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Doel en context van deze pre-Verkenning
Deze notitie is een:
• Pre-Verkenning naar de mogelijkheden en voorwaarden voor een vernieuwd product voor stadsgewestelijk
spoorvervoer op de “Oude Lijn”: Den Haag – Rotterdam – Dordrecht.
Tussenrapportage:
• In mei 2020 is tussenrapportage opgeleverd, met het karakter en de diepgang van een Quickscan.
• In deze eindrapportage zijn de resultaten van aanvullend onderzoek toegevoegd. Deze onderwerpen zijn
geselecteerd in overleg met de opdrachtgever.
• Deze rapportage gaat over de volledige Pre-Verkenning, dus inclusief de inhoud van de Quickscan. De
rapportage van de Quickscan komt hiermee te vervallen / is hierin geïntegreerd.

Deze studie is onderdeel van de Pre-Verkenning Schaalsprong MOVE, bestaande uit:
• Oude Lijn,
• Knooppunten,
• Regionale OV-verbindingen.
Doel is het leveren van beslisinformatie voor:
• Starten van een MIRT-Verkenning (BO MIRT najaar 2020),
• Opstellen van een Investeringspropositie (o.a. ter indiening bij het “Groeifonds”).
Er wordt aangesloten bij Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV) :
• We gebruiken zoveel mogelijk de resultaten van TBOV.
• De inhoud van de Pre-Verkenning is in lijn met TBOV, maar met diverse aanvullingen.
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Opdracht IenW/MRDH
Opdrachtgevers:
• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH).
Achtergrond:
• De opdracht vindt plaats vanuit MOVE (mobiliteit en verstedelijking) en is een vervolg op de Adaptieve
Ontwikkelstrategie die eind 2019 is opgesteld en is vastgesteld in het BO MIRT.
Vraag:
• Wat is nodig voor het doorontwikkelen van het treinproduct op de Oude Lijn,
o In samenhang met de vervoervraag,
o In samenhang met de regionale, nationale en internationale netwerken,
o Potentie voor nieuwe stations.
• Welke investeringen zijn nodig in de infrastructuur, in nieuwe stations en in aanpassingen van bestaande
stations,
o Inclusief kostenramingen,
o En mogelijke fasering.
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Scope en uitgangspunten (1)
Techniek:
• City-sprinter (trein).
• Conform keuze Bestuurlijk Overleg. Voor inhoudelijke toelichting, zie pagina 8.
• Latere doorontwikkeling naar light rail is mogelijk. Echter in de Quick Scan en Verdiepende studie is, in
afstemming met de opdrachtgever, vooral aandacht besteed aan de variant waarin de City Sprinter op een heavy
rail systeem rijdt. Het traject van doorontwikkeling vanuit Heavy Rail naar Light Rail valt buiten de scope van deze
studie.

Geografie:
• City-sprinter en infrastructuur-aanpassingen Den Haag Centraal – Dordrecht Leerpark.
Referentie:
• Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

Overige uitgangspunten:
•
Aansluiten bij Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV 2040), waaronder Goederen Oost Nederland (GON).
•
Het credo: ‘Tijdens de verbouwing de winkel open’ wordt maximaal nagestreefd vanuit corridorperspectief.
Dit betekent vanuit vervoerperspectief zo min mogelijk inbreuk op-/afbreuk van de geldende
vervoerfunctionaliteit. Vanuit project-perspectief betekent dit dat met zo min mogelijk trein vrije periodes
(TVP’s) gewerkt moet worden, en/of TVP’s met minimale impact nagestreefd worden.
•
De geprogrammeerde woningbouwlocaties en -volumes worden gerealiseerd.
•
De basisfunctionaliteit van bestaande voorzieningen en -objecten, en de daarvoor geldende
ontwerpvoorschriften en beheernormen, zijn leidend (bijv. Willemsspoortunnel is een doorgaande verbinding
met waterkerende functie, eventuele voorgestelde aanpassingen mogen niet op gespannen voet staan met deze
functie).
•
In (nieuwe) vier-sporige trajecten zijn geen overwegen toegestaan.
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Scope en uitgangspunten (2)
Overige uitgangspunten (vervolg):
• Geen introductie van ‘exoten’ of unicaten. Bijvoorbeeld door introductie van niet gangbare infra-objecten
en/of maatvoering die tot hoge kosten voor beheer, onderhoud en vernieuwing leiden, maar ook tot
dwangpunten of (toekomstige) beperkingen in de dienstregeling kunnen leiden (bijv. op een station met
relatief weinig in- en uitstappers, wordt met dusdanig kleine perrons gewerkt waardoor daar niet alle treinen
kunnen stoppen).
• PHS en ERTMS zijn leidende kaders.
• Spoorwegwet, Beheerconcessie en daar aan gerelateerde geldende veiligheid- en normenkaders zijn leidend.
• De verstedelijkingsdoelstellingen en plancapaciteit voor woningbouw uit de Monitor Verstedelijkingsalliantie
2019 wordt gerealiseerd.
• Het geografische studiegebied omvat het traject Den Haag – Dordrecht, echter met betrekking tot lijnvoering
en dienstregelingszaken houdt het studiegebied niet op voor Den Haag of achter Dordrecht.
• Voortschrijdende inzichten gedurende het proces verkregen, zijn zoveel mogelijk verwerkt in de rapportage.
Echter dit wil niet zeggen dat alleen conclusies zijn opgenomen, ook onderwerpen /onderdelen die zijn
uitgezocht maar later na afstemming met de opdrachtgever buiten scope zijn geraakt maken deel uit van deze
studie. Waar mogelijk en van toepassing is dit aangegeven.
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Concept City-sprinter
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Keuze City-sprinter of Light rail
Bij de keuze tussen City-sprinter (trein) of Light rail (metro/sneltram) is de volgende vergelijking van belang:

kenmerk

City-sprinter

Light rail

frequentie

12 à 24x/uur bij dedicated spoor
12 à 16x/uur bij beperkt gemengd bedrijf

12 à 24x/uur

stations

diverse nieuwe stations,
vooral bij nieuwe woon- en werklocaties
(NB: veel nieuwe stations leidt tot lange reistijden)

diverse nieuwe stations,
vooral bij nieuwe woon- en werklocaties
(NB: veel nieuwe stations leidt tot lange reistijden)

mogelijke doorkoppeling

op spoor, verder naar buiten

op stedelijke netwerken (zoals “Randstadrail”)

menging met ander
verkeer

gemengd bedrijf (IC, goederen, etc.) in beperkte
mate mogelijk (90% dedicated)

100% dedicated spoor, geen menging mogelijk

materieel

Sprinters (eventueel aangepast)

metro/light rail

aanpassing infrastructuur

faseerbaar

grootschalige ombouw, lang buiten dienst
(vgl. “Hoekse Lijn”)

opstellen

aan de City-sprinterlijn en/of elders op het
spoornetwerk

aan de Light-raillijn

automatisering (“ATO”)

mogelijk

mogelijk

In deze Pre-Verkenning gaan wij verder uit van de door de opdrachtgevers gemaakte keuze voor City-sprinter.
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Concept “City-sprinter” vs. Sprinter (1)
kenmerk

huidige Sprinter

City-sprinter

ambitie

zo goed mogelijk faciliteren vervoervraag
(NB 1)

hoogfrequent stadsgewestelijk treinproduct,
ondersteunen ruimtelijke ontwikkelingen

frequentie

4 à 8x/uur (4x/uur is huidige frequentie, 8x/uur
is maximale frequentie bij 2-sporig traject Delft
– Schiedam en huidig spoorgebruik op de
4-sporige trajecten) (NB 2 en 3)

12 à 24x/uur

stations

huidige stations,
plus een enkel nieuw station

diverse nieuwe stations,
vooral bij nieuwe woon- en werklocaties

infrastructuur

gemengd bedrijf
(IC, Sprinter, goederen, etc.)

zoveel mogelijk dedicated sporen voor de City-sprinter
gemengd bedrijf in beperkte mate wel mogelijk
(ten minste 90% dedicated spoorgebruik)

materieel

Sprinters

Sprinters (of doorontwikkeling Sprinter-materieel)

treinlengte

max. 271 m

max. 220 à 230 m (NB 4)

minimale halteertijd

0,7 minuut
(huidige vertrekprocedure NS)

0,5 minuut
(versneld vertrekproces) (NB 5)

rijtijdbuffer

minimaal 8%

minimaal 4%

opvolgbuffer

minimaal 60 seconden

minimaal 30 seconden
(door dedicated bedrijf is minder buffertijd nodig)

robuustheid

gevoeliger voor planafwijkingen door gemengd
bedrijf van verschillende treintypes en langere
lijnvoering

robuuster treinbedrijf dan huidige Sprinter,
voorspelbaarder afhandelingsscenario’s dan in gemengd bedrijf
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Concept “City-sprinter” vs. Sprinter (2)
Opmerkingen t.a.v. voorgaande tabel (NB 1 t/m 5):
1.

De Sprinterbediening Den Haag Centraal – Dordrecht 6x/uur (“Stedenbaan”) à 8x/uur (maximaal
mogelijke frequentie binnen huidige concept) is al een eerste stap richting het concept City-sprinter: dit
zijn hogere frequenties dan vanuit vervoervraag noodzakelijk en er is een link naar ruimtelijke
ontwikkelingen.

2.

Met deze treinaantallen is er nagenoeg geen ruimte om afwijkingen van het plan op te vangen in de
uitvoering, waardoor elke afwijking gevolgen voor andere treinen heeft. De robuustheid neemt met het
inzetten op maximale capaciteit af.

3.

Een frequentiesprong naar 6 à 8 Sprinters per uur in een gemengd treinbedrijf heeft direct impact op de
(on)mogelijkheden van het IC-product (weinig vrijheidsgraden). In het eindbeeld met losliggende Citysprinter ontstaan er vanwege de eigen infra meer vrijheidsgraden voor invulling van het IC product.

4.

Analoog aan uitgangspunten TBOV wordt gerekend met perronlengte 220 à 230 m voor nieuwe stations.
NB: Bij gebruik van kortere perrons kunnen er (bijv. bij gewenste capaciteitsuitbreiding) dwangpunten
ontstaan die voor beperkingen in de dienstregeling zorgen.

5.

Een versneld vertrekproces is niet randvoorwaardelijk voor de introductie van de City-sprinter. Het leidt
wel tot kortere reistijden.
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“City-sprinter” met beperkt gemengd bedrijf
Bij de keuze voor City-sprinter is in beperkte mate gemengd bedrijf (“90% dedicated spoor”) met andere
treinsoorten mogelijk. Een hogere mate van medegebruik is vanuit robuustheid van de treindienst van de Citysprinter (met hoge frequentie) ongewenst.
In de situatie van de Oude Lijn is dat met name van belang voor goederentreinen van/naar Zwijndrecht Groote
Lindt en Dordrecht Zeehaven die, afhankelijk van de oplossingsvariant, de sporen van de City-sprinter moeten
kruisen of in beperkte mate medegebruiken (zier pagina 53 en 54).
Het gebruik van City-sprinters (treinen), geschikt voor gemengd bedrijf, heeft als voordeel dat de treinen
opstelterreinen en onderhoudswerkplaatsen kunnen bereiken die niet direct aan de City-sprintersporen liggen.
Ook is uitwisseling met materieel elders in het land mogelijk.
Overgang van City-sprintersporen naar IC-sporen v.v. voor bijsturing is onwenselijk. Dit zou leiden tot een
onbeheersbare treindienst. Bij een verstoring in de IC-dienst is het beter dat de (punctueel rijdende) Citysprinterdienst vervangende vervoercapaciteit biedt en andersom.
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Referentie
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Referentie 2030: treindienst PHS
Referentie is de PHS-dienstregeling (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer), tijdhorizon 2030, variant 6/Basis

Leiden Centraal

Den Haag HS

Schiphol

Den Haag Moerwijk
Rijswijk
Delft
Delft Campus
Schiedam Centrum
Rotterdam Centraal

Amsterdam/Bentheim
Rotterdam Blaak
Rotterdam Zuid
Rotterdam Lombardijen
Brussel/Breda
2x/uur:
Kijfhoek
INT
Barendrecht

IC Direct

Zwijndrecht

IC

Dordrecht

Sprinter
Antwerpen, Breda, Zeeland

Vlissingen

Goederen
1x/uur:
IC Direct
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Referentie 2030: infrastructuur
De hiervoor benodigde aanpassingen van de infrastructuur zijn in aanbouw/besloten:
• Ombouw emplacement Den Haag Centraal (12 perronsporen en aanpassen toeleidende sporen, MIRT),
• Rijswijk – Delft Campus (4 sporen, MIRT/PHS),
• Aanpassen Schiedam Centrum – Rotterdam Centraal (o.a. gebruik 4 sporen, MIRT/PHS).

ombouw Den Haag Centraal

4 sporen Rijswijk – Delft Zuid

aanpassen Schiedam – Rotterdam

Verdere frequentieverhoging van IC en Sprinters is op deze infrastructuur niet mogelijk. Openen van nieuwe
stations maar zeer beperkt.
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Vervoeranalyse City-sprinter
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Aantal reizigers in CitySprinter
per gemiddelde werkdag

Vervoerwaarde CitySprinter Oude Lijn: verdubbeling in/uitstappers

Fasering/ingroei
schaalsprong

Vanaf 2022:
6x/u Sprinter
Dordt-R’dam
Vanaf 2025: 6x/u Sprinter
Dordt-R’dam-Den Haag

Schaalsprong CitySprinter Oude-Lijn
leidt tot ruime verdubbeling van het
vervoer in de Sprinterdienst
Den Haag – Dordrecht:
Huidig: 56.714 Sprinterreizigers/dag*
Straks: 118.000 Sprinterreizigers/dag
Deze groei is als volgt opgebouwd:

Autonoom sinds 2018 (oa ruimt ontw)
Frequentiesprong naar 12x/uur
5 nieuwe stations
Overloop vanuit IC (oa Blaak&Schiedam)
*voor de vervoerwaardestudie wordt aangesloten bij de prognoses
van Toekomstbeeld OV. Deze cijfers zijn op basis van een gemiddelde
werkdag. Sommige andere studies rapporteren op basis van een
representatieve werkdag in oktober/november. Laatste cijfers liggen
ordegrootte 20% hoger dan het jaargemiddelde.
In deze cijfers zijn geen evt effecten van Corona meegenomen
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Bezetting, piek en capaciteit

Geprognosticeerd vraag

capaciteitsaanbod

Uitwerking infra is op
basis van perronlengte
220-230meter, oftewel
12 rijtuigen Sprinter(SLT)
In 2040 is er op basis van
frequentie 12x/u en
maximumlengte 12rijtuigen
nog ruimte om een factor
2 te groeien tov drukste rit.

Gemiddelde bezetting per rit werkdag
Drukste rit najaarsdag

*capaciteit op basis van kenmerken
SLT-materieel en 4 staanplaatsen per m2

Bij een maximumlengte van
8 rijtuigen is bij 12x/u nog
ongeveer 50% groei
mogelijk bovenop prognose
drukste rit 2040

De gemiddelde bezetting van de CitySprinter ligt op
ongeveer 100 reizigers (gemiddeld over alle ritten op
een gemiddelde werkdag, gemiddeld over het hele
traject).
Dit is lager dan in de huidige situatie omdat het
aanbod aan treinen (van 4x/u naar 12x/u) meer
17
groeit dan het aantal reizigers (factor 2)

Gevoeligheidsanalyse IC-stops Rotterdam Blaak en Schiedam Centrum
In het “Werknetwerk” van Toekomstbeeld is
verondersteld dat er géén Intercity’s op Rotterdam
Blaak en Schiedam Centrum halteren.
Omdat deze stations vanuit netwerkgedachte een
belangrijke interface met metro/HOV vormen is een
gevoeligheidsanalyse* uitgevoerd op CitySprinter bij
wel/geen IC-stops Blaak en Schiedam.

-17.000

Bij het alsnog halteren van de Intercity’s op
Blaak en Schiedam zal de groei 17.000 per dag
lager zijn:
het CitySprintersysteem (12x/u, 2040)
komt dan uit op 101.000 reizigers/dag,
14% lager dan in een situatie zonder IC-stops.
De gemiddelde bezetting neemt met 22% af
(het betreft relatief lange afstand).

*versimpelde methodiek:
inschatting overloop CitySprinter > IC
geen nieuwe groeiprognose gemaakt.
geen bijstelling stationskeuze

Doorgaande verbinding Rotterdam Lombardijen – Barendrecht - Zwijndrecht
In het “Werknetwerk” van Toekomstbeeld is
verondersteld dat de frequentiesprong naar
12x/u op het traject Den Haag – Rotterdam
Lombardijen wordt doorgevoerd, en dat
tussen Lombardijen en Dordrecht 8
CitySprinters per uur gaan rijden.
Omdat Barendrecht en Zwijndrecht
belangrijke stations in het S-Baan systeem zijn,
zijn enkele vervoerkundige analyses
uitgevoerd om te beschouwen of het
wenselijk is de frequentiesprong 12x/u ook tot
Barendrecht of Zwijndrecht in te voeren.

17.450
25.800

Barendrecht en Zwijndrecht zijn met meer
dan 5.000 in/uitstappers per gemiddelde
werkdag relatief grote stations
(zie overzicht rechtsboven).
Er ligt geen duidelijke vervoersbreuk in
Rotterdam Lombardijen. De bezetting van de
CitySprinters neemt geleidelijk af richting
Barendrecht, Zwijndrecht en Dordrecht
(zie figuur rechtsonder).

Baanvakbelasting
12CitySprinter in 2040
(beide richtingen samen)

28.800

22.600

18.300

12.400

Pre-Verkenning City-sprinter Oude Lijn

Capaciteitsanalyse City-sprinter
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Lijnvoering Oude Lijn
Een mogelijke lijnvoering van het City-sprinterconcept ziet
er als volgt uit (bron: TBOV 2040).
Leiden

In de nu volgende uitwerkingen (logistiek, infrastructuur,
vervoerwaarde) is uitgegaan van de IC-stops zoals in de
afbeelding hiernaast.
Schiphol
Den Haag HS

Een gevoeligheidsanalyse voor extra IC-stops is
toegevoegd (zie pagina 50 en 51).

Den Haag Moerwijk
Rijswijk
Rijswijk Zuid
Delft
Delft Campus
Schiedam Kethel
Schiedam Centrum
Rotterdam Van Nelle

Rotterdam Centraal

Rotterdam Blaak
Rotterdam Zuid
Rotterdam Stadionpark
Rotterdam Lombardijen
Brussel/Breda

2x/uur:
INT
Barendrecht
Zwijndrecht

Kijfhoek

Dordrecht
Dordrecht Leerpark
Antwerpen, Breda, Zeeland

Vlissingen

IC Direct
IC
Sprinter
S-trein
Goederen
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Spoorgebruik: City-sprinter op eigen sporen
Overwegingen:
•

De City-sprinter moet gezien de hoge frequentie en de vele tussenstations zoveel mogelijk op eigen sporen
rijden (“90% dedicated spoor”). Gemengd bedrijf met IC, Goederen, etc. is slechts heel beperkt mogelijk.
Meer gemengd bedrijf is uit een oogpunt van robuustheid niet wenselijk.

•

Bij grotere mate van gemengd bedrijf is de maximale frequentie van Sprinters 8x/uur. Toevoegen van stations
is dan maar heel beperkt mogelijk (zie Stations).

•

De beide City-sprintersporen en de beide IC-sporen moeten naast elkaar liggen, om treinen te kunnen keren
(regulier en voor bijsturing). Dit betekent wel dat er geen cross-platform overstap tussen IC en City-sprinter
mogelijk is (linker twee situaties). Dat zou wel kunnen bij middenligging (rechter plaatje, bijv. Amsterdam
Amstel), maar dat is ongewenst (geen keren/bijsturen “blauwe IC-treinen” mogelijk, want die zouden beide
drukke “rode” City-sprintersporen moeten kruisen).
Overstap-ander-perron

City-sprinter IC

City-sprinter IC

Cross-platform
overstap

IC City-sprinter IC
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Toelichting Cross Platform (1)
• Cross Platform overstappen worden doorgaans gebruikt om vanuit IC’s op Sprinters over te stappen of andersom
op hetzelfde perron.
• Het is voor de reiziger een comfortabele overstap, zonder veel loopafstand en tijd en dus ook minder druk op
transferruimte (trappen, tunnels, passerelles).
• Doordat in een vrijliggend concept met hoogfrequent vervoer, Sprinters en IC’s gescheiden zijn, zijn cross platform
overstappen in dezelfde rijrichting niet mogelijk (mogelijk wel in tegengestelde rijrichting).
• Het (noodgedwongen) opheffen van de cross platform overstap kan gezien worden als een ‘prijs’ voor het
realiseren van frequentieverhoging.

Overstap-ander-perron

Cross-platform
overstap

In groen de loopstroom tussen IC en Sprinter bij
een overstap in noordelijke richting.
Cross-platform overstap:
- Comfortabel;
- Snel (vuistregel NS: 2 minuten benodigde
overstaptijd);
- Geen druk op transfer (trappen, tunnels,
passerelles)

City-sprinter IC

City-sprinter IC

IC City-sprinter IC

Overstap-ander-perron:
- Lopen, via trap, roltrap of lift;
- Vuistregel NS: 4 tot 5 minuten benodigde
overstaptijd;
- Legt druk op transfer (trappen, liften tunnels,
passerelles)
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Toelichting Cross Platform (2)
•

•
•
•

De mate waarin cross platform overstappen
plaatsvinden is sterk afhankelijk van de
vervoerrelaties, frequenties, dienstregelingen en
spoorgebruik.
De huidige situatie kan een indicatie geven van
het belang van de cross-platform-overstappen.
Een cross-platform-overstap IC <> Sprinter wordt
momenteel geboden op Den Haag HS, Delft,
Schiedam C, Rotterdam C en Rotterdam Blaak.
Het aantal gebruikers in de toekomst hangt niet
alleen af van de groei van het aantal reizigers,
maar onder andere ook van de keuze van
toekomstige IC-stops.

Overstapstation:

Aantal cross-platform overstappers
IC<>Sprinter
(gemiddelde werkdag, huidige
situatie, beide richtingen samen)

Den Haag HS

5.500 reizigers

Delft

500 reizigers

Schiedam Centrum/
Rotterdam Centraal/
Rotterdam Blaak

1.500 reizigers

(deze stations liggen direct na
elkaar en overstappen zijn dus
onderling verwisselbaar)

Dordrecht

PM: in Dordrecht wordt in huidige
situatie slechts een klein deel van
de overstappen cross-platform
geboden

In de huidige situatie hebben de Sprinters Den Haag – Dordrecht
zo’n 57.000 gebruikers per gemiddelde werkdag.
7.500 daarvan (13%) stapt “cross-platform” over.
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Spoorgebruik: westelijke of oostelijke sporen
De keuze is nu: rijden de City-sprinters op de westelijke sporen of op de oostelijke sporen. Voor het traject Den
Haag Centraal – Rotterdam Stadionpark ligt het gebruik van de westelijke sporen voor de hand.

Gebruik van de oostelijke sporen zou ingrijpende aanpassingen vergen:
• Complexe, moeilijk inpasbare vrije kruising bij Den Haag Hollands Spoor voor de City-Sprinters van/naar Den
Haag Centraal.
• Vrijwel complete ombouw van westzijde emplacement Rotterdam Centraal en extra vrije kruising. Dit vergt
lange buitendienststellingen van Rotterdam Centraal.
• Extra sporen nodig bij Rotterdam Stadionpark – Lombardijen. Moeilijk inpasbaar.
Ten zuiden van Rotterdam Stadionpark zijn er twee mogelijkheden, gebruik van de westelijke sporen of van de
oostelijke sporen. Beide varianten hebben hun voor- en nadelen. Beide varianten worden hier uitgewerkt.
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Knelpunten
In de Capaciteitsanalyse hebben we voor introductie van de City-sprinter de volgende knelpunten bepaald. Als
deze knelpunten niet alle worden opgelost, blijft de Sprinter-frequentie maximaal 8x/uur en is maar een beperkt
aantal nieuwe stations mogelijk.

Deze worden hierna besproken in het volgende format:
•
•
•

Oorzaak knelpunt
Oplossing
Doel van de oplossing

nog invoegen
kosten uit TBOV

Den Haag Centraal – HS
Den Haag HS

Delft Campus – Schiedam
Rotterdam Centraal
Rotterdam Centraal – IJsselmonde
aansluiting HSL/Goederen bij
Rotterdam IJsselmonde

Grote Brug Dordrecht

Zwijndrecht
Dordrecht

Dordrecht – Leerpark
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Oplossen knelpunten
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Den Haag Centraal – Hollands Spoor (1)
Knelpunt:
•
De boog Den Haag Centraal – Hollands Spoor heeft onvoldoende capaciteit.
•
De kruising van de IC-treinen Rotterdam – Den Haag Centraal met de IC-treinen Leiden – Rotterdam is erg krap.
•
Den Haag Hollands Spoor heeft onvoldoende perronspoorcapaciteit.
Oplossing:
•
Derde spoor boog Den Haag Centraal – Hollands Spoor: 2 sporen voor City-sprinter en 1 spoor voor IC-treinen.
•
Vrije kruising voor de IC-treinen van Den Haