --- t/m +++ toe te kennen aan
de diverse indicatoren. Volgens de deelnemers was de oorzaak hiervoor voornamelijk dat bij bepaalde
indicatoren de uitkomsten te dicht bij elkaar lagen. Door de deelnemers werd geopperd om in plaats
van het voorgestelde scoresysteem indexcijfers te gebruiken om de prestaties van de drie varianten uit
te drukken (Demmers, Evertse, & Aardenne, 2021). Het panelschema van de focusgroep is te vinden
in bijlage F.
In navolging van deze conclusies van de Focus Groep is besloten om een gevoeligheidsanalyse uit te
voeren, waarmee verschillende uitkomsten op basis van verschillende afweegkaders bekeken worden.
Hier kwam uit naar voren dat een afweegkader gebaseerd op het werken met indexcijfers,
sommeringen of een concordantie-analyse toepasbaar is de op uitkomsten van de methodiek. Welk
afweegkader het meest geschikt is, hangt af van de achterliggende reden waarom men de methodiek
toepast op een bepaalde case. Belangrijk hierin is of men routevarianten ten opzichte van elkaar of ten
opzichte van een nulvariant vergelijkt, en of er ruimte voor een eigen interpretatie van de uitkomsten
dient te zijn. De gehele gevoeligheidsanalyse is opgenomen in bijlage G.
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Toekomst
Ter verbetering van de methodiek wordt geadviseerd om verder te onderzoeken in hoeverre het
vergelijken van gegevens met uiteenlopende basisjaren methodisch verantwoord is. Indien de
uitkomsten van dit onderzoek onbevredigend zijn, dient er gezocht te worden naar manieren om
gegevens naar hetzelfde basisjaar te kunnen omzetten. De mate waarin dit jaartal in de toekomst ligt,
is wel van belang. Een te vroeg jaartal sluit mogelijk niet aan op de langere doorlooptijd die (infra-)
maatregelen kunnen hebben. Te late jaartallen kennen een grotere hoeveelheid aan onzekerheden en
aannames. Concrete mogelijkheden voor de casestudy zouden er bestaan om voor alle onderwerpen
waarop gegevens uit het TBOV gebruikt zijn, gegevens te genereren voor 2021. Denk hierbij aan het
maken van tijd-wegdiagrammen en lijnvoeringen op basis van vastgestelde dienstregelingen voor de
korte termijn.
Daarnaast dient er gekeken te worden naar hoe de methodiek rekening houdt met spoorgoederenprojecten die buiten de scope van een projectgebied kunnen vallen, maar die wel indirect de diverse
aannames voor dit projectgebied beïnvloeden. Mogelijk is het noodzakelijk om meerdere scenario’s
m.b.t. de ontwikkeling van spoorgoederenprojecten uiteen te zetten. Door op ieder scenario de
methodiek toe te passen, kunnen besluiten op basis van de uitkomsten van de methodiek met een
grotere toekomstvastheid worden genomen. Dit maakt het tevens mogelijk om voor de meest
toekomstvaste routevariant te kiezen. Zo kan men voor de casestudy voor Zuid-Nederland scenario’s
met en zonder stremmingen bij Emmerich uitwerken. Dit maakt het mogelijk om de casestudy los van
en in samenhang met deze grensovergang te bekijken.
Tot slot is het van belang om het afweegkader van de methodiek te heroverwegen. De uitvoering van
de casestudy en de aanvullend uitgevoerde gevoeligheidsanalyse tonen aan dat een scoresysteem
met --- t/m +++ mogelijk beperkt toereikend is indien de uitkomsten dicht bij elkaar liggen. Het
scoresysteem dient dan ook verbeterd te worden, of er moet worden gezocht naar een alternatief
afweegkader.

5.5. Deelconclusie
Binnen dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal:
 Deelvraag 3: Welke lessen over de goederenroutering in Zuid-Nederland en de toepassing van
de methodiek kunnen er worden geleerd naar aanleiding van de casestudy?
Belangrijke aanleidingen voor het ontstane vraagstuk binnen de casestudy zijn discussies over de
toekomstvastheid van de huidige goederenroutering in Zuid-Nederland, het agenderen van de Zuidtak
Betuweroute door de spoorgoederensector en een aantal overwogen inframaatregelen voor ZuidNederland in kader van het TBOV. Om de methodiek toe te kunnen passen op de casestudy zijn de
volgende nulvariant en drie onderzoeksvarianten opgesteld:
 Nulvariant: Kijfhoek – Breda-Tilburg/Meteren-’s-Hertogenbosch – Boxtel – Eindhoven –
Venlo;
 Variant 1: De Brabantroute (Kijfhoek – Breda – Tilburg – Boxtel – Eindhoven – Venlo);
 Variant 2: De route Meteren – Boxtel (Kijfhoek – Meteren – ’s-Hertogenbosch – Boxtel –
Eindhoven – Venlo);
 Variant 3: Zuidtak Betuweroute, via de Maaslijn (Kijfhoek – Meteren – Ressen – Nijmegen –
Venlo).
De nulvariant en variant 1 t/m 3 zijn allen aan de basisvereisten onderworpen. De nulvariant en variant
1 en 2 sluiten aan op drie van de vier basisvereisten: alleen basisvereiste 1 over treinlengtes wordt niet
gehaald. Variant 4 voldoet alleen aan basisvereiste 4 over de elektrificatie van het spoortracé.
Om de varianten per indicator te kunnen analyseren zijn aan de hand van de voorgestelde methodes
van de methodiek gegevens verzameld. Dit leidde ertoe dat met name QGIS-data en gegevens uit het
TBOV werden benut om voldoende informatie te kunnen vergaren. Op basis hiervan kwamen de
volgende scores naar voren:
 Variant 1 biedt t.o.v. de nulvariant:
 Verbeteringen bij de indicator ‘conflictanalyse’ (+) en ‘exploitatiekosten’ (+);
 Verslechteringen bij de indicatoren ‘netwerkanalyse’ (-) en omgevingshinder (--).

Pagina 49 van 95

Goederen op het juiste spoor





Variant 2 biedt t.o.v. de nulvariant:
 Verbeteringen bij de indicatoren ‘conflictanalyse’ (+) en ‘omgevingshinder’ (+);
 Verslechteringen bij de indicator ‘netwerkanalyse’ (-).
Variant 3 biedt t.o.v. de nulvariant:
 Verbeteringen bij de indicatoren ‘conflictanalyse’ (+), ‘omgevingshinder’ (++);
 Verslechteringen bij de indicatoren ‘netwerkanalyse’ (-), ‘beveiliging’
‘exploitatiekosten’ (--) en ‘reizigerseffecten’ (-).

(--),

Indien de onderzochte varianten in samenhang worden bekeken, kan men de volgende belangrijkste
constateringen onderscheiden:
 Variant 1 komt in beeld als een goed te exploiteren spoorgoederenroute, welke wel een grotere
impact kent op de omgeving;
 Variant 2 lijkt een meer ‘gematigde’ spoorgoederenroute te zijn doordat zowel de Betuweroute
als het conventionele spoor een redelijk aandeel hebben binnen deze routevariant;
 Indien t.b.v. variant 3 legio (infra)maatregelen worden genomen komt de variant in beeld als
een kansrijke routering van goederentreinen in Zuid-Nederland. Variant 3 en het 3RX-tracé
lijken hierbij het meest waardevol indien ze variant 1 en 2 kunnen aanvullen. Hierdoor ontstaan
meer mogelijke routekeuzes, wat het netwerk robuuster maakt en de mogelijkheden voor het
spoorgoederenvervoer doet toenemen.
Al met al valt het volgende te concluderen op basis van het voorgaande:
 Op de korte termijn en (onder voorwaarden ook op de middellange termijn) zijn variant 1 en 2
gezamenlijk voldoende toekomstvast. Viersporigheid tussen Tilburg en Tilburg Reeshof maakt
het mogelijk om langs beide varianten het spoorgoederenvervoer verder te laten ontwikkelen;
 Bij vermoedens van structurele krapte in de doorontwikkeling van variant 1 en 2 komen verdere
onderzoeken naar de meerwaarde van variant 3 en/of het 3RX-tracé in beeld.
De methodiek heeft het mogelijk gemaakt om conform de gegeven opdracht vanuit ProRail afdeling
Projecten een brede en verkennende analyse uit te voeren naar de potentie van drie verschillende
routevarianten voor het spoorgoederenvervoer tussen Kijfhoek en Venlo. De methodiek heeft hierbij
beslisinformatie gegenereerd die op een breed palet aan variabelen en bestuursprincipes gebaseerd
is. Deze beslisinformatie is hierbij ontstaan door verworven gegevens met behulp van berekeningen en
expert-opinions om te zetten in scores van --- t/m +++. Analyses op basis van de gewonnen
beslisinformatie bieden hierbij aanbevelingen voor verder vervolgonderzoek.
Twee grote obstakels bij de toepassing van de methodiek op de casestudy hebben betrekking op de
jaartallen waarop de gebruikte gegevens gebaseerd zijn en de manier waarop omliggende
spoorgoederenprojecten meegenomen dienen te worden binnen de casestudy. Er lijkt een behoefte te
zijn naar eenduidige uitgangspunten indien dergelijke gegevens van uiteenlopende aard zijn. Als
oplossing hiertoe lijken er mogelijkheden te zijn om per casestudy meerdere scenario’s uit te werken,
of om op basis van een brede samenstelling aan gegevens zelfstandig informatie te generen die op
eenzelfde scenario betrekking heeft.
Daarnaast is het van belang om een afweegkader voor de methodiek te ontwikkelen welke recht doet
aan deze nieuwe manier waarop de gegevens verkregen zullen zijn. Er zijn vier mogelijke afweegkaders
voor de methodiek denkbaar:
 Scoringstabellen;
 Indexcijfers;
 Sommeringen;
 De concordantie-analyse.
Alle vier de afweegkaders hebben hun eigen voor- en nadelen en zijn allen toepasbaar op de
methodiek. Binnen het vervolgonderzoek dienen alle vier de overwogen afweegkaders verder
doorontwikkeld en geperfectioneerd te worden, zodat een onderzoeker die de methodiek wil gebruiken
een afweegkader kan toepassen welke aansluit op de reden waarom de case onderzocht wordt.
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6

Conclusie en discussie
(Holzijue, 2018)

6. Conclusie en discussie

In dit hoofdstuk wordt er toegewerkt naar de afronding van dit onderzoek. Ter voltooiing van het
onderzoek wordt aan de hand van de conclusies per deelvraag één conclusie voor het totale onderzoek
opgebouwd. Deze biedt uiteindelijk een antwoord op de hoofdvraag, welke als volgt luidt:
 Hoofdvraag: Hoe kan aan de hand van een methodiek een beoordeling van een
routeringskeuze van spoorgoederenvervoer plaatsvinden?
Op basis van de beantwoording van de hoofdvraag worden er binnen de discussie aanbevelingen
geformuleerd. Deze geven de richting van het verdere vervolgonderzoek aan. De conclusies en
aanbevelingen worden geformuleerd volgens de doelstelling die is opgesteld voor dit onderzoek. Deze
doelstelling betreft het volgende:
 Doelstelling: Het ontwikkelen van een methodiek om tot de aanlevering van beslisinformatie
omtrent de routering van spoorgoederenvervoer te kunnen komen.

6.1. Conclusie
Voor het ontstaan, de opbouw en de gevolgen van verkeer- en vervoerssystemen zijn zeven variabelen
te onderscheiden. Door te kijken naar de mate waarin een variabele de ruimtelijke spreiding van het
begin- en eindpunt van de verplaatsing kan beïnvloeden, kan bepaald worden of een variabele een
invloedarme of invloedrijke rol speelt binnen spoorgoederenroutering. Dit leidt tot het antwoord op
deelvraag 1a: binnen keuzes omtrent spoorgoederenroutering spelen de variabelen weerstand, aard
en omvang, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid een rol.
Binnen Nederland zijn twee nationale beleidsinstrumenten op het gebied van spoorgoederenvervoer
voorhanden: het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) en het Toekomstbeeld Openbaar
Vervoer 2040 (TBOV). In aansluiting op de vastgestelde variabelen bij deelvraag 1a is binnen het
Europese spoorbeleid het interoperabiliteitbeginsel van belang. Relevante strategieën zijn voornamelijk
diegenen die de benutting van een routevariant verbeteren. Het gaat hierbij om Value for Money (VfM),
meekoppelkansen en corridorstructuren. Deze drie strategieën alsmede de drie eerder genoemde
beleidsinstrumenten vormen het antwoord op deelvraag 1b.
Bij de beantwoording van deelvraag 2 werd verondersteld dat de methodiek van de onderzochte
routevarianten de prestatie op de gevonden variabelen en bestuursprincipes diende te beoordelen.
Daarnaast diende de methodiek aan te sluiten op een PvE en de ‘Lessons Learned’. Hiertoe is besloten
om de methodiek op te bouwen met behulp van basisvereisten en indicatoren. De basisvereisten tonen
aan of een routevariant in staat is om een bepaalde basiskwaliteit voor het spoorgoederenvervoer te
faciliteren. Deze basiskwaliteit werd gevonden binnen de TEN-T-eisen. De indicatoren maken
vergelijkingen tussen routevarianten mogelijk, doordat ze de prestatie van een spoorgoederenroute
rekenkundig kunnen aantonen. Als afweegkader wordt hierbij gebruik gemaakt van scoringstabellen.
Binnen deelvraag 3 is het vraagstuk van de casestudy beantwoord. Binnen het vraagstuk stond de
toekomstvastheid van de routering van goederentreinen door Zuid-Nederland centraal. Met behulp van
de methodiek is een brede en verkennende analyse uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige
routering, met de routering van goederentreinen via de Brabantroute én de route Meteren – Boxtel, in
principe toekomstvast is en de voorspelde ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer kan verwerken.
Indien er structurele ontwikkelproblemen bij deze twee routevarianten blijven bestaan komen
alternatieve varianten zoals de Zuidtak van de Betuweroute of het Rhein-Ruhr Rail (3RX) tracé in beeld.
Deze routevarianten zouden de Brabantroute en Meteren – Boxtel kunnen aanvullen.
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Daarnaast is in kader van deelvraag 3 de toepassing van de methodiek op de casestudy geëvalueerd.
Hieruit blijkt dat de methodiek inderdaad toepasbaar is op de casestudy en dat met behulp van de
methodiek de opdracht vanuit ProRail uitgewerkt kan worden. Wel is ontdekt dat met betrekking tot de
gebruikte gegevens er nog veel onzekerheden rusten. Hierbij ontstaan er onder andere
afhankelijkheden van elders uit te voeren spoorprojecten (zoals het derde spoor Zevenaar –
Oberhausen) of de mate waarin spoorprojecten daadwerkelijk conform de besluitvorming uitgevoerd
gaan worden (zoals de plannen m.b.t. ERTMS en het TBOV). Het vooraf vaststellen van uitgangspunten
welke uitgewerkt zijn in meerdere scenario’s biedt mogelijk hier een oplossing voor.
Ook het gebruikte afweegkader staat ter discussie. Scoringstabellen bieden ruimte voor afwegingen op
bestuurlijk niveau, maar ze kunnen moeilijk gegevens van een gelijke ordegrootte van elkaar
onderscheiden. Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat, afhankelijk van de achterliggende reden om de
methodiek toe te passen, drie andere afweegkaders toepasbaar zijn. Men kan hier werken met
indexcijfers, sommeringen of een concordantie-analyse.
Als antwoord op de hoofdvraag kan worden gesteld dat de methodiek gebaseerd moet zijn op een
brede samenstelling van variabelen en bestuursprincipes. De basisvereisten en indicatoren kunnen
gezamenlijk deze variabelen en bestuursprincipes overkoepelen. Bij de ontwikkeling van de methodiek
is het van belang om deze te laten baseren op een vooraf vastgesteld eisenprogramma, waar in ieder
geval eisen over de structuuropbouw en het afweegmechanisme van de methodiek in zijn opgenomen.
Tot slot is het raadzaam ervaringen van eerdere spoorgoederenprojecten hierin mee te nemen.

6.2. Discussie
Praktische betekenis
Binnen dit onderzoek is een methodische aanpak vastgesteld waarmee verschillende
spoorgoederenrouteringen op basis van uiteenlopende criteria met elkaar vergeleken kunnen worden.
Na de uitvoering van de casestudy is vastgesteld dat de methodiek in zijn huidige vorm voldoende in
staat is om de verdere richting van het vervolgonderzoek te bepalen. Deze richting kan echter met meer
zekerheid worden vastgesteld indien de methodiek verder in kracht verbeterd wordt. De oorsprong
hiervan bevindt zich in de methodische aanpak rondom de data-analyses die plaatsvinden. Indien de
gebruikte gegevens minder afhankelijk zijn van andere spoorprojecten en besluitvorming, kunnen
conclusies op basis van de rekenuitkomsten met een sterkere stellingname genomen worden. Het
aantal mogelijkheden voor het gebruik van de methodiek kan tevens worden vergroot indien meerdere
afweegkaders voor de toepassing binnen de methodiek worden voorbereid.

Maatschappelijke betekenis
De conclusies binnen dit onderzoek kunnen op termijn leiden tot routeringsbesluiten voor
spoorgoederenvervoer. In paragraaf 4.1 van dit rapport werden door het weergeven van de ‘lessons
learned’ voorbeelden gegeven van de mogelijke maatschappelijke onrust die lokaal, regionaal of
landelijk kan ontstaan ten gevolge van zo’n routeringsbesluit. Om een breed maatschappelijk draagvlak
voor routeringsbesluiten te kunnen vinden, is het overbrengen van het ‘verhaal’ rondom deze
routeringsbesluiten van groot belang. De routeringsbesluiten die op basis van de methodiek worden
genomen zullen dankzij de methodiek ook beoordeeld zijn op criteria die de aanleiding voor de
maatschappelijke onrust kunnen vormen, zoals de (negatieve) effecten van het spoorgoederenvervoer
op het gebied van omgevingshinder en externe veiligheid. Door nadrukkelijk te communiceren dat (met
behulp van de methodiek) de effecten van het spoorgoederenvervoer op de omgeving uitvoerig en
breed is afgewogen met de baten voor de verwerking van goederentreinen, kan er een basis worden
gevormd voor het winnen van maatschappelijk vertrouwen in het genomen routeringsbesluit.

Aanbevelingen
Naar aanleiding van dit onderzoek kan de volgende aanbeveling met betrekking tot de methodiek
worden geformuleerd:
 Verbeter de besluitzekerheid waarmee men op basis van de methodiek conclusies kan nemen.
Door binnen een casestudy meerdere scenario’s te ontwikkelen die elk van andere
spoorgerelateerde ontwikkelingen uitgaan, kan de toekomstvastheid per routevariant beter
worden vastgesteld. Ook het aanbieden van een keuze tussen meerdere afweegkaders maakt
het mogelijk om de methodiek flexibel toepasbaar te laten zijn;
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Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen met betrekking tot de casestudy
worden geformuleerd:
 Voorspel het aantal goederentreinen per etmaal dat de grensovergang bij Venlo passeert.
Maak hierbij onderscheid naar de periode tot en de periode na de oplevering van het derde
spoor tussen Zevenaar en Oberhausen. Naarmate het aantal geprognosticeerde
goederentreinen langs Venlo groeit, neemt de noodzaak tot de ontwikkeling van de Zuidtak van
de Betuweroute en/of het 3RX-tracé toe;
 Viersporigheid tussen Tilburg en Tilburg Reeshof biedt de kans om het spoorgoederenvervoer
ook met de huidige spoorgoederenroutering langs de Brabantroute en de route Meteren –
Boxtel verder te laten ontwikkelen. Gegeven het aantal ambities dat op het gebied van
reizigersvervoer met deze spooruitbreiding samenhangt, komt deze spooruitbreiding als een
kansrijke maatregel naar voren;
 Indien men tot het verdubbelen van het spoortracé tussen Nijmegen en Venray besluit om een
sneltrein Nijmegen – Maastricht (MaasExpres) mogelijk te maken, loont het zich om ook zonder
voornemens op het gebied van spoorgoederenvervoer het baanlichaam van het spoor te
verbeteren. Enerzijds verbetert dit de kwaliteit van de spoorinfrastructuur, wat het
reizigersverkeer ten goede kan komen. Anderzijds worden er aanvullende werkzaamheden aan
het spoor voorkomen, indien men op een later moment alsnog besluit om goederentreinen via
dit spoortracé te geleiden;
 Voor station Eindhoven Centraal blijft de behoefte om goederenwachtsporen te realiseren
bestaan. De Zuidtak Betuweroute en de 3RX-tracé komen pas in beeld indien de Brabantroute
en Meteren – Boxtel structureel gezien niet meer kunnen doorontwikkelen en zullen om die
reden een aanvullende positie kennen t.o.v. de huidige routering door Eindhoven heen.

Vervolgonderzoek
Voor de methodiek wordt geadviseerd om naar de volgende onderwerpen vervolgonderzoek uit te
voeren:
 Maak de methodiek flexibel genoeg om toe te passen binnen verschillende omstandigheden.
Een scenariostructuur maakt het mogelijk om voor verschillende toekomstige ontwikkelingen
verschillende conclusies en aanbevelingen te formuleren. Een mogelijke zoekrichting voor het
vervolgonderzoek kan hierbij zijn om de methodiek herhaaldelijk bij verschillende prognoses
voor het spoorvervoer toe te passen. Ook dient de methodiek geschikt te zijn voor cases met
uiteenlopende aanleidingen. Hiertoe is het van meerwaarde als meerdere afweegkaders
voorbereid zijn ter toepassing door de gebruiker van de methodiek;
 Overweeg om de methodiek op enkele onderdelen nauwkeuriger te maken. Enkele indicatoren
kunnen namelijk methodisch gezien worden verbeterd. Zo wordt bij de indicator ‘bebouwing’
geen rekening gehouden met het effect van spoortunnels, verdiepte liggingen, en andere
omgevingshinder beperkende maatregelen op de daadwerkelijke omgevingshinder en externe
veiligheidsrisico’s voor nabijgelegen adressen. Ook de indicator ‘reizigerseffecten’ kan worden
verfijnd, aangezien deze indicator uitgaat van gemiddelde kostenbedragen en reizigersprognoses. Einduitkomsten met een grote nauwkeurigheid kunnen voor deze indicator dus niet
worden gegeven.
Voor de casestudy wordt geadviseerd om naar de volgende onderworpen vervolgonderzoek uit te
voeren:
 Voer een verdere verkenning uit naar goederenvervoer conform de Zuidtak Betuweroute
tussen Ressen – Nijmegen – Venlo. In het vervolgonderzoek wordt een studie naar het
verminderen van de omgevingshinder door goederentreinen voor de adressen binnen de
bebouwde kom van Nijmegen sterk aangeraden. Dit doordat een relatief groot percentage van
de geraakte adressen langs de Zuidtak Betuweroute zich binnen deze stadsgrenzen bevindt.
Mogelijke zoekrichtingen zijn extra maatregelen tegen omgevingshinder in de stad of de aanleg
van een bypass langs Nijmegen;
 Onderzoek de effecten van het geleiden van spoorgoederenvervoer vanuit Antwerpen via het
3RX-tracé (Hamont – Weert – Roermond – Venlo) op het overige goederenverkeer in ZuidNederland. Bekijk hierbij de meerwaarde van het 3RX-tracé in samenhang met die van een
Zuidtak Betuweroute.
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Bijlagen
Bijlage A – Interviewschema’s
Voorafgaand aan ieder interview is elke geïnterviewde van uitleg over het afstudeeronderzoek en het
doel van het interview voorzien. Ook is om toestemming gevraagd om het interview in de vorm van een
interviewschema op te nemen in het rapport. Tot slot is aan alle geïnterviewden gevraagd of er
getutoyeerd mocht worden.
Interviewer (Iter): David Vlot
Geïnterviewde (Itee): Eric Westerhuis
Organisatie: ProRail
Functie: omgevingsmanager
Datum: 3 maart 2021
Tijdstip: 11:00 uur – 12:00 uur
Plaats: online, via Microsoft Teams

Over de geïnterviewde
Eric Westerhuis is werkzaam als omgevingsmanager bij ProRail. Als omgevingsmanager organiseert
hij de richtlijnen op basis waarvan aannemers dienen te werken, het aankopen van gronden, de
wijzigingen in bestemmingsplannen en het opstellen van verschillende overeenkomsten. Het doel van
de werkzaamheden van Eric is om ervoor te zorgen dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van de
werkzaamheden.

Samenvatting
Geluidsoverlast, trillinghinder en externe onveiligheid vormen de grootste risico’s op het gebied van
leefbaarheid langs spoortracés. Externe onveiligheid lijkt de grootste maatschappelijke onrust te
generen als men naar het spoorgoederenvervoer kijkt. Natura 2000-gebieden zorgen voor strengere
eisen op het gebied van geluidsoverlast. De drie vormen van omgevingshinder zijn juridisch gezien in
de volgende wetten verankerd:
 Geluidsoverlast: Wet Milieubeheer;
 Trillinghinder: Beleidsregel Trillinghinder Spoor;
 Externe veiligheid: Basisnet.
De omgevingswet creëert een cultuurverandering rondom de besluitvorming van spoorprojecten:
betrokken buurtbewoners worden meer in de besluitvorming meegenomen. Stikstofeisen zijn van een
beperkte omvang binnen spoorprojecten. Duurzaamheidsprincipes zijn niet wettelijk vastgelegd: deze
zijn een intrinsieke motivatie vanuit ProRail. Goederenvervoerders moeten om externe onveiligheid te
voorkomen met hun wagons de treinen in specifieke volgordes samenstellen: twee wagons met
verschillende vormen van gevaarlijke stoffen mogen niet aan elkaar gekoppeld worden.

Interviewschema
Iter: Welkom Eric bij dit interview, en bedankt dat je beschikbaar bent om deel te nemen aan dit
interview!
Itee: Graag gedaan!
Omgevingshinder & draagvlak
Iter: Ik ben nu al een tijd bezig met literatuuronderzoek. Zo keek ik naar de belangen die spelen op het
gebied van leefbaarheid langs het spoor. Ik kwam op een soort drieluik qua belangrijke vormen van
hinder uit: trillingen, geluidsoverlast, en externe veiligheid. Is dit een beetje een totaalbeeld van wat er
speelt qua omgevingshinder?
Itee: Deze zijn zeker van groot belang! Ik denk dat deze drie factoren het grootste NIMBY-effect kennen.
Zelf zou ik hoogstens nog lichtoverlast toevoegen bij de spoorgedeelten die ’s nachts verlicht zijn. Dit
speelt echter enkel specifiek bij railterminals en stations, je kan je afvragen of dat dan nog relevant is
zodra je de focus legt op de vrije spoorbaan.
Iter: En als we dan specifiek naar leefbaarheid langs het spoor kijken. Spelen er dan specifieke
sentimenten onder buurtbewoners en/of de plaatselijke politiek een rol, en zo ja welke?
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Itee: Externe veiligheid komt dan vaak naar voren. De mate waarin plaatselijke protesten ertoe doen
hangt dan erg af van de omvang van de stad: een grotere stad met een sterker politiek apparaat zal
eerder zoden aan de dijk zetten dan een kleiner dorp.
Iter: Dus een grotere stad zoals Utrecht of Amersfoort zal meer te melden hebben dan een dorp zoals
Rijssen of Bathmen?
Itee: Ja klopt, daarom ligt de Betuweroute ook niet voor niets van de grote kernen af.
Omgevingshinder & wetgeving
Iter: Ik heb voor mijn onderzoek gekeken naar spoorgoederenprojecten die een grote maatschappelijke
weerstand genereerden. Eén daarvan was inderdaad die Betuweroute, de andere was de
Goederenroutering Oost-Nederland (GON). In Zuid-Nederland speelt een vraagstuk welke
vergelijkbaar is met de GON, en ik wil mijn methodiek toepassen op deze casestudy voor ZuidNederland. Voor Zuid-Nederland zag ik dat enkele spoorgoederenroutes door Natura 2000-gebieden
heen lopen. In hoeverre spelen zulke gebieden mee in de wetgeving rondom de leefbaarheid langs het
spoor?
Itee: Vooral op het gebied van geluidsoverlast moet er verder onderzocht worden. Je moet dan kijken
naar of extra treinen wel binnen het relatief lage geluidsproductieplafond passen. Verder kan
lichtuitstraling een rol spelen, maar dat zou je in principe met goed onderzoek kunnen oplossen.
Iter: En hoe zijn die geluidproductieplafonds juridisch vastgelegd? Zijn die in de bestemmingsplannen
opgenomen?
Itee: Nee die zijn niet in de bestemmingsplannen opgenomen. Die vallen onder de Wet Milieuhinder.
Iter: Precies. Het is goed om dat even helder te houden.
Als we naar de andere twee vormen van omgevingshinder kijken, dan heb ik in de literatuur gelezen
dat het Basisnet de wetgeving vormt rondom externe veiligheid. Is Basisnet de enige wetgeving die van
belang is op het gebied van externe veiligheid?
Itee: Mogelijk spelen milieuvergunning een rol zodra je naar het opstellen van materieel kijkt. Je mag
niet zomaar overal ’s nachts treinen opstellen.
Iter: En iedere gemeente heeft dan een eigen, aparte milieuvergunning begrijp ik dan?
Itee: Ja dat klopt. Die geldt specifiek voor de spooremplacementen. Op landelijk niveau doet dus alleen
het Basisnet ertoe.
Iter: En als we tot slot naar trillinghinder kijken, dan las ik enkel iets over een ‘tool’ welke het RIVM zou
hebben ontwikkeld om trillinghinder te meten. Deze tool zou dan enkel toegepast worden bij
spoorprojecten, en dus niet bij het monitoren van trillinghinder langs de huidige infrastructuur. Klopt dit
beeld wat ik heb?
Itee: Op het gebied van trillinghinder moet je naar de Beleidsregel Trillinghinder Spoor (BTS) kijken.
Deze wordt doorlopen bij Tracébesluiten (TB). Het BTS stelt dat bij de uitvoering van een TB er gekeken
moet worden naar de toename aan trillingen. Is deze toename meer dan 30%? Dan neem je
maatregelen.
Iter: Begrijp ik nu goed dat je als bewindspersoon dan eigenlijk zo min mogelijk TB’s op wilt stellen,
zodat je zo min mogelijk trillinghinder hoeft te onderzoeken?
Itee: Het wel of niet opstellen van een TB is geen vrije keuze, je moet deze opstellen indien de Tracéwet
(TW) dat voorschrijft. Bij infra-ingrepen zoals spoorverdubbelingen en realisaties van vrije kruisingen
ben je al tot de uitvoering van een TB verplicht.
Iter: En die BTS ‘berekent’ de trillinghinder i.p.v. dat die trillinghinder meet. Klopt dat?
Itee: Dat klopt.
Iter: En terugkomend bij het TB. Zijn er bepaalde richtlijnen welke bepalen of je wel of niet een TB dient
te nemen? Is er een concrete regel hiervoor?
Itee: Ik denk dat je een goed beeld hiervan kan krijgen als je op de site van het IenW bekijkt welke
projecten nu onder Tracéwetprocedures vallen.
Iter: Even terug naar omgevingshinder in het algemeen. Ik zag in een onderzoek naar het GON een
snelle manier om de omgevingshinder te bepalen: men keek hier naar hoeveel woningen binnen 200m
afstand van het spoor lagen. Waar komt deze waarde van 200m vandaan?
Itee: Ik ben niet bekend met deze waarde. Juridisch gezien is er hier in ieder geval weinig over bekend.
Betrokkenheid
Itee: Wat wel interessant is op het gebied van wonen is dat bewoners langs ontworpen spoortracés
eerder betrokken worden in het ontwerpproces. Er is sprake van een soort ‘cultuurverandering’: zodra
er een variantenstudie naar een nieuwe spoorgoederenroute plaatsvindt krijgen burgers meer inzicht
in de documentatie en mogen ze meepraten over de besluitvorming.
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Iter: Maar maak je het besluitvormingsproces dan niet enorm complex? Is het wel mogelijk om een
dergelijk project uit te voeren waarbij vanuit alle terreinen wel of geen draagvlak bestaat?
Itee: Daar moet de nieuwe omgevingswet dan ook vooral in dienen. Ten opzichte van de
bestemmingsplannen legt deze een veel grotere nadruk op de communicatie met de omgeving.
Milieu
Iter: En als we dan kijken naar duurzaamheid / klimaat, is er ook hier wetgeving voor het spoorvervoer
voorhanden?
Itee: De meeste duurzaamheidsambities komen vanuit ProRail zelf. ProRail kijkt echt naar hoe we
materialen kunnen hergebruiken en hoe we de gebruikte energie groener kunnen maken. Dit is echt
een concreet initiatief vanuit ProRail.
Iter: En op het gebied van stikstof?
Itee: Stikstofproblemen spelen voor het spoor een zeer beperkte rol, doordat er alleen significante
stikstofuitstoot is bij de realisatie van de infrastructuur, en dus niet meer bij het gebruik van deze
infrastructuur. T.o.v. het wegverkeer is het in ieder geval een wereld van verschil. Zolang de spoorlijn
geëlektrificeerd is zit je goed.
Externe veiligheid
Iter: Toch nog even terug naar de externe veiligheid: kunnen goederenvervoerders zelf nog iets doen
om de externe veiligheidsrisico’s te beperken?
Itee: Jazeker, ze moeten letten op de volgorde waarin de wagons gekoppeld zijn binnen de
treinsamenstelling. Twee wagons met verschillende gevaarlijke stoffen mogen niet direct achter elkaar
gekoppeld worden bijvoorbeeld. Ik zou je willen adviseren om met een goederenvervoer hierover te
spreken.
Iter: Dat was ik al van plan! Ik heb al twee contacten van spoorgoederenvervoerders mogen
bemachtigen, dus die ga ik spoedig contacteren.
Europees beleid
Iter: Tot slot nog: Zijn er volgens jou naast Nederlands beleid (het TBOV en het PHS) en het Europees
Beleid (TEN-T) andere beleidsvormen van invloed op het spoorgoederenvervoer?
Itee: Ik denk dat ik daar te weinig kennis over heb, daarvoor kan je beter accountmanagers binnen
ProRail spreken.
Iter: In dat geval ga ik op dit onderwerp verder onderzoek uitvoeren.
Tot slot
Iter: Dan heb ik nog een leuke afsluitende vraag: Als je één omgevingsaspect als belangrijkste zou
moeten aanwijzen op het gebied van spoorprojecten, welke zou dat dan zijn?
Itee: Pfoe dat is een hele moeilijk om zo te zeggen, ieder spoorproject is immers verschillend en roept
andere vraagstukken op…
Iter: Snap ik. De gedachte achter mijn vraag is dat ik dan duidelijk heb welk aspect het meest cruciaal
is. Maar als dat niet aan te wijzen is dan moet ik zelf verder op onderzoek uit.
Dan ben ik nu aan het eind gekomen van dit onderzoek. Zijn er nog dingen die je verder kwijt wil?
Itee: Ik vond het leuk om met jou dit interview te doen! Ik ben benieuwd naar de uitkomsten!
Iter: Super om te horen. Ik wil je zeker betrokken houden: ik zal je het uiteindelijke eindrapport opsturen.
Itee: Top!
Iter: Dan wil ik je hartelijk bedanken voor het meewerken aan dit interview!
Itee: Graag gedaan!
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Interviewer (Iter): David Vlot
Geïnterviewde (Itee): Michiel Graafland
Organisatie: DB Cargo
Functie: Network Capacity Manager
Datum: 8 maart 2021
Tijdstip: 14:00 uur – 15:00 uur
Plaats: online, via Microsoft Teams

Over de geïnterviewde
Michiel Graafland is werkzaam als Network Capacity Manager bij DB Cargo, de
spoorgoederenonderneming van Deutsche Bahn. Hierbij heeft hij als opdracht om met het oog op de
toekomst voldoende ruimte op het spoor te behouden, zodat DB Cargo haar goederenvervoer kan
blijven verzorgen. Hierbij werkt hij vaak met ProRail samen t.b.v. de landelijke netwerkontwikkeling.
Ook heeft hij meegewerkt aan de Marktvisie goederenvervoer van het TBOV.

Samenvatting
De belangrijkste constateringen op basis van dit interview zijn:
 Door capaciteitsproblemen tussen Rotterdam en Venlo en het willen verminderen van
omgevingshinder kwam de zuidelijke Betuweroute opnieuw op tafel te liggen bij het opstellen
van de marktvisie Goederen. Een knelpunt binnen deze zuidelijke Betuweroute zou wel de
verbindingsboog bij Elst zijn.
 De bereikbaarheid rondom het spoorgoederenvervoer laat zich het beste vertalen naar de
beschikbaarheid en flexibiliteit rondom treinpaden van goederentreinen.
 Qua Europees beleid is het TEN-T netwerk cruciaal. Hierbij zijn ook heldere afspraken rondom
de lengtes van goederentreinen van belang.
 Qua externe veiligheid (in de zin van Basisnet) is DB Cargo erg afhankelijk van de routeringen
die infrabeheerders zoals ProRail en DB Netz hanteren.
 Een belangrijke ontwikkeling is de groei van spoorcapaciteit van bestaande containerterminals
en de opzet van nieuwe containerterminals. De omloopsporen bij deze terminals zijn met name
van belang voor de veiligheid van het personeel, belangrijker daarvoor nog is het beveiligen
van overwegen op industrie- en haventerreinen. Een mooie nieuwe ontwikkeling zou de
ontwikkeling van terminals voor niet-kraanbare trailers zijn.

Interviewschema
Iter: Welkom Michiel bij dit interview, en fijn dat je met mij in gesprek wil gaan t.b.v. mijn
afstudeeronderzoek over spoorgoederenvervoer!
Itee: Geen probleem!
Marktvisie goederen & zuidelijke Betuweroute
Iter: Je gaf voorafgaand aan dit interview toen je jezelf introduceerde al aan dat je mee hebt gewerkt
aan de marktvisie goederen uit het TBOV. Welke partijen hebben exact meegewerkt aan deze
marktvisie?
Itee: Het document wordt aangeboden vanuit de spoorgoederentafel. De betrokken stakeholders daar
zijn de Nederlandse Havenbedrijven, de Raad van spoorverladers / TATA Steel Europe, ECT,
Evofenedex, VNCI, ProRail en het Ministerie van IenW. Het document is geschreven onder begeleiding
van APPM, met inbreng van een kerngroep bestaande uit APPM, Port of Amsterdam / BOZ, ProRail,
het ministerie van IenW, RailGood en DB Cargo.
Iter: Ah oké. De reden dat ik dit vraag is dat er een aantal projecten in de marktvisie zijn opgenomen,
zoals de zuidelijke Betuweroute, welke eerder in het PHS van het ministerie en ProRail gesneuveld
waren.
Itee: De reden dat de zuidelijke Betuweroute terug is gekomen is dat er een groot capaciteitsknelpunt
tussen Rotterdam en Venlo is, welke mogelijk opgelost kan worden met deze maatregel. Bovendien
geeft dit een belangrijke mogelijkheid om omgevingshinder te verminderen. Daarnaast lijkt deze route
mogelijk beter te presteren op het gebied van externe veiligheid.
Iter: In het verdrag van Warnemünde is inderdaad vastgelegd dat Nederland het spoorgoederenvervoer
via Venlo moet kunnen faciliteren.
Wat ik mij dan wel afvroeg: ik las in de literatuur dat de verbindingsboog bij Elst die Nijmegen met de
Betuweroute verbindt te kort zou zijn. Weet jij hier meer van?
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Itee: Volgens mij heeft dat te maken met de spanningssluis die daar ligt. Die sluis is te kort om daar
met reguliere goederentreinen goed gebruik van te maken. De zuidoostelijke verbindingsboog bij
Meteren leek ook om dezelfde redenen te kort te zijn, dus die verbindingsboog hebben ze aangepast.
Iter: Dat is dan nuttige kennis om mee te nemen in mijn onderzoek!
Netwerkcapaciteit
Iter: Je gaf in jouw introductie aan dat je je bezighoudt met de netwerkcapaciteit op het spoor. Kijk je
hierbij dan specifiek naar de treinpaden die goederentreinen gebruiken? Of kijk je hierbij naar een nog
breder plaatje?
Itee: We hebben het inderdaad veel over paden, want de basisuurpatronen beïnvloeden heel erg de
ruimte op het spoor die beschikbaar is voor spoorgoederenvervoerders. Dit komt doordat het
Nederlandse spoor gewoon écht vol is. Daarnaast kijk ik veel naar vraag en aanbod: of er genoeg
ruimte op het spoor is om de vraag vanuit verladers te kunnen faciliteren.
Iter: Dus voor de netwerkcapaciteit rondom goederenvervoer is de beschikbaarheid en flexibiliteit van
de treinpaden van belang?
Itee: Die twee aspecten spelen inderdaad. Flexibiliteit is wel een breed begrip. Het is goed om te weten
dat de flexibiliteit op het Nederlandse spoor erg beperkt is door de samenloop met het reizigersverkeer
op het spoor. Reizigersverkeer is namelijk aanbod gestuurd, terwijl spoorgoederenvervoer vraag
gestuurd is. Het probleem hierbij is vooral dat je uiterlijk in april moet aangeven welke treinpaden je wil
gebruiken in het daaropvolgende jaar. Spoorgoederenvervoer is hiervoor veel te last minute gericht.
Iter: Maar als we naar specifiek de routering van goederentreinen kijken, welke factoren aangaande de
netwerkcapaciteit spelen dan een rol?
Itee: Dan spelen meerdere dingen. In dit geval telt ook het kostenplaatje mee: een langere route leidt
tot hogere kosten en daarmee tot een slechtere concurrentiepositie. Ook de beschikbare capaciteit op
de emplacementen doet ertoe.
Iter: Helder!
Veiligheid
Iter: Ik heb verder nog in mijn onderzoek gekeken naar de veiligheid rondom spoorgoederenvervoer.
Zelf kwam ik tot de volgende belangrijkste factoren op het gebied van veiligheid: overwegen en tunnels.
Erken jij ook deze twee?
Itee: Qua tunnelveiligheid ben je vaak gebonden aan specifieke omgevingsvergunningen. Zo willen we
door een spoortunnel in Nijverdal goederentreinen sturen, maar de plaatselijke omgevingsvergunning
staat dit niet toe.
Iter: En spelen er naast de tunnelveiligheid nog andere veiligheidsaspecten mee?
Itee: Belangrijke veiligheidsfactoren betreffen de overwegen op industrie- en havengebieden. Die zijn
vaak niet beveiligd terwijl er in veel gevallen hard wordt gereden door het wegverkeer en waarbij de
machinist voorop op een geduwd treindeel staat of naast de trein mee moet lopen. Alle andere aspecten
zijn meer ‘tot last’ van ProRail. Voor ons als goederenvervoerders maakt het bijvoorbeeld niet uit
hoeveel overwegen wij op de doorgaande routes passeren, terwijl ik ook vanuit maatschappelijk
oogpunt prima snap dat je de overwegveiligheid zo goed mogelijk wil regelen.
Organisatie van spoorgoederenvervoer
Iter: En als we dan kijken naar Europees spoorbeleid, wat voor beleid is hierbij dan cruciaal?
Itee: Het belangrijkste is dat we in Europa één samenhangend spoornetwerk nastreven. Dus dat we in
Europa één bovenleidingspanning en één beveiligingssysteem hebben. Als je daarnaar kijkt is een
Europees TEN-T netwerk van belang.
Iter: En als we dan van het spoorsysteem inzoomen op de aard en omvang van spoorgoederenvervoer,
welke aspecten zijn er dan vooral van belang?
Itee: De lengte van de goederentreinen is heel belangrijk. De Duitse spoorbeheerder DB Netz ziet
goederentreinen van 740 meter lengte als een minimale lengte, terwijl ProRail dit als een
maximumlengte ziet. Als we als goederenvervoerders interoperabiliteit willen binnen onze
dienstverlening dan is 740 meter lengte voor de goederentreinen echt een vereiste.
Iter: Dus naast de lengte van goederentreinen doen zaken zoals het gewicht en de soort vracht er niet
echt toe op het gebied van aard en omvang van spoorgoederenvervoer?
Itee: Lengte is inderdaad het meest cruciaal ja. De lengte is gewoon bepalend voor de hele goederenrit.
Als er in Italië bijvoorbeeld een tunnel ligt waar alleen goederentreinen met een maximale lengte van
550 meter doorheen mogen, dan moet je tussen heel Genua en Rotterdam met die treinlengte rijden.
Iter: Duidelijk! Dan moet ik dat grondig gaan onderzoeken binnen mijn afstudeerstage.
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Omgevingshinder
Iter: Dan wil ik het nog even hebben over omgevingshinder door goederentreinen. Wat doen jullie zelf
als goederenvervoerder om overlast door goederentreinen te beperken?
Itee: Op het gebied van geluidsoverlast passen wij de remsystemen van de treinen aan. Zo zorgen wij
als DB Cargo ervoor dat alle wagens zijn voorzien van kunststof. Daarmee neemt de geluidsoverlast
met 10dB af. Dat is de helft van het geluidsniveau dat je waarneemt. DB Cargo heeft de afgelopen jaren
al haar meer dan 60.000 wagens omgebouwd.
Daarnaast spelen de afgelopen jaren ook trillingen steeds meer een rol. Ondanks dat er niet echt
concrete wetgeving hiervoor is, kijken wij met het ministerie naar hoe je de trillinghinder zou kunnen
beperken. Zo zou je kunnen kijken naar of je onderstellen van wagens kan ontwerpen die trillingen
kunnen opvangen, maar dat lijkt praktisch onmogelijk. Je kunt echter ook kijken naar de infrastructuur,
daar lijkt veel meer mogelijk. Trillinghinder is voor spoorgoederenvervoerders een grote zorgenpost.
En tot slot proberen wij op het gebied van externe veiligheid zoveel mogelijk volgens Basisnet te rijden.
Het probleem kan zijn dat DB Netz spoorgoederenvervoers via Venlo en daarmee niet over de
Betuweroute heen stuurt, waardoor treinen met gevaarlijke stoffen tegen onze wens in door grote
steden gestuurd worden. Daarbij blijft het natuurlijk zo dat het spoorvervoer op zichzelf al de meest
veilige modaliteit is.
Iter: Dat is een helder overzicht van de drie grootste vormen van omgevingshinder, dankjewel!
Terminals & snelheid
Iter: Op het gebied van bereikbaarheid van terminals, zijn er daar nog bepaalde aspecten van belang?
Itee: Ook op de emplacementen van de terminals speelt de lengte van goederentreinen een belangrijke
rol. Vaak zijn er beperkte (financiële) middelen beschikbaar om de emplacementen uit te breiden. Ook
zijn de emplacementen regelmatig gesitueerd binnen steden, wat ook niet bevorderlijk kan werken.
Daarnaast speelt de aanrijdroute naar zo’n terminal een cruciale rol. Soms kan je een terminal maar
langs één spoor binnenrijden, waardoor je moet kopmaken aan het einde van dit spoor. Indien je de
locomotief niet kan laten omlopen, moet je in één rijrichting de goederentrein ‘duwen’ met de locomotief.
Hierdoor moer de machinist voorop de wagon gaan staan i.p.v. in de machinistencabine van de
locomotief. Bij de overwegen zorgt dit voor veel risico’s voor de machinist. Wij van DB Cargo willen
deze ‘duwtreinen’ dan ook zoveel mogelijk voorkomen.
Iter: En als ik verder in mag gaan op het technische aspecten van goederentreinen: hoe hard mogen
deze goederentreinen rijden?
Itee: De meeste goederenwagons kunnen 100 á 120 km/h rijden. In de dienstregeling worden
goederentreinen met een snelheid van circa 90 km/h ingepland.
Iter: Heel erg bedankt voor je deelname aan dit interview! Zijn er verder nog dingen die je mij tot slot
wil meegeven?
Itee: Mogelijk kan je nog kijken naar de mogelijkheden die men onderzoekt om niet-kraanbare trailers
op de trein te zetten. Als dit lukt dan zou er een sterk substitutie-effect van alle vrachtwagens naar de
goederentreinen toe kunnen ontstaan.
Iter: Begrijp ik dan goed dat vrachtwagens hier op de goederentreinen worden gereden?
Itee: Ja de vrachtwagens worden op de trein gereden, maar vaker wordt de trailer door de vrachtwagen
op de trein gereden. Bij de terminals worden de vrachtwagentrailers weer opgehaald door
vrachtwagens vanwaar ze zelf naar hun eindbestemming rijden. Als men de politieke keuze maakt om
in Nederland vrachtwagens op de goederentrein te zetten dan kan je mogelijk het wegverkeer flink
ontlasten en klimaatambities vervullen.
Iter: Interessant!
Iter: Dan zijn we wat mij betreft bij het einde gekomen van dit interview. Super bedankt voor je
beschikbaarheid!
Itee: Graag gedaan!

Pagina 62 van 95

Goederen op het juiste spoor

Interviewer (Iter): David Vlot
Geïnterviewde (Itee): Huug van Aardenne
Organisatie: ProRail
Functie: Programmamanager
Datum: 15 maart 2021
Tijdstip: 11:00 uur – 12:00 uur
Plaats: online, via Microsoft Teams

Over de geïnterviewde
Huug van Aardenne is werkzaam als programmamanager binnen de afdeling Projecten van ProRail.
Hierbij is Huug verantwoordelijk voor de planstudieactiviteiten van de afdeling en geeft hij sturing aan
alle projectteams, die corridorsgewijs een deel van de projecten uitvoeren en ontwerpen. Tevens
voorziet hij in de terugkoppeling met de vervoerders, de opdrachtgever en de eigen directie. Daarnaast
zorgt hij voor afstemming met andere grote spoorprogramma's zoals ERTMS, en zoekt hij hierbij naar
synergievoordelen.

Samenvatting
De belangrijkste conclusies op basis van dit interview zijn:
 Naast overwegveiligheid, tunnelveiligheid en ERTMS vormen conflictpunten bij de
treinbewegingen een risico op het gebied van ontsporen en botsveiligheid;
 PHS, TBOV en TEN-T omvatten de belangrijkste beleidsinstrumenten op het gebied van
spoorgoederenroutering;
 De belangrijkste strategieën binnen het Nederlandse spoorvervoer is het nastreven van een zo
groot mogelijke Value for Money (VfM), het benutten van meekoppelkansen bij
infrastructuurprojecten en het ontwikkelen van corridorstructuren binnen het spoornetwerk;
 Het onderzoeken van meekoppelkansen en corridorstructuren is van grote meerwaarde m.b.t.
de methodiek en kan dus goed in het Programma van Eisen (PvE) opgenomen worden.

Interviewschema
Iter: Welkom Huug bij deze Teams-meeting en fijn dat je geïnteresseerd bent in het meewerken aan dit
beknopte interview voor mijn afstudeerstage!
Itee: Graag gedaan hoor!
Veiligheid
Iter: Op het gebied van veiligheid rondom het spoorvervoer kan ik tot nog toe niet tot een concrete
shortlist aan belangrijke variabelen komen. Op basis van een combinatie van desk- en fieldresearch
zijn vooralsnog wat mij betreft de overwegveiligheid, de tunnelveiligheid en de uitrol van ERTMS de
belangrijkste elementen op het gebied van spoorveiligheid. Kan jij je vinden in deze samenstelling en
welke aanpassingen zou je eventueel aanbevelen?
Itee: Wat er ook nog wel speelt is het aantal potentiële conflictpunten, oftewel het aantal
goederentreinen dat kruisende bewegingen met elkaar maakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar PHS
Amsterdam Centraal, waarin het gehele station verbouwd wordt en waar circa 100 van de circa 190
wissels gesaneerd worden, zie je dat de kans op een ongeluk flink verminderd wordt. De belangrijkste
heb je in ieder geval benoemd, maar mogelijk zou je de conflictpunten kunnen toevoegen.
Iter: En als je dan naar de conflictpunten kijkt, is dit dan afhankelijk van het aantal wissels dat je
passeert, of van het aantal treindiensten dat je kruist?
Itee: Het is eigenlijk allebei. Enerzijds zijn wissels kwetsbare infrastructuur en daarmee een potentiële
storingsbron, en daarnaast maken wissels kruisende treinbewegingen mogelijk, wat tot een bepaald
botsrisico kan leiden.
Eigenlijk moeten de conflictpunten onderaan jouw rijtje met veiligheidsaspecten komen te staan, want
als je beveiligingssysteem met ERTMS goed genoeg werkt dan maak je de risico’s rondom
conflictpunten kleiner.
Beleid
Iter: Op basis van deskresearch en fieldresearch kwam ik tot de conclusie dat het TEN-T netwerk het
belangrijkste beleidsinstrument m.b.t. spoorgoederenroutering op Europees niveau is. Zou jij nog
beleidsinstrumenten hieraan willen toevoegen?
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Itee: Ik denk het niet. Ik zat een beetje te tubben over de diverse tijdhorizonnen en verplichtingen die
onder TEN-T vallen. Zo onderzoeken wij in kader van TEN-T waar en op welke manier we de corridors
geschikt kunnen maken voor goederentreinen met een lengte van 740 meter, maar dat valt dus onder
het TEN-T beleid.
Iter: Op binnenlands niveau komen PHS en het TBOV naar voren als belangrijkste beleidsinstrumenten,
waarbij bij het TBOV de LNS een belangrijk onderdeel vormt. Ondersteun jij deze conclusie?
Itee: Ja, wat mij betreft zijn PHS en TBOV inderdaad de belangrijkste.
Strategieën
Iter: Met betrekking tot strategieën onderzoek ik de in Nederland heersende filosofieën voor het
Nederlandse spoornetwerk. Ik kom hierbij tot de volgende shortlist aan strategieën: Een hoge Value for
Money (VfM) nastreven, meekoppelkansen bij infrastructuurrealisaties benutten, corridorstructuren
ontwerpen en goederenvervoer van het reizigersvervoer ontmengen. Zou jij bepaalde strategieën willen
toevoegen aan of schrappen van deze lijst?
Itee: Het ontmengen van goederen- en reizigersvervoer valt eigenlijk onder het ontwerpen van
corridorstructuren. Beide zijn namelijk benuttingsmaatregelen, want je voorkomt verstoring in het
netwerk als gevolg van kruisende treinbewegingen. Benutting door corridorstructuren is ook min of meer
de basis van het PHS en het TBOV. Feitelijk gaat het Nederlandse spoornetwerk steeds meer op een
metronetwerk lijken.
Iter: Ik snap jouw punt helemaal, ik zie het Nederlandse spoorsysteem ook steeds meer als een
metronetwerk. Heb jij verder nog punten toe te voegen aan mijn huidige shortlist aan strategieën?
Itee: VfM is wel een breed begrip, daar gaat het onder andere over diverse aspecten zoals reistijden
en bedrijfskosten voor vervoerders. Maar desondanks denk ik dat je het bij deze shortlist aan
strategieën kan laten.
PvE
Iter: Op basis van mijn uitgewerkte theoretisch kader heb ik een Programma ven Eisen vastgesteld. In
dit programma van Eisen heb ik alle belangrijkste variabelen opgenomen. Ik heb hierbij tevens gekeken
naar de mogelijkheden om bestaand beleid en bestaande strategieën bij deze variabelen in dit PvE te
integreren. Dit lukte echter minder goed voor de strategieën op het gebied van meekoppelkansen en
corridorontmenging. Is het van belang dat ik alsnog een manier vind om deze twee strategieën te
verwerken in de uiteindelijke methodiek?
Itee: Dat zijn voor ons zeer interessante dingen, dus we zouden het erg leuk vinden als je hier verder
goed over wil nadenken!
Iter: Dan heb ik bij deze antwoord gekregen op de vragen die ik had. Hartelijk bedankt voor jouw
medewerking!
Itee: Geen punt!
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Interviewer (Iter): David Vlot
Geïnterviewde (Itee): Michiel Vromans
Organisatie: ProRail
Functie: capaciteitsmanager
Datum: 25 maart 2021
Tijdstip: 15:00 uur – 16:00 uur
Plaats: online, via Microsoft Teams

Over de geïnterviewde
Michiel Vromans is werkzaam als capaciteitsmanager bij ProRail. Als capaciteitsmanager verwerkt hij
wensen en vragen vanuit ProRail, vervoerders en overheden op het gebied van spoorcapaciteit. Hierbij
kijkt hij of de gevraagde productstappen inpasbaar zijn op het spoor.

Samenvatting
De belangrijkste constateringen op basis van dit interview zijn:
 De netwerken uit het TBOV zijn ontstaan op basis van een verdere uitwerking van het PHS;
 Voor de netwerkuitwerkingen van het TBOV zijn BUP’s (basisuurpatronen) gemaakt;
 De netwerkuitwerkingen worden door railexperts handmatig ontworpen. DONS (Designer of
Network Schedules) wordt hierbij gebruikt als tekenprogramma;
 De inpasbaarheid van goederenpaden kan het beste worden onderzocht door in de tijdwegdiagrammen uit DONS de paden in te tekenen;
 De aslasten van goederentreinen op een brug zijn een beperkende factor, doordat
goederentreinen hiervoor langzamer moeten rijden en daarmee een lagere rijtijd kennen;
 In principe heeft iedere netwerkuitwerking uit het TBOV een gelijk aantal goederenpaden t.o.v.
elkaar. Kleine verschillen kunnen ontstaan bij GON en zogenaamde ‘samenlooppaden’;
 Voor de goederenroutering Zuid-Nederland is het tracédeel tussen Breda en Tilburg een
bottleneck;
 Belangrijke spoorprojecten voor goederentreinen in Zuid-Nederland zijn mogelijke
viersporigheden tussen Breda en Tilburg, de spoorverdubbeling van de Maaslijn, de
ZuidWestBoog bij Meteren en het 3RX (Rhein-Ruhr Rail connection)-project;
 Maatwerkpaden worden vaak handmatig ontworpen, door lege ruimte op het spoor te benutten
of enkele spitstreinen en enkele hoogfrequentere sprinters uit te laten vallen.

Interviewschema
Iter: Van harte welkom Michiel bij dit interview, en alvast hartelijk bedankt dat je beschikbaar bent om
mee te werken aan dit interview!
Itee: Graag gedaan!
TBOV & PHS
Iter: Ik begreep dat je betrokken bent bij het TBOV. Binnen welke fase van het TBOV staan jullie
momenteel?
Itee: In november 2020 heeft het BO MIRT plaatsgevonden. Voor een aantal van de bouwstenen uit
het TBOV is afgesproken om deze nader te onderzoeken.
Iter: Ben je daarnaast betrokken geweest bij de totstandkoming van de vijf netwerkuitwerkingen uit het
TBOV?
Itee: In 2008 is PHS begonnen, met als filosofie om op de belangrijkste corridors spoorboekloos te
rijden. Hier kwamen dienstregelingen uit voor met frequenties van zes intercity’s en zes sprinters per
uur op de belangrijkste corridors. Hierdoor ontstonden vanzelf diverse spoorprojecten. Tijdens de
uitwerking ontstonden extra treindiensten die niet onder PHS vielen, denk bijvoorbeeld aan de derde
en vierde intercity tussen Eindhoven en Sittard. Ook door andere ontwikkelingen, zoals regionale
spoorprojecten en het Fyra-debacle, zijn andere behoeften ontstaan. Hieruit ontstond een vraag om
een landelijk onderzoek naar de samenhang van het spoornetwerk in Nederland uit te voeren. Uit deze
vraag ontstond het TBOV-programma zoals wij deze nu kennen.
Iter: Dus feitelijk is het TBOV een verdere uitwerking van PHS?
Itee: Min of meer wel ja, het TBOV verschilt wel van het PHS doordat TBOV meer een focus heeft op
landelijke netwerksamenhang. Daarnaast kent één van de modellen voor het TBOV2030 een 4/4/4structuur (4 intercity’s, 4 sneltreinen en 4 sprinters per uur) en het PHS een 6/6 structuur (6 intercity’s
en 6 sprinters).
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Inpasbaarheid
Iter: Als we kijken naar de specifieke inpasbaarheid van zulke lijnvoeringen op de infrastructuur, hoe
wordt deze inpasbaarheid onderzocht? Is het gewoon een kwestie van een paar railexperts bij elkaar
laten zetten en hen samen een netwerkuitwerking laten ontwerpen, of vindt dit volledig geautomatiseerd
met computerprogramma’s plaats?
Itee: We hebben een computerprogramma, maar deze gebruiken we alleen als tekensoftware. Dus het
is echt het eerste wat je noemt, dus door mensen met veel ervaring te laten puzzelen.
Iter: Worden bij de netwerkuitwerking basisuurpatronen (BUP’s) gemaakt?
Itee: Jazeker! Deze zijn zelfs op tienden van minuten vastgelegd! In de toekomst worden deze
dienstregelingtijden waarschijnlijk beperkt gerealiseerd, maar het is wel noodzakelijk om goed
onderbouwde besluiten te kunnen maken.
Iter: Is deze informatie openbaar toegankelijk, of blijft deze puur intern?
Itee: In principe blijft deze informatie intern; we gooien de BUP’s niet zomaar op tafel.
Iter: Ik wil graag voor mijn methodiek de inpasbaarheid van goederenpaden in deze BUP’s
onderzoeken. Hoe voeren jullie deze werkzaamheden praktisch uit binnen jullie team?
Itee: In principe werken wij met tijd-wegdiagrammen. Ik zou ook niet echt een andere manier kunnen
bedenken.
Iter: Hierbij weet ik dat er bepaalde maatgevende dienstregelingspunten in Nederland zijn, waarbij ik
met name kijk naar Schiphol, Zwolle en Zutphen. Voor de goederenroutering Zuid-Nederland is
daarmee de intercity 3600 (Zwolle – Roosendaal) welke zowel Zwolle als Zutphen aandoet erg
bepalend voor de dienstregeling in Zuid-Nederland. Is het methodisch verantwoord om op basis van
maatgevende treinseries zelf tijd-wegdiagrammen op kleinere schaal te maken?
Itee: Ik denk dat je dan inderdaad moet kijken naar die BUP’s. Ik weet alleen niet of het behapbaar is
om hiermee te werken binnen jouw stageperiode.
Iter: Ik ben voornemens om niet al te veel in detail te treden met mijn onderzoek, maar als BUP’s
noodzakelijk zijn dan heb ik niet bepaald een keus.
Itee: Op basis van ervaring zou je kunnen weten of iets wel of niet inpasbaar zal gaan zijn. Wat ik zou
kunnen doen is dat ik je nu laat zien met welk programma wij werken. Is dat een goed idee?
Iter: Ja goed idee! Super dat je mij mee kan nemen in jouw werk!
De geïnterviewde deelt zijn scherm met de interviewer, en laat de interface van het
computerprogramma DONS (Designer of Network Schedules) zien. Hij laat enkele van de modellen uit
het TBOV zien, waaronder de beoogde perronbezettingen voor station Arnhem Centraal. Daarnaast
laat hij tijd-wegdiagrammen voor Arnhem Centraal – Nijmegen en Meteren – Venlo (over Nijmegen)
zien. Vervolgens past hij de tijd-wegdiagrammen aan, zodat te zien is hoe men aan de hand van de
diagrammen kan ‘puzzelen’. Tot slot laat de geïnterviewde zien hoe aangetoond kan worden of treinen
ook technisch inpasbaar zijn over bepaalde infrastructuur.
Iter: Wat zijn de meest voorkomende technische aspecten van infrastructuur die de technische
inpasbaarheid van de dienstregeling beperken?
Itee: De aslasten van goederentreinen op een brug zijn de meest beperkende factor, doordat
goederentreinen hiervoor langzamer moeten rijden en daarmee een lagere rijtijd kennen.
Iter: Dat klinkt heel plausibel: zo’n zelfde conclusie ben ik al tegengekomen voor spoortunnels. Ben jij
bereid om binnenkort van een klein aantal spoortracés tijd-wegdiagrammen voor mij uit te draaien,
waarna je deze naar mij toestuurt?
Itee: Een klein aantal tijd-wegdiagrammen uitdraaien kost mij ongeveer een kwartiertje van mijn tijd, dat
vind ik niet erg!
Iter: Super! Alvast hartelijk bedankt dat je mij hierbij wil helpen! Bedankt ook dat je mij een inkijkje hebt
gegeven in DONS, super interessant om te zien ook!
Goederenpaden
Iter: Is per netwerkuitwerking uit het TBOV onderzocht hoeveel goederenpaden ingepast zullen
worden?
Itee: In principe heeft iedere netwerkuitwerking een gelijk aantal goederenpaden. Mogelijk kunnen er
bij de GON tussen netwerkuitwerkingen onderling verschillen ontstaan. Daarnaast zijn er zogenaamde
‘samenlooppaden’, waarbij meerdere goederentreinen met verschillende begin- eindpunten op
bepaalde spoorgedeelten afwisselend gebruik maken van eenzelfde goederenpad.
Iter: Dus hetzelfde aantal goederenpaden is voor meerdere goederentreinen bedoeld?
Itee: Inderdaad! Het liefste hebben we dit niet, omdat hierdoor goederenvervoerders onderling veel
meer rekening met elkaar moeten houden.
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Goederenroutering Zuid-Nederland
Iter: Tegen welke opgaven loopt jouw team aan bij het inpassen van goederentreinen in de
dienstregeling in Zuid-Nederland? Zijn er bepaalde punten in de dienstregeling waar de inpasbaarheid
moeilijk is?
Itee: Breda – Tilburg is een flinke bottleneck. Hier rijden dadelijk met PHS 10 reizigerstreinen en 2
goederentreinen per uur. In de toekomst kunnen we de extra groei boven deze twee goederenpaden
per uur opvangen met de nieuwe goederenroute tussen Meteren en Boxtel, maar prognoses uit de
NMCA laten al zien dat op de langere termijn zelfs die extra ruimte nog onvoldoende oplossing biedt.
Iter: Dus Breda – Tilburg is echt het ‘kernknelpunt’ in Nederland?
Itee: Klopt, maar de omvang van dit ‘probleem’ is ook mede afhankelijk van de uitwerking van GON,
want ook goederentreinen die tussen Antwerpen en Bentheim rijden en die hierdoor ook onder invloed
zijn van GON gaan ook via Breda – Tilburg.
Iter: Zijn er naast Breda – Tilburg nog andere spoorprojecten die men onderzoekt in Zuid-Nederland?
Itee: Het andere grote spoorproject is de verdubbeling van de Maaslijn tussen Mook-Molenhoek en
Venray en tussen Venlo en Roermond. Ik denk dat het ook goed is om te weten dat een deel van het
spoorgoederenvervoer dat van de ZuidWestBoog bij Meteren gebruik maakt naar Sittard en Visé in
België rijdt. Daarnaast gaat een deel van de goederentreinen tot aan Blerick in plaats van Venlo. Deze
aansluiting in Blerick is niet via de Maaslijn te bereiken. Tot slot wordt het 3RX (Rhein-Ruhr Rail
connection)-project onderzocht, wat een extra goederenroute tussen Antwerpen en het Ruhrgebied via
Weert, Roermond en Venlo behelst. Deze route zou het aantal benodigde paden tussen Breda en
Tilburg kunnen beperken. Het nadeel van het 3RX-tracé is wel dat je treinverkeer van andere
spoorgoederenroutes zoals de Montzenroute aantrekt.
Iter: Helder! Dan heb ik bij deze een mooi totaalbeeld!
Maatwerkpaden
Iter: Hoe worden maatwerkpaden ontworpen? Gebeurt dat aan de hand van DONS?
Itee: Soms wel, maar aangezien het om frequenties van een aantal treinen per dag gaat gebeurt dit
meestal handmatig. Meestal lost men dit op door spitstreinen of hoogfrequente sprinters te laten
uitvallen. Als er zonder uitsluiting van reizigersverkeer geen goederenpaden inpasbaar zijn is dit de
richtlijn.
Iter: Dan zijn we naar mijn idee bij het einde van dit interview aangekomen. Hartelijk bedankt voor het
beantwoorden van de vragen!
Itee: Super! Ik kijk uit naar jouw scriptie!
Iter: Ik zal deze opsturen zodra deze afgerond is!
Itee: Dankjewel!
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Interviewer (Iter): David Vlot
Geïnterviewde (Itee): Johan Postma
Organisatie: ProRail
Functie: Rail System Engineer
Datum: 7 april 2021
Tijdstip: 11:30 uur – 12:00 uur
Plaats: online, via Microsoft Teams

Over de geïnterviewde
Johan richt zich binnen PHS Nijmegen op de spoorse disciplines: de bouw van de perronsporen, de
dienstregeling, de energievoorziening en de beveiliging. Daarnaast is Johan als Technisch Manager
verantwoordelijk voor een integraal werkend station.

Samenvatting
De belangrijkste constateringen op basis van dit interview zijn:
 De rijtijden en opvolgtijden zijn maatgevend geweest voor het ontwerp van PHS Nijmegen;
 Onder andere doordat alle goederenwachtsporen bij Nijmegen gesaneerd worden, kunnen
goederentreinen niet meer op station Nijmegen halteren. Daarnaast zijn er geen vaste
goederenpaden door station Nijmegen voorzien;
 Na uitvoering van PHS Nijmegen blijven er mogelijkheden bestaan om vanaf de Maaslijn naar
Arnhem en v.v. te rijden;
 PHS Nijmegen is niet specifiek ontworpen om meer goederen- en reizigerstreinen via de
Maaslijn te verwerken, maar het project maakt deze hogere treinfrequenties niet onmogelijk.

Interviewschema
Iter: Welkom Johan bij dit interview, bij voorbaat al bedankt voor je deelname!
Itee: Graag gedaan!
Spoorlayout
Iter: Wat zijn de belangrijkste leidende principes geweest bij de totstandkoming van de ontworpen
spoorlayout voor PHS Nijmegen?
Itee: We hebben zoals bij elk project een CRS (Costumer Requirement Specification) opgesteld, welke
door het hele project door van belang is. In dit CRS staan eisen over bereikbaarheden, rijtijden en
gelijktijdigheden. Deze zijn van belang geweest bij de totstandkoming van de spoorlayout. De uitdaging
is om dit realiseren, rekening houdende met de omgeving en om zo min mogelijk hinder te creëren.
Iter: En als we dan kijken naar bereikbaarheden, rijtijden en gelijktijdigheden, zitten hier bepaalde
specificaties tussen die een sterk gewicht hadden binnen de totstandkoming van het eindontwerp?
Itee: De rijtijden en opvolgtijden zijn erg zwaarwegend. Deze hebben we zelf niet overal kunnen
nakomen.
Goederentreinen door Nijmegen
Iter: Zijn er na afronding van PHS vaste goederenpaden voorzien die door station Nijmegen heen
lopen? Ik ben er namelijk bekend mee dat er mogelijk goederentreinen door Nijmegen komen welke bij
de goederenterminal in Oss dienen te zijn.
Itee: Nee niet meer. Momenteel zijn er nog goederenpaden tussen Den Bosch en Arnhem. Deze
goederentreinen maken gebruik van wachtsporen ten westen van het station. Dit gedeelte met
wachtsporen wordt straks opgeheven ten behoeve van een nieuwe stationsentree en woningbouw. Als
er dus een goederentrein door Nijmegen gaat, dan moet deze doorrijden door Nijmegen heen. Stoppen
in Nijmegen is dus niet meer mogelijk. De verkeersleider zal dus altijd met maatwerk een goederentrein
moeten inpassen tussen het reizigersverkeer.
Maaslijn
Iter: Men onderzoekt in kader van het TBOV een sneltrein Nijmegen – Maastricht (MaasExpres). Voor
deze trein is een spoorverdubbeling van de Maaslijn nodig. Als deze sneltrein er daadwerkelijk zou
komen, is er dan voldoende ruimte op station Nijmegen om deze extra reizigerstreinen te verwerken?
Itee: In de plannen zijn er geen doorgaande treinen vanuit Venlo naar Arnhem en v.v. Alle treinen vanaf
de Maaslijn keren dus in Nijmegen, waarvoor we de kopsporen 1 en 35 gaan gebruiken. Er is wel nog
steeds een mogelijkheid om vanaf de Maaslijn op spoor 2 t/m 5 te komen.
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Iter: In het TBOV onderzoeken ze ook de mogelijkheid om de intercity’s tussen Utrecht en Nijmegen
door te trekken naar Nijmegen Heyendaal. Dit blijft dus wél nog steeds mogelijk?
Itee: Dat heb ik wel zo gelezen ja. Ik ben mij er wel bewust van dat dit louter politieke besluitvorming is.
Ik denk zelf dat deze verlengde IC’s niet makkelijk inpasbaar zullen zijn. Het is niet onmogelijk, zou ik
willen zeggen.
Iter: Maar al met al, PHS Nijmegen is niet volledig voorbereid op een spoorverdubbeling van de
Maaslijn, maar er zijn nog steeds dingen mogelijk?
Itee: Er zijn binnen PHS Nijmegen bereikbaarheden die de plannen mogelijk moet kunnen maken
inderdaad. Wel wordt de treinstroom Den Bosch --> Arnhem een probleem, deze conflicteert met de
verlengde IC’s naar Nijmegen Heyendaal. De IC Den Bosch --> Arnhem gaat namelijk via spoor 2,
waardoor die kruist met de IC Nijmegen Heyendaal --> Utrecht op spoor 3.
Iter: Zijn er volgens jou nog verdere voor- en nadelen aan het geleiden van goederentreinen via de
Maaslijn?
Itee: Ik zie dan eigenlijk hetzelfde gebeuren als voor de goederentreinen Den Bosch – Arnhem die door
Nijmegen heen zullen komen: er is eigenlijk geen ruimte om die treinen te laten wachten. Je kan ze niet
aan een perronspoor laten halteren, dus ze zullen door moeten rijden. Daarnaast is de ruimte op het
spoor beperkt tussen Arnhem en Nijmegen en op station Nijmegen zelf. Waarschijnlijk zullen hiervoor
enkele reizigerstreinen uitgesloten moeten worden.
Iter: Ik vond het erg waardevol om met een expert op het gebied van PHS Nijmegen te spreken! Ik wil
je dan ook heel erg bedanken voor je beschikbaarheid voor dit interview!
Itee: Super! Ik houd mij aanbevolen om jouw scriptie eens door te mogen lezen.
Iter: Alle deelnemers aan mijn interviews bied ik deze mogelijkheid aan, dus dit rapport komt sowieso
jouw kant op!
Itee: Bedankt!

Pagina 69 van 95

Goederen op het juiste spoor

Interviewer (Iter): David Vlot
Geïnterviewde (Itee): Maarten Evertse
Organisatie: ProRail
Functie: Gebiedsmanager Capaciteitsontwikkeling Zuidoost
Datum: 9 april 2021
Tijdstip: 14:00 uur – 14:45 uur
Plaats: online, via Microsoft Teams

Over de geïnterviewde
Maarten Evertse is als Gebiedsmanager Capaciteitsontwikkeling Zuidoost betrokken geweest bij de
afgelopen planvorming rondom het project ‘TBOV Eindhoven’, waarbinnen de toekomst van het gehele
stationsgebied inclusief de infrastructuur onderzocht wordt. Naast ruimtelijke en maatschappelijke
opgaven wordt er binnen dit project gekeken naar welke infrastructuurmaatregelen benodigd zijn. Tot
slot is Maarten betrokken geweest bij de benoeming van TEN-T corridors in Nederland.

Samenvatting
De belangrijkste constateringen op basis van dit interview zijn:
 De Brabantroute en de Betuweroute zijn in principe geschikt voor goederentreinen met een
lengte van 740 meter. Station ’s-Hertogenbosch is echter niet geschikt voor het halteren van
goederentreinen met deze lengte;
 De wachtsporen te Eindhoven Centraal zijn benodigd om goederentreinen te versnellen en
daarmee beter in te kunnen passen binnen de dienstregeling;
 Binnen TBOV komen zowel productstappen als dienstregelingmodellen samen. Het project
bevindt zich momenteel in de startfase;
 Door de werkzaamheden aan het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen kunnen er tot
en met 2033 mogelijk tot zes goederentreinen per uur door station Eindhoven heen rijden;
 In het stationsgebied is een afstemming van de woningbouwplannen met de
infrastructuurmaatregelen van groot belang;
 Ná de coronacrisis bestaat de kans dat het reizigersverkeer en het goederenverkeer
gelijkwaardiger behandeld dient te worden bij het ontwerpen van de dienstregeling.

Interviewschema
Iter: Van harte welkom Maarten bij dit interview. Super dat je geïnteresseerd bent in het meewerken
aan dit interview!
Itee: Ja leuk!
740m goederentreinen
Iter: De Brabantroute is één van de TEN-T corridors die door Nederland loopt. Is de toekomstige
goederenroute Rotterdam – Venlo via Meteren ook een TEN-T route? Is deze daarmee voor
goederentreinen met een lengte van 740 meter geschikt?
Itee: Ik kan hier niet met zekerheid een antwoord op geven. De Brabantroute wordt in ieder geval
geschikt gemaakt voor 740 meter, eveneens als de Betuweroute. Ik kan wel een kaart met je delen van
alle locaties waar buffersporen voor goederentreinen met een lengte van 740 meter reeds gerealiseerd
zijn of aangelegd worden.
De geïnterviewde deelt zijn scherm met de interviewer, en laat een overzicht van alle buffersporen in
Zuid-Nederland zien. Hier is te zien dat het bufferspoor te Den Bosch niet geschikt is voor
goederentreinen met een lengte van 740 meter. De geïnterviewde licht bij de kaart toe dat voor station
Sittard de ontwikkeling van een integraal project bezig is om in de toekomst ook hier goederentreinen
met een lengte van 740 meter te kunnen laten halteren. Volgens de geïnterviewde worden ook de
stations Venlo en Eindhoven Centraal hierop voorbereid.
Iter: Zou ik deze kaart die je nu laat zien opgestuurd mogen krijgen?
Itee: Jazeker, ik zal jou deze toesturen per e-mail!
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Goederenwachtspoor Eindhoven Centraal
Iter: Voor de toekomst van station Eindhoven Centraal wordt de plaatsing van twee
goederenwachtsporen onderzocht. Welke afhankelijkheden bestaan er tussen deze
goederenwachtsporen en de voorziene dienstregeling op station Eindhoven Centraal?
Itee: De afhankelijkheid die erin zit, is dat je goederentreinen snel wil kunnen inleggen achter de
goederentreinen die richting Venlo rijden. De twee wachtsporen maken het dan ook mogelijk om
gemakkelijk snelheid te maken. De goederenwachtsporen hebben overigens ook meer functies dan
alleen goederentreinen versneld kunnen laten optrekken en afremmen, maar dit is wel de belangrijkste
reden.
Ontwikkeling TBOV Eindhoven
Iter: Je bent betrokken geweest bij de ontwikkeling van TBOV Eindhoven. Kan je wat vertellen over hoe
dit project is ontstaan en welke vraagstukken er liggen?
Itee: TBOV Eindhoven is ontstaan vanuit meerdere geplande en toekomstige productstappen. Het gaat
hier onder andere om:
• Een derde en vierde IC Breda – Eindhoven;
• IC Eindhoven – Düsseldorf;
• IC Eindhoven – Aachen;
• Een derde en vierde sprinter Eindhoven – Deurne;
• Een landelijk dienstregelingsmodel, genaamd het 8/4-model.
Iter: Naast het 8/4-model welke je nu benoemt bestaat ook het 6-basismodel en het 6/6+-model. Zijn al
deze modellen inpasbaar op Eindhoven zonder aanvullende maatregelen voor de infrastructuur?
Itee: Nee. In een aantal gevallen heb je twee extra perronsporen nodig, wij gaan ervan uit dat deze
extra perronsporen daadwerkelijk gerealiseerd zullen gaan worden in de toekomst.
Iter: Naar welk tijdvenster kijken we hierbij, naar die van 2030?
Itee: Nee die extra maatregelen zijn benodigd voor voorbij 2030. De productstappen die mogelijk in de
toekomst zullen gaan volgen zijn de intercity’s naar Aachen en Düsseldorf en de sprinters naar Deurne.
Deze treinen vereisen de twee extra perronsporen.
Iter: Dus tot en met 2030 is er voldoende ruimte voor alle geplande treindiensten beschikbaar, maar
daarna moet er gekeken worden naar extra maatregelen?
Itee: Ja, dat klopt.
Iter: Binnen welke fase van de planontwikkeling rondom station Eindhoven Centraal bevinden jullie je
nu?
Itee: In de startfase. We zijn nu bezig met het starten met het projectteam. Hierbij kennen we drie fasen:
1. Het benodigde ruimtebeslag voor de inframaatregelen veiligstellen t.o.v. de gemeente
Eindhoven, hiervoor werken wij vooral met de gemeente samen;
2. De volgende fase is de dienstregeling tot en met 2030 uitrollen;
3. De laatste fase is een toekomstvast dienstregelingmodel voor 2040 uitbouwen.
Er zijn heel veel wensen, waar niet allemaal geld voor beschikbaar is.
Iter: Je wilt dus in één keer een toekomstvaste investering voor het centraal station doen?
Itee: Ja, dat klopt! Wat het spoorgoederenvervoer betreft willen we graag dat er wel zo’n vier á zes
goederenpaden per uur beschikbaar zijn.
Iter: Zijn deze zes goederenpaden per uur prognoses uit de NMCA?
Itee: Nee, het gaat hier om omgeleide goederentreinen die bij Venlo de grens over moeten i.p.v. bij
Emmerich. De stremming bij Emmerich ontstaat dankzij de werkzaamheden voor het derde spoor
tussen Zevenaar en Oberhausen, welke pas naar verwachting in 2033 afgerond zullen zijn.
Iter: Maar na 2033 vervalt dit knelpunt over de Brabantroute dus?
Itee: Dat klopt. In principe red je het met vier goederenpaden per uur door Eindhoven, maar hiervoor
moet de Betuweroute altijd beschikbaar zijn, wat tot en met 2033 regelmatig niet het geval zal zijn.
Gebiedsontwikkeling Eindhoven Centraal
Iter: Kan je wat vertellen over de plannen die de gemeente Eindhoven heeft rondom de ruimtelijke
ontwikkeling van het stationsgebied?
Itee: De gemeente wil vooral verdichting met woningbouw realiseren in dit stationsgebied. Denk dus
aan veel hoogbouw;
Iter: Zie je hierbij wrijving ontstaan tussen deze ontwikkelplannen en hogere frequenties aan
goederentreinen?
Itee: We moeten een goed afstemmingsproces mogelijk maken, dus dat we elkaar mee blijven nemen
in welke ruimte we voor het spoor dan wel voor woningbouw willen gebruiken. Die nieuwe woonlocaties
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zullen immers autoluw worden ontwikkeld, waardoor al deze toekomstige bewoners van de trein gebruik
zullen gaan maken.
Tot slot
Iter: Heb je nog verdere dingen die je wil benoemen aangaande mijn afstudeeronderzoek?
Itee: Ik denk dat, in navolging op de coronacrisis, de stem van de goederenvervoerder t.o.v. de
reizigersvervoerder vaker te horen zal gaan zijn. Ik verwacht dat goederenvervoerders een net zo
gelijkwaardige behandeling zullen gaan vragen als de reizigersvervoerders. Betere afwegingen tussen
reizigers- en goederenvervoerders zullen dus van belang zijn.
Iter: Inderdaad kan je je afvragen óf en zo ja aan wie je prioriteit zou willen toekennen bij het ontwerpen
van de dienstregeling.
Itee: Dat klopt!
Iter: Bij deze wil ik je bedanken voor je deelname aan dit interview, en ik zal je t.z.t. mijn scriptie
toesturen!
Itee: Leuk om je gesproken te hebben, dankjewel!
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Bijlage B – Lijst van afkortingen
Algemeen
3RX
AC
ATB
ATB EG
ATB NG
BEVT
BTS
BUP
CBS
CPB
CRS
DC
DONS
ERTMS
GGP
GON
ILT
KBA
KiM
LNS
MCA
MIRT
MKBA
NMCA
OV
PBL
PDOK
PHS
PvA
PvE
QGIS
RIVM
Rli
TB
TBOV
TBOV 2030
TBOV 2040
TEN-T
TEV
TW
VfM
Wro

Rhein-Ruhr Rail Connection
Wisselspanning
Automatische treinbeïnvloeding
Automatische treinbeïnvloeding (Eerste Generatie)
Automatische treinbeïnvloeding (Nieuwe Generatie)
Besluit externe veiligheid transportroutes
Beleidsregel Trillinghinder Spoor
Basisuurpatroon
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Planbureau
Costumer Requirement Specification
Gelijkspanning
Designer of Network Schedules
European Rail Traffic Management System
Geluidproductieplafond
Goederenroutering Oost-Nederland
Inspectie Leefomgeving en Transport
Kosten-batenanalyse
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Landelijke Netwerkuitwerking Spoor
Multi-criteria analyse
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse
Openbaar Vervoer
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Publieke Dienstverlening Op De Kaart
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Plan van Aanpak
Programma van Eisen
Quantum Geografisch Informatiesysteem
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Tracébesluit
Toekomstbeeld Openbaar Vervoer
Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2030
Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040
Trans-Europees vervoersnetwerk
Tractie-energievoorziening
Tracéwet
Value for Money
Wet ruimtelijke ordening

Stationsafkortingen
Nm
Rsa
Vl
Vry

Nijmegen
Ressen Aansluiting
Venlo
Venray

In deze bijlage zijn alleen de stationsafkortingen opgesomd die in de rapporthoofdstukken benoemd
zijn. Een overzicht van alle stationsafkortingen in Nederland is hier te vinden:
https://www.nicospilt.com/verkortingen_tabel.htm
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Bijlage C – Lijst van symbolen

Weerstand
Reistijd
Reiskosten
Betrouwbaarheid

Aard en omvang
Organisatievormen
Interoperabiliteit

Bereikbaarheid
Beschikbaarheid
Flexibiliteit

Variabelen

Veiligheid
Overwegveiligheid
Kunstwerken
Treinbeveiliging
Conflictpunten

Leefbaarheid
Geluidsoverlast
Trillinghinder
Externe veiligheid

Beleid
Bestuursprincipes

PHS
Toekomstbeeld OV
TEN-T netwerk

Strategieën
Value for money
Meekoppelkansen
Corridorstructuren

Netwerkanalyse
Tijd-wegdiagram
Ontsluiting terminals

Conflictanalyse
Afhankelijkheden
Aantal wissels

Beveiliging
Aandeel ERTMS

Indicatoren Exploitatiekosten
Reistijd
Benodigd materieel

Omgevingshinder
Adressen in 200m
Aantal overwegen

Reizigerseffecten
Extra reizigers
Gekoppelde uitgaven
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Bijlage D – Handleiding QGIS
In deze bijlage wordt stapsgewijs weergegeven op welke wijze men QGIS (Quantum Geografisch
Informatiesysteem) kan benutten om berekeningen ten behoeve van enkele indicatoren uit de
methodiek uit te voeren. Deze handleiding is dan ook geschreven met als doel dat een ieder in staat
moet zijn om zelf analyses met QGIS uit te kunnen voeren.
De handleiding bestaat uit de volgende delen:
 Deel 1: QGIS downloaden;
 Deel 2: Kaartlagen installeren;
 Deel 3a: Aantal wissels per routevariant berekenen;
 Deel 3b: Aantal adressen per routevariant berekenen;
 Deel 3c: Aantal overwegen per routevariant berekenen.

Deel 1: QGIS downloaden
Via de officiële website QGIS.org is het QGIS programma te downloaden op de desktop. De volgende
stappen worden hiervoor doorlopen:
1. Bezoek de website: https://www.qgis.org/nl/site/forusers/download.html;
2. Kijk onder ‘Zelfstandige installatieprogramma's uit pakketten van OSGeo4W’ naar ‘Laatste
uitgave (het rijkst aan mogelijkheden)’;
3. Klik op één van de twee download-links (afhankelijk van of de desktop een 32-bit of 64-bit
systeem is);
4. Open het downloadbestand, en volg aldaar de verdere instructies om de download te voltooien.

2

3

Deel 2: Kaartlagen installeren
Nu QGIS geïnstalleerd is op de desktop, is het van belang om kaartlagen te installeren. Een kaartlaag
omvat hierbij een bestand aan data, welke ruimtelijk uiteen is gezet op een kaart. Deze kaartlagen
kunnen worden opgehaald via Publieke Dienstverlening Op De Kaart (PDOK). PDOK is het officiële
platform om geodatasets vanuit Nederlandse overheden op te halen. De volgende stappen worden
doorlopen om de voor de methodiek benodigde kaartlagen in te laden, nadat QGIS is opgestart op de
desktop:
1. Klik op: Project → Nieuw;
2. Klik op: Kaartlagen → Laag toevoegen → WFS-laag toevoegen;
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2

3. Een nieuw venster genaamd ‘Databronnen beheren’ opent zich. Klik in dit venster op ‘nieuw’;

3

4. Een nieuw venster genaamd ‘Nieuwe WFS-verbinding maken’ opent zich. Voer bij ‘naam’ een
(zelfbedachte) naam in die toegekend kan worden aan de kaartlaag;
5. Voer bij ‘URL’ de volgende URL in: https://service.pdok.nl/prorail/spoorwegen/wfs/v1_0
6. Klik op ‘OK’;

4
5

6
7. Klik in het venster ‘Databronnen beheren’ op ‘verbinden’;
8. Selecteer alle lagen die in beeld verschijnen;
9. Klik op ‘toevoegen’. Het uitvoeren van deze stap kan leiden tot het verschijnen van een
laadbalk, deze kan worden afgesloten door op ‘afbreken’ te klikken;
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7
8

9

10. Voer stap 2 t/m 9 opnieuw uit. Voer ditmaal bij stap 5 de volgende URL in:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspireadressen/wfs?request=GetCapabilities
11. Klik op ‘Quick Map Sevices’ (het linker wereldbol-symbool → OSM → OSM Standard;

11

12. Deselecteer alle vinkjes in het kader ‘lagen’.

12

Deel 3a: Aantal wissels per routevariant berekenen
Om voor de indicator ‘conflictanalyse’ het aantal wissels per routevariant te kunnen bepalen, kan het
volgende stappenplan worden doorlopen:
1. Plaats vinkjes in het lagenvenster bij de categorieën ‘spoorwegen:wissel’, ‘spoorwegen:trace’
en ‘OSM standard’;

1
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2. Klik op: Vector → Analyse-gereedschap → Kruisingen van lijnen;

2

3. Een nieuw venster genaamd ‘Kruisingen van lijnen’ opent zich. Voer bij Invoerlaag én bij
Intersectie van laag ‘spoorwegen:wissel’ in;
4. Klik op ‘uitvoeren’;

3

4
5. Klik op: Vector → Geoprocessing-gereedschap → Buffer;

5

6. Een nieuw venster genaamd ‘Buffer’ opent zich. Voer bij invoerlaag ‘spoorwegen:trace’ in;
7. Voer bij Afstand ‘15,00’ in;
8. Klik op ‘uitvoeren’;

6
7

8
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9. Klik op ‘Objecten identificeren’ (het I-symbool);

9
10. Selecteer een gedeelte van het spoortracé van de routevariant;
11. Noteer van al deze gedeelten van het spoortracé het ID-nummer;

11

10

12. Klik in het lagenvenster met de rechter muisknop op ‘gebufferd’ → Attributentabel openen;

12

13. De attributentabel opent zich. Selecteer, terwijl de shift-toets van het toetsenbord is ingedrukt,
de ID-nummers van alle trajectdelen van het spoortracé van de routevariant;
14. Klik op Alle objecten tonen → Geselecteerde objecten weergeven;
15. Sluit de attributentabel door op het kruisje te klikken;
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15
13

14
16. Klik op: Vector → Analyse-gereedschap → Punten in polygonen tellen’;

16

17. Een nieuw venster genaamd ‘Punten in polygonen tellen’ opent zich. Voer bij Polygonen
‘Gebufferd’ in;
18. Plaats een vinkje bij Alleen geselecteerde objecten weergeven;
19. Voer bij Punten ‘Kruisingen’ in;
20. Klik op ‘uitvoeren’;

17
18
19

20
21. Klik in het lagenvenster met de rechter muisknop op ‘aantal’ → Attributentabel openen;
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22. Onder NUMPOINTS is het aantal wissels af te lezen dat zich langs dit gedeelte van het
spoortracé van de routevariant bevindt.

22

Deel 3b: Aantal adressen per routevariant berekenen
Om voor de indicator ‘omgevingshinder’ het aantal adressen per routevariant te kunnen bepalen, kan
het volgende stappenplan worden doorlopen:
1. Plaats vinkjes in het lagenvenster bij de categorieën ‘spoorwegen:adressen’,
‘spoorwegen:trace’ en ‘OSM standard’;

2. Klik op: Vector → Geoprocessing-gereedschap → Buffer;

5

3. Een nieuw venster genaamd ‘Buffer’ opent zich. Voer bij invoerlaag ‘spoorwegen:trace’ in;
4. Voer bij Afstand ‘200,00’ in;
5. Klik op ‘uitvoeren’;
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3
4

5
6. Voer stap 9 t/m 16 van deel 3a uit;
7. Een nieuw venster genaamd ‘Punten in polygonen tellen’ opent zich. Voer bij Polygonen
‘Gebufferd’ in;
8. Plaats een vinkje bij Alleen geselecteerde objecten weergeven;
9. Voer bij Punten ‘inspireadressen:inspireadressen’ in;
10. Klik op ‘uitvoeren’;

7
8
9

10
11. Klik in het lagenvenster met de rechter muisknop op ‘aantal’ → Attributentabel openen;
12. Onder NUMPOINTS is het aantal adressen af te lezen dat zich binnen 200 meter afstand van
dit gedeelte van het spoortracé van de routevariant bevindt.
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12

Deel 3c: Aantal overwegen per routevariant berekenen
Om voor de indicator ‘omgevingshinder’ het aantal overwegen per routevariant te kunnen bepalen, kan
het volgende stappenplan worden doorlopen:
1. Plaats vinkjes in het lagenvenster bij de categorieën ‘spoorwegen:overweg’,
‘spoorwegen:trace’ en ‘OSM standard’;

2. Klik op: Vector → Geoprocessing-gereedschap → Buffer;

2

3. Een nieuw venster genaamd ‘Buffer’ opent zich. Voer bij invoerlaag ‘spoorwegen:trace’ in;
4. Voer bij Afstand ‘15,00’ in;
5. Klik op ‘uitvoeren’;
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3
4

5
6. Voer stap 9 t/m 16 van deel 3a uit;
7. Een nieuw venster genaamd ‘Punten in polygonen tellen’ opent zich. Voer bij Polygonen
‘Gebufferd’ in;
8. Plaats een vinkje bij Alleen geselecteerde objecten weergeven;
9. Voer bij Punten ‘spoorwegen:overweg’ in;
10. Klik op ‘uitvoeren’;

7
8
9

10
11. Klik in het lagenvenster met de rechter muisknop op ‘aantal’ → Attributentabel openen;
12. Onder NUMPOINTS is het aantal overwegen af te lezen dat zich langs dit gedeelte van het
spoortracé van de routevariant bevindt.
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Bijlage E – Einduitkomsten in detail
Netwerkanalyse: tijd-wegdiagrammen
Aantal inpasbare paden
Conform TBOV 2030 (versie 9 april 2021) zijn
Nulvariant drie vrijliggende paden inpasbaar tussen Ehv
en Vl.
Variant 1

Variant 2

Aantal inpasbare paden, extra infra
n.v.t.

Aantal inpasbare paden, met maatwerk
Er zijn geen treinseries te schrappen zonder
dat een basisbediening van 2x per uur van
stations gehandhaafd blijft.
Er zijn geen treinseries te schrappen zonder
dat een basisbediening van 2x per uur van
stations gehandhaafd blijft.

Conform TBOV 2040 Nadere Analyse 1 is één
gedeeld pad inpasbaar tussen Bd en Tb.

Conform TBOV 2040 Werknetwerk is één
vrijliggend pad inpasbaar tussen Bd en Tb.

Conform TBOV 2040 Nadere Analyse 1 zijn twee
gedeelde paden inpasbaar tussen Brmet en Ht.

Indien er viersporigheid tussen Tbr en Tb
gerealiseerd wordt, komen de goederenpaden Er zijn geen treinseries te schrappen zonder
Esn – Bh v.v. vrijliggend te liggen. Hierdoor zijn dat een basisbediening van 2x per uur van
twee vrijliggende paden inpasbaar voor
stations gehandhaafd blijft.
variant 2.

Zonder extra inframaatregelen t.o.v. TBOV 2040
Variant 3 zijn goederenpaden langs de Maaslijn niet
inpasbaar.

Tussen Rsa – Nm en Nm – Vry rijden
Met extra inframaatregelen zoals beschreven
sprinters 4x per uur. 2x per uur kunnen
in het rapport zijn twee vrijliggende paden
sprinters dus worden geschrapt zonder
inpasbaar.
de basisbediening te verliezen.

Conflictanalyse: afhankelijkheden
Beginstation
Sgn
Lls
Gvc
Asd
Asd
Amr
Zl
Hdr
Ht
Ddr
Ddr
Wd
Bd
Lw
Vl
Nm
Kfh
Kfh
Esn
Bv

Nulvariant
Eindstation Treinserie Count
Mt
800
1
Vl
900
1
Ehv
1100
1
Vs
2200
1
Ddr
2400
1
Ehv
3500
1
Rsd
3600
1
Hrl
3900
1
Wt
4400
1
Dn
5200
1
Rsd
5900
1
Ht
6000
1
Ah
6600
1
Bru
9200
0,5
Dussel
20050
0,5
Rm
32300
1
Em
n.n.b.
3
Esn
n.n.b.
0,5
Bh
ESBD
0,5
Std
AWKN
1

Totaal

20
treinseries

Variant 1 - Brabantroute
Beginstation Eindstation Treinserie Count
Ehv
Dussel
300
0,5
Gvc
Ehv
1100
1
Gvc
Vl
1200
1
Asd
Vs
2200
1
Ddr
Bd
2600
1
Bd
Ddr
3800
1
Bgn
Ddr
3900
1
Ddr
Dn
5200
1
Ht
Dn
5300
1
Ddr
Gs
5900
1
Bru
Ehv
9600
0,5
Vl
Kkd
20050
0,5
Nm
Mt
32200
1
Kfh
Em
n.n.b.
2,5
Kfh
Esn
n.n.b.
0,5
Kfh
Vl
AVFBH
1
Bv
Std
AWKN
0,5
Esn
Bh
ESBD
1

Variant 2 - Meteren - Boxtel
Beginstation Eindstation Treinserie Count
Ehv
Dussel
300
0,5
Gvc
Vl
1200
1
Hdr
Hrl
3300
1
Hdr
Mt
3400
1
Bd
Ddr
3800
1
Bgn
Ddr
3900
1
Zl
Ehv
4200
1
Ddr
Dn
5200
1
Ht
Dn
5300
1
Ledn
Ht
8800
1
Vl
Kkd
20050
0,5
Nm
Mt
32200
1
Kfh
Em
n.n.b.
2,5
Kfh
Bh
n.n.b.
1
Bv
Std
AWKN
0,5
Esn
Bh
ESBD
1
Kfh
Vl
MKNH
0,5

Variant 3 - Zuidtak Betuweroute
Beginstation Eindstation Treinserie Count
Ehv
Dussel
300
0,5
Gvc
Vl
1200
1
Ekz
Nm
2900
1
Ekz
Nm
3000
1
Zl
Ehv
4200
1
Zp
Wc
5300
1
Ah
Ht
7600
1
Vl
Kkd
20050
0,5
Nm
Mt
32200
1
Nm
Vry
32300
1
Nm
Vry
32400
1
Kfh
Em
n.n.b.
2,5
Kfh
Bh
n.n.b.
1
Kfh
Vl
AVFBH
1
Esn
Bh
ESBD
1
Kfh
Vl
MKNH
0,5

Totaal

Totaal

Totaal

17
treinseries

16,5
treinseries

16
treinseries

Exploitatiekosten: reistijd
Begin trajectdeel
Brd
Bd
Brd
Brmet
Btl
Brmet
Rsa

Eind trajectdeel Reistijd in minuten
Bd
28
Btl
25
Brmet
34
Btl
24
Vl
55
Rsa
28
Vl
46

Varianten
Nulvariant
Variant 1 - Brabantroute
Variant 2 - Meteren - Boxtel
Variant 3 - Zuidtak Betuweroute
Variant 3 - Zuidtak Betuweroute
Zonder maatregelen
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Reizigerseffecten
Bouwsteen nr. Beschrijving bouwsteen

Extra reizigers Kosten min.

Kosten max.

Kosten gem.

Variant 1 - Brabantroute
Viersporig Tb - Tbr + VK Tba
Tongelre Aansluiting
Tongelre Aansluiting
Totaal

87
114
92

Extra IC Bd - Tb + IC Bru - Ehv
IC+ Gvc - Ehv - Düssel
IC+ Ehv - Mt

8750
2750
1625
13125

€
€

250.000.000,00 € 1.000.000.000,00 € 625.000.000,00
375.000.000,00 € 700.000.000,00 € 537.500.000,00
Hangt samen met bouwsteen 114
€ 1.162.500.000,00

Variant 2 - Meteren - Boxtel
Tongelre Aansluiting
Tongelre Aansluiting
Totaal

114
92

IC+ Gvc - Ehv - Düssel
IC+ Ehv - Mt

2750
1625
4375

€

375.000.000,00 € 700.000.000,00 € 537.500.000,00
Hangt samen met bouwsteen 114
€ 537.500.000,00

Variant 3 - Zuidtak Betuweroute
Dubbelsporig Mmlh - Vry
Keerspoor Nmh
Totaal

94
26

MaasExpres (IC Nm - Mt)
IC's naar Nmh

6250
1625
7875

€ 1.000.000.000,00 € 2.500.000.000,00 € 1.750.000.000,00
€
50.000.000,00 € 100.000.000,00 €
75.000.000,00
€ 1.825.000.000,00

QGIS-analyses (Conflictanalyse: aantal wissels en Omgevingshinder)
Overzicht alle varianten
Routevarianten
Aanduiding
Naam
Nulvariant PHS 2028
Variant 1 Brabantroute
Variant 2 Meteren - Boxtel
Variant 3 Zuidtak betuweroute

Trajectdelen

Wissels
Aantal
Alle, behalve Brmet - Vlgr
86,5
Brd - Btl en Btl - Vlgr
88
Brd - Brmet, Brmet - Btl en Btl - Vlgr
85
Brd - Brmet en Brmet - Vlgr
91

Adressen
Overwegen
Aantal Aantal per km Aantal Aantal incl. TBOV
42629
654,78 94,5
51265
668,35
110
108
33993
641,21
86
86
20392
214,25
91
73

Barendrecht – Boxtel
Begin trajectdeel

Eind trajectdeel

Brd
Grbr
Ddrsa
Mdbz
Hszha
Bda
Bd
Bd tailtrack
Tb
Tba

Grbr
Ddrsa
Mdbz
Hszha
Bda
Bd
Bd tailtrack
Tb
Tba
Btl

Trajectdelen
Brd
Bd
Tb

Bd
Tb
Btl

Steden
Dordrecht (Centrum)
Breda (West & Oost)
Tilburg (Centrum-oost)
Totaal
Brd

Omliggende stad

ID_Nummer Lengte trajectdeel (km) Wissels
Adressen
Overwegen
Aantal Aantal Aantal per km Aantal Aantal incl. TBOV
20
9,213
4 2521
274
3
3
Dordrecht (Centrum)
604
2,110
6 3085
1462
1
1
538
11,085
4 1894
171
3
3
6
4,014
0
47
12
0
0
464
10,912
3
813
75
3
3
Breda (West)
466
1,992
0 1043
524
1
1
Breda (Oost)
478
2,501
7 3077
1230
1
1
258
18,941
3 7682
406
13
11
Tilburg (Centrum-oost)
509
2,704
8 4852
1794
5
5
36
14,214
0 3688
259
15
15

39,326
21,442
16,918

17 9403
10 10759
8 8540

2,110
4,493
2,704

Btl

239
502
505

11
14
20

11
12
20

3085
4120
4852

1462
917
1794

1
2
5

1
2
5

35 28702

369

45

43

6
7
8

77,686

Barendrecht – Meteren
Begin trajectdeel Eind trajectdeel Omliggende stad ID_Nummer Lengte trajectdeel (km) Wissels
Adressen
Overwegen
Aantal Aantal Aantal per km Aantal Aantal incl. TBOV
Brd
Kfhn
Barendrecht
141
3,157
2
786
249
0
0
Kfhn
Kfhz
492
4,221
12
67
16
7
7
Kfhz
Brppd
321
0,899
3
55
61
0
0
Brppd
Brgnd
8
20,775
4 1863
90
0
0
Brgnd
Brmet
176
25,622
0
721
28
0
0
Totaal
Brd

Brmet
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Meteren – Boxtel
Begin trajectdeel

Eind trajectdeel

Brmet
Htda
Ht
Vga
Vg

Htda
Ht
Vga
Vg
Btl

Trajectdelen
Brmet
Ht

Ht
Btl

Omliggende stad

ID_Nummer Lengte trajectdeel (km) Wissels
Adressen
Overwegen
Aantal Aantal Aantal per km Aantal Aantal incl. TBOV
226
15,797
3 1180
75
5
5
s-Hertogenbosch (Centrum)
120
2,002
6 2717
1357
1
1
389
2,208
0 1037
470
1
1
437
0,501
2
561
1120
1
1
460
8,000
0 2443
305
9
9

Steden
s-Hertogenbosch (Centrum)
Totaal
Brmet

Btl

17,799
10,709

9
2

3897
4041

219
377

6
11

6
11

2,002

6

2717

1357

1

1

28,508

11

7938

278

17

17

Boxtel – Venlo (grensovergang)
Begin trajectdeel

Eind trajectdeel

Omliggende stad

Btl
Lpev
Ehst
Ehv
Tgra
Bra
Br
Vl
Vla

ID_Nummer Lengte trajectdeel (km) Wissels
Adressen
Overwegen
Aantal Aantal Aantal per km Aantal Aantal incl. TBOV
Lpev
525
4,199
3
838
200
1
1
Ehst
106
15,208
7 5456
359
11
11
Ehv
Eindhoven (Centrum)
70
1,099
5 1820
1656
2
2
Tgra
Eindhoven (Oost)
518
2,194
6
914
417
7
7
Bra (Blerick aansluiting)
309
46,934
11 9759
208
35
35
Br
84
1,502
1
918
611
2
2
Vl
Venlo (West)
406
0,999
9 1296
1297
1
1
Vla (Venlo aansluiting) Venlo (Oost)
198
1,355
11 1234
911
5
5
Vlgr
234
1,999
0
328
164
3
3

Trajectdelen
Btl
Ehv
Bra

Ehv
Bra
Vlgr

20,506
49,128
5,855

Steden
Eindhoven (Centrum & Oost)
Venlo (West & Oost)
Totaal
Btl

15 8114
17 10673
21 3776

3,293
2,354

Vlgr

396
217
645

14
42
11

14
42
11

2734
2530

830
1075

9
6

9
6

53 22563

299

67

67

11
20

75,489

Meteren – Venlo (grensovergang)
Begin trajectdeel

Eind trajectdeel

Brmet (West)
Bremt (Oost)
Tlo
Brvalo
Rsa
Nm
Nmh
Ck
Bmr
Brst
Bra
Br
Vl
Vla

ID_Nummer Lengte trajectdeel (km) Wissels
Adressen
Overwegen
Aantal Aantal Aantal per km Aantal Aantal incl. TBOV
Brmet (Oost)
462
2,599
7
12
5
8
8
Tlo
383
6,381
0
104
16
0
0
Brvalo
90
32,949
8
491
15
14
14
Rsa
401
0,612
0
0
0
2
2
Nm
511
4,608
0 1785
387
1
1
Nmh
Nijmegen (Centrum)
275
2,396
17 3908
1631
4
4
Ck
515
16,100
4 4681
291
10
0
Bmr
173
1,701
2
10
6
0
0
Brst
1
38,076
11 2007
53
33
25
Bra (Blerick aansluiting)
562
1,107
0
126
114
1
1
Br
84
1,502
1
918
611
2
2
Vl
Venlo (West)
406
0,999
9 1296
1297
1
1
Vla (Venlo aansluiting) Venlo (Oost)
198
1,355
11 1234
911
5
5
Vlgr
234
1,999
0
328
164
3
3

Trajectdelen
Brmet (West)
Rsa
Nm
Bra

Rsa
Nm
Bra
Vlgr

Steden
Nijmegen (Centrum)
Venlo (West & Oost)
Totaal
Brmet (Oost)

Omliggende stad

42,541
4,608
59,380
5,855

2,396
2,354

Vlgr
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15
607
0 1785
34 10732
21 3776

14
387
181
645

24
1
48
11

24
1
30
11

3908
2530

1631
1075

4
6

4
6

70 16900

150

84

66

17
20

Goederen op het juiste spoor

Bijlage F – Panelschema Focus Groep
Hoofddoelen van de Focus Groep:
 Vaststellen scores per indicator;
 Bediscussiëren onderzoeksresultaten.
Voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Focus Groep:
 Alle onderzoeksstappen voor de casestudy zijn afgerond;
 Alle deelnemers hebben een uitnodiging voor een deelname aan de Focus Groep ontvangen;
 Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben alle deelnemers de agenda toegestuurd gekregen.
Topic
Inloop & welkom
Uitleg

Tijdstip Duur in min. Wat
14:00
5 Voorstellen.
14:05
5 >Bespreken doelen van de Focus Groep;
>Uitleg opbouw afstudeerstage.

Vaststellen agenda
Bespreken onderzoeksopbouw

14:10
14:12

Bespreken uitkomsten basisvereisten

14:16

Bespreken uitkomsten indicator
'netwerkanalyse'

14:27

Bespreken uitkomsten indicator
'conflictanalyse'

14:39

Bespreken uitkomsten indicator
'infrastructuur'

14:43

Bespreken uitkomsten overige
indicatoren

14:49

Voorstellen nieuw afweegkader

14:55

Rondvraag

15:03

Afronding

15:09

Sluiting

15:10

2 Bepalen definitieve versie van de agenda.
4 >Bespreken van alle routevarianten;
>Bespreken variabelen en bestuursprincipes;
>Bespreken basisvereisten en indicatoren.

Wie
David en Ron*
Iedereen

Iedereen
Iedereen

11 >De uitkomsten per basisvereiste worden gepresenteerd Iedereen
en van verdere duiding voorzien;
>De gebruikte bronnen per basisvereiste worden
gedeeld;
>De juistheid van de uitkomsten bij basisvereiste 1 over
de treinlengte wordt in twijfel gebracht: de financiering
van de opstelsporen voor goederentreinen met 740
meter lengte te Venlo is nog niet rond;
>Het beoordelingscriterium bij basisvereiste 4 over
elektrificatie wordt uitgelegd.
12 >De uitkomsten bij deze indicator worden gepresenteerd Iedereen
en van verdere duiding voorzien;
>Er wordt gekeken naar een mogelijke score van --- t/m
+++ voor deze indicator.

Uitkomst
David en Ron hebben samen kennis gemaakt.
>Inhoudelijke vragen over de
goederenreisrelatie Kijfhoek - Venlo zijn gesteld
en beantwoord;
>De rol van elke deelnemer binnen de Focus
Groep is besproken.
De agenda is vastgesteld.
De vraag van Ron is beantwoord over waarom
voor de Zuidtak Betuweroute de routering langs
de Maaslijn is aangehouden, en niet de
routering langs een nieuw A73 tracé.
>Vragen over de positie van de basisvereisten
binnen het onderzoek worden gesteld en
beantwoord;
>De uitkomsten bij basisvereiste 1 worden na
afloop van de Focus Groep heronderzocht.

>Vragen over de totstandkoming m.b.t. de
routering bij de nulvariant worden toegelicht;
>De uitkomsten bij deze indicator wijken t.o.v.
elkaar bij de onderzochte varianten beperkt af,
hierdoor is het lastig om scores toe te kennen.
>Het onderzoeken van enkel het aantal wissels
is gedetailleerd genoeg voor deze
afstudeerstage;
>De uitkomsten bij deze indicator wijken t.o.v.
elkaar bij de onderzochte varianten beperkt af,
hierdoor is het lastig om scores toe te kennen.

4 >De uitkomsten bij deze indicator worden gepresenteerd Iedereen
en van verdere duiding voorzien;
>Er wordt voor deze indicator gekeken naar een
mogelijke score van --- t/m +++ voor deze indicator;
>Er wordt bediscussieert of men zich dient te beperken
tot het aantal wissels, of dat ook de geometrie van de
wissels mee dient te worden genomen.
6 >De uitkomsten bij deze indicator worden gepresenteerd Iedereen
en van verdere duiding voorzien;
>Er wordt voor deze indicator gekeken naar een
mogelijke score van --- t/m +++ voor deze indicator;
>Er wordt bediscussieerd of het aantal overwegen bij de
indicator ‘bebouwing’ geplaatst dient te worden.

>Er wordt vastgesteld dat de ERTMS-uitrol beter
een op zichzelf staande indicator kan zijn, en dat
de sub-indicator over het aantal overwegen het
beste met de sub-indicator over het aantal
adressen samengevoegd kan worden onder één
indicator;
>Voorlopige scores worden voor deze indicator
per variant vastgesteld.
Er wordt geconcludeerd dat voor de drie
resterende indicatoren het moeilijk uitvoerbaar
is om scores toe te kennen.

6 >De uitkomsten bij deze indicatoren worden
Iedereen
gepresenteerd en van verdere duiding voorzien;
>Er wordt voor deze indicatoren gekeken naar een
mogelijke score van --- t/m +++.
8 >Een alternatief afweegkader doormiddel van
David, Huug en Ron** De keuze voor het gebruik van scoringstabellen
indexcijfers wordt besproken en in overweging gebracht;
wordt na afloop van de focus groep
>De keuze voor het gebruik van scoringstabellen wordt
heroverwogen.
toegelicht.
6 De toekomstvastheid van een routering via de Zuidtak
David, Huug en Ron
Betuweroute wordt bediscussieerd. Het passeren van
de stad Nijmegen door goederentreinen is een probleem
op het gebied van omgevingshinder. Dit is terug te zien
bij de uitkomsten voor de indicator ‘bebouwing’.
1 De belangrijkste conclusies van de Focus Groep
David, Huug en Ron
worden samengevat.

1 De vergadering wordt gesloten.

David, Huug en Ron

De positie van Nijmegen binnen de casestudy is
besproken.

>De deelnemers aan de Focus Groep worden
bedankt voor hun deelname;
>De verdere uitwerking van het gehele
onderzoek wordt uitgelegd.
De vergadering is beëindigd.

*Huug als bedrijfsbegeleider en Maarten als eerder geïnterviewde hebben David reeds ontmoet;
**Maarten Evertse moest vanwege een andere afspraak om 14:55 uur de Focus Groep verlaten.
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Bijlage G – Gevoeligheidsanalyse
In hoofdstuk 4 van het rapport is er toegewerkt naar een afweegkader voor de methodiek, waarmee het
mogelijk wordt om uitkomsten tussen verschillende routevarianten onderling met elkaar te kunnen
vergelijken. Van de overwogen beschikbare afweegkaders werd er gekozen voor scoringstabellen als
afweegkader, omdat scoringstabellen net als de methodiek geen gebruik maken van subjectieve
argumenten en omdat de scoringstabellen enige vrijheid van interpretatie kunnen overlaten aan de
politiek-bestuurlijke besluitvorming.
Om de scores van --- t/m +++ te kunnen bepalen werd gebruikt gemaakt van een Focus Groep. Tijdens
de bijeenkomst van de Focus Groep kwamen er echter met moeite bevredigende scores tot stand,
onder meer doordat de uitkomsten bij bepaalde indicatoren soms dicht bij elkaar lagen. In het
vervolgonderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport moet er dus onder andere worden
gekeken naar alternatieve afweegkaders. De gevoeligheidsanalyse van deze bijlage onderzoekt welke
afweegkaders in het vervolgonderzoek opgenomen dienen te worden.

Onderzochte afweegkaders
Tijdens de bijeenkomst van de Focus Groep werd door één van de deelnemers geopperd om het
afweegkader te baseren op indexcijfers. Hierbij worden de uitkomsten voor de nulvariant gelijk gesteld
aan 100. De grootte van de afwijking van de uitkomst bij variant 1, 2 en/of 3 t.o.v. de uitkomst bij de
nulvariant is in verhouding met de afwijking t.o.v. dit indexcijfer van 100.
Om het afweegkader met indexcijfers aan te vullen met andere afweegkaders is gebruik gemaakt van
de cursus ‘Evaluatiemethoden’ van de Breda University of Applied Sciences, gegeven door R.
Smalheer. Binnen deze cursus zijn de belangrijkste afweegkaders voor de studie Built Environment –
Mobiliteit behandeld. De volgende methoden kwamen in de cursus voorbij:
 Kosten-batenanalyse (KBA);
 Multi-criteria analyse (MCA):
 Sommering;
 Concordantie-analyse (Smalheer, 2018).
Binnen de gemaakte afwegingen uit hoofdstuk 4 viel de MKBA af, omdat er binnen de methodiek geen
subjectieve argumenten van toepassing waren. Een KBA is verwant aan de MKBA, met het verschil dat
binnen de KBA de subjectieve argumenten juist ontbreken. Desondanks is ook de KBA niet relevant
om te onderzoeken binnen deze gevoeligheidsanalyse. Dit komt doordat de KBA alleen werkt met
kostengetallen, uitgedrukt in geldbedragen. De methodiek drukt echter zeer beperkt de uitkomsten in
deze eenheid uit, wat een KBA ongeschikt maakt als afweegkader voor de methodiek.
Binnen hoofdstuk 4 viel de MCA af, met als argument dat de weging van de uitkomsten conform de
doelstelling van het onderzoek middels politiek-bestuurlijke besluitvorming dient plaats te vinden, en
dus niet door de methodiek zelf. De twee soorten toepassingen van de MCA uit de cursus
Evaluatiemethoden, de sommering en de concordantie-analyse, zijn echter rekenkundig geschikt om
op de uitkomsten van de methodiek aan te sluiten. Om die reden kunnen de sommering en de
concordantie-analyse worden meegenomen in deze gevoeligheidsanalyse.
De volgende afweegkaders worden dus onderzocht in deze gevoeligheidsanalyse:
 Indexcijfers;
 Sommering;
 Concordantie-analyse.

Indexcijfers
Bij het afweegkader met indexcijfers worden alle uitkomsten in indexcijfers uitgedrukt. Hierbij wordt de
nulvariant gelijk gesteld aan 100. De afwijkingen van de uitkomsten bij variant 1, 2 en 3 t.o.v. de
nulvariant wordt met een gelijke verhouding in indexcijfers omgezet. Dankzij de indexcijfers wordt het
mogelijk gemaakt om afwijkingen t.o.v. de nulvariant tussen varianten en indicatoren onderling met
elkaar te vergelijken. De volgende verbanden zijn van kracht:
 Gelijkgesteld verband: Als de waarde van de uitkomst toeneemt, neemt de waarde van het
indexcijfer ook toe;
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Tegengesteld verband: Als de waarde van de uitkomst toeneemt, neemt de waarde van het
indexcijfer af.

In tabel G.1 op pagina 92 zijn de uitkomsten voor de casestudy met indexcijfers uitgewerkt.

Sommering
Bij het afweegkader met sommeringen worden alle uitkomsten op een schaal van 0 tot 1 uitgedrukt.
Hierbij is het van belang of er sprake is van een gelijkgesteld of tegengesteld verband:
 Gelijkgesteld verband: Als de waarde van de uitkomst toeneemt, neemt de waarde van de
score ook toe. Bij een gelijkgesteld verband wordt de hoogste van de drie uitkomsten van de
drie routevarianten gelijkgesteld aan 1,00;
 Tegengesteld verband: Als de waarde van de uitkomst toeneemt, neemt de waarde van de
score af. Bij een tegengesteld verband wordt de laagste van de drie uitkomsten van de drie
routevarianten gelijkgesteld aan 0,00 (Smalheer, 2018).
De verschillende uitkomsten kunnen eenmaal uitgedrukt in een schaal van 0 tot 1 bij elkaar worden
opgeteld.
In tabel G.2 op pagina 93 zijn de uitkomsten voor de casestudy met sommeringen uitgewerkt.

Concordantie-analyse
Bij de concordantie-analyse worden de routevarianten per sub-indicator gerangschikt naar uitkomst.
De routevariant met de gunstigste uitkomst komt hierbij op de 1e plaats, de op één na gunstigste op de
2e plaats en de minst gunstigste op de 3e plaats. Vervolgens wordt per variant bekeken bij welke subindicatoren de routevariant beter dan of gelijk aan een andere routevariant presteert en bij welke subindicatoren de routervariant slechter dan een andere routevariant presteert. Deze aantallen keren
worden met elkaar in mindering gebracht. Hierbij is het belang of er sprake is van een gelijkgesteld of
tegengesteld verband:
 Gelijkgesteld verband: een hogere uitkomst t.o.v. een andere routevariant betekent een betere
rang dan de andere variant;
 Tegengesteld verband: een hogere uitkomst t.o.v. een andere routevariant betekent een
slechtere rang dan de andere variant (Smalheer, 2018).
In tabel G.3 op pagina 94 zijn de uitkomsten voor de casestudy met de concordantie-analyse uitgewerkt.

Afweegkaders in samenhang
In tabel G.4 op pagina 94 zijn de uitkomsten vanuit verschillende afweegkaders gebundeld
weergegeven. De kleuren maken het mogelijk om vergelijkingen tussen de afweegkaders te maken.
De donkerrode kleur staat voor de laagst gemeten uitkomst binnen het afweegkader, de groene voor
de hoogst gemeten uitkomst. In tabel G.4 zijn ook de scores van --- t/m +++ uit de casestudy van
hoofdstuk 5 toegevoegd. Om met behulp van Excel kleurcodes toe te kunnen kennen aan deze scores
zijn aan de scores de volgende waarden toegekend:
 --= -3
 -= -2
 = -1
 0
=0
 +
=1
 ++
=2
 +++
=3
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Indicator

Nulalternatief
Waarde

Variant 1 - Brabantroute
Waarde

Indexcijfer

Variant 2 - Meteren-Boxtel
Waarde

Verband

Aantal inpasbare paden, voorziene infra
Aantal ontsloten havens en terminals

Gelijkgesteld
Gelijkgesteld

3
5

100,00
100,00

1 (waarvan 1 gedeeld pad Esn - Bh)
5

54,17
16,67
100,00

2 (waarvan 2 gedeelde paden Esn - Bh)
3

38,33
33,33
60,00

0
2

20,00
0,00
40,00

Aantal afhankelijke treinseries
Aantal wissels

Tegengesteld
Tegengesteld

20
86,5

100,00
100,00

17
88

109,69
117,65
101,73

16,5
85

109,74
121,21
98,27

16
91

115,10
125,00
105,20

Aandeel ERTMS (Na uitrol)

Gelijkgesteld

100

100,00

100

100,00
100,00

100

100,00
100,00

43

43,00
43,00

Reistijd in minuten
Aantal verschillende technische
systeemcombinaties

Tegengesteld

106

100,00

102

126,96
103,92

110

98,18
96,36

108

79,07
98,15

Tegengesteld

3

100,00

2

150,00

3

100,00

5

60,00

Aantal woningen binnen 200m
Aantal woningen binnen 200m per km spoor
Aantal overwegen

Tegengesteld
Tegengesteld
Tegengesteld

42629
655
94,5

100,00
100,00
100,00

51265
668
110

88,24
83,15
97,97
85,91

33993
641
86

111,82
125,41
102,12
109,88

20392
214
91

180,59
209,05
305,62
103,85

Netwerkanalyse

Conflictanalyse

Beveiliging

Exploitatiekosten

Omgevingshinder

Reizigerseffecten

Indexcijfer

Variant 3 - Zuidtak Betuweroute (Via Maaslijn)
Waarde
Indexcijfer

Sub-indicator

100,00
Samenhangende gemiddelde investeringskosten
met reizigersvervoer
Tegengesteld
Samenhangend aantal extra reizigers
bij investering
Gelijkgesteld

€ 1.163.000.000,00

100,00

13125

100,00

€

1.163.000.000,00

100,00

13125

100,00

124,75
€

538.000.000,00

216,17

4375

33,33

61,86
€

1.825.000.000,00

63,73

7875

60,00

Tabel G.1: de uitkomsten van de casestudy, verwerkt met indexcijfers als afweegkader.
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Indicator

Variant 1 - Brabantroute
Waarde
Score 0 - 1

Variant 2 - Meteren-Boxtel
Waarde
Score 0 - 1

Variant 3 - Zuidtak Betuweroute (Via Maaslijn)
Waarde
Score 0 - 1

Sub-indicator

Verband

Aantal inpasbare paden, voorziene infra
Aantal inpasbare paden, extra infra
Aanvullend aantal inpasbare paden, met
maatwerk
Aantal ontsloten havens en terminals

Gelijkgesteld
Gelijkgesteld

0,5
1

0,67
0,50
0,50

1
2

0,63
1,00
1,00

0
2

0,53
0,00
1,00

Gelijkgesteld
Gelijkgesteld

0
5

0,00
1,00

0
3

0,00
0,60

2
2

1,00
0,40

Aantal afhankelijke treinseries
Aantal wissels

Tegengesteld
Tegengesteld

17
88

0,02
0,00
0,03

16,5
85

0,05
0,03
0,07

16
91

0,03
0,06
0,00

Aandeel ERTMS (Na uitrol)

Gelijkgesteld

100,00

1,00
1,00

100,00

1,00
1,00

43,00

0,43
0,43

Reistijd in minuten
Aantal verschillende technische
systeemcombinaties

Tegengesteld

102

0,34
0,07

110

0,20
0,00

108

0,01
0,02

Tegengesteld

2

0,60

3

0,40

5

0,00

Aantal woningen binnen 200m
Aantal woningen binnen 200m per km spoor
Aantal overwegen
Aantal overwegen (Incl. TBOV infra)

Tegengesteld
Tegengesteld
Tegengesteld
Tegengesteld

51265
668
110
108

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33993
641
86
86

0,20
0,34
0,04
0,22
0,20

20392
214
91
73

0,44
0,60
0,68
0,17
0,32

Netwerkanalyse

Conflictanalyse

Beveiliging

Exploitatiekosten

Omgevingshinder

Reizigerseffecten

0,68
Samenhangende gemiddelde investeringskosten
met reizigersvervoer
Tegengesteld
Samenhangend aantal extra reizigers
bij investering
Gelijkgesteld

€

1.163.000.000,00

0,36

13125

1,00

0,52
€

538.000.000,00

0,71

4375

0,33

0,30
€

1.825.000.000,00

0,00

7875

0,60

Tabel G.2: de uitkomsten van de casestudy, verwerkt met sommeringen als afweegkader.
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Indicator

Sub-indicator

Verband

Variant 1 - Brabantroute
Waarde

Variant 2 - Meteren-Boxtel
Waarde

Aantal inpasbare paden, voorziene infra
Aantal inpasbare paden, extra infra
Aanvullend aantal inpasbare paden, met
maatwerk
Aantal ontsloten havens en terminals

Gelijkgesteld
Gelijkgesteld

1 (waarvan 1 gedeeld pad Esn - Bh)
1

0
2
3

2 (waarvan 2 gedeelde paden Esn - Bh)
2

1
1
1

0
2

0
3
1

Gelijkgesteld
Gelijkgesteld

0
5

2
1

0
3

2
2

2
2

1
3

Aantal afhankelijke treinseries
Aantal wissels

Tegengesteld
Tegengesteld

17
88

-1
3
2

16,5
85

1
2
1

16
91

0
1
3

Aandeel ERTMS (Na uitrol)

Gelijkgesteld

100% in 2031

2
1

100% in 2031

2
1

43% in 2031

-2
3

Reistijd in minuten
Aantal verschillende technische
systeemcombinaties

Tegengesteld

102

2
1

110

-1
3

108*

-1
2

Tegengesteld

2

1

3

2

5

3

Aantal woningen binnen 200m
Aantal woningen binnen 200m per km spoor
Aantal overwegen
Aantal overwegen (Incl. TBOV infra)

Tegengesteld
Tegengesteld
Tegengesteld
Tegengesteld

51265
668
110
108

-2
3
3
3
3

33993
641
86
86

Rang

Netwerkanalyse

Conflictanalyse

Beveiliging

Exploitatiekosten

Omgevingshinder

Reizigerseffecten

Score

0,5
2
2
1
2

1
Samenhangende gemiddelde investeringskosten
met reizigersvervoer
Tegengesteld
Samenhangend aantal extra reizigers
bij investering
Gelijkgesteld

€

1.163.000.000,00

2

13125

1

Variant 3 - Zuidtak Betuweroute (Via Maaslijn)
Waarde
Score

1,5
1
1
2
1

20392
214
91
73

0

€

538.000.000,00

1

4375

3

-1

€

1.825.000.000,00

3

7875

2

Tabel G.3: de uitkomsten van de casestudy, verwerkt met een concordantie-analyse als afweegkader.

Afweegkader

Variant 1 - Brabantroute
Scoringstabellen Indexcijfers Sommering Concordantie

Variant 2 - Meteren-Boxtel
Scoringstabellen Indexcijfers Sommering Concordantie

Variant 3 - Zuidtak Betuweroute (Via Maaslijn)
Scoringstabellen Indexcijfers Sommering Concordantie

Netwerkanalyse

-1

54,85

0,67

0

-1

38,33

0,63

1

-1

20,00

0,53

0

Conflictanalyse

1

109,69

0,02

-1

1

109,74

0,05

1

1

115,10

0,03

0

Beveiliging

0

100

1,00

2

0

100

1,00

2

-2

43,00

0,43

-2

Exploitatiekosten

1

126,96

0,34

2

0

98,18

0,20

-1

-2

79,07

0,01

-1

Omgevingshinder

-2

88,24

0,00

-2

1

111,82

0,20

0,5

2

180,59

0,44

1,5

Reizigerseffecten

0

100,00

0,68

1

0

124,75

0,52

0

-1

61,86

0,30

-1

Tabel G.4: de diverse afweegkaders, met kleurcodes in vergelijking tot elkaar gebracht.
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Conclusie
Methodisch gezien zijn er zeer beperkt mogelijkheden om de drie afweegkaders van deze
gevoeligheidsanalyse en de gebruikte scoringstabellen uit hoofdstuk 5 over de casestudy op een
verantwoorde manier met elkaar te vergelijken. De kleurcodes binnen tabel G.4 op de vorige pagina
variëren tussen de indicatoren onderling wel beduidend ten opzichte van elkaar. Dit laat zien dat het
gebruikte afweegkader een grote invloed kan hebben op de interpretatie van de uitkomsten.
Om deze reden wordt er aanbevolen om op basis van het achterliggende doel van de methodiek een
geschikt afweegkader uit te kiezen. Men dient hierbij het afweegkader te gebruikten welke het beste
aansluit op de behoefte van de onderzoeker die de methodiek gebruikt. Voor de vier afweegkaders
worden hieronder situaties aangeboden waarbinnen het desbetreffende afweegkader van meerwaarde
kan zijn:
 Scoringstabellen zijn van meerwaarde indien de onderzoeker uitkomsten wil vergelijken t.o.v.
een nulvariant, en hierbij ruimte wil bieden voor een eigen interpretatie van de uitkomsten;
 Indexcijfers zijn van meerwaarde indien de onderzoeker uitkomsten wil vergelijken t.o.v. een
nulvariant, en daarbij de mate van afwijking t.o.v. de nulvariant rekenkundig wil uitdrukken;
 Sommeringen zijn van meerwaarde indien de onderzoeker uitkomsten wil vergelijken tussen
routevarianten onderling, en de mate van afwijking tussen de routevarianten hierbij van belang
is;
 De concordantie-analyse is van meerwaarde indien de onderzoeker uitkomsten wil vergelijken
tussen routevarianten onderling, en de mate van afwijking tussen routevarianten hierbij niet van
belang is.
De doelstelling van het onderzoek van dit rapport is om aan de hand van een methodiek beslisinformatie
omtrent spoorgoederenroutering aan te leveren. Doordat er binnen deze doelstelling geen nadruk ligt
op het afwegen van deze beslisinformatie is er voor de casestudy van hoofdstuk 5 van scoringstabellen
gebruik gemaakt. Door dit te doen wordt het afwegen van de uitkomsten overgelaten aan de
bestuurders die op basis van de verworven beslisinformatie keuzes dienen te maken en beleid dienen
te vormen. Indien het maken van afwegingen wel van belang is voor de gebruiker van de methodiek
komen de drie afweegkaders uit deze gevoeligheidsanalyse wel als relevante afweegkaders naar
voren.

Aanbeveling
Op basis van deze gevoeligheidsanalyse wordt aanbevolen om alle vier de afweegkaders binnen het
vervolgonderzoek verder door te ontwikkelen en te perfectioneren voor een toepassing binnen de
methodiek. Afhankelijk van het doel dat de onderzoeker met het gebruik van de methodiek voor ogen
heeft kan deze dan een afweegkader uitkiezen wat op dit doel aansluit.
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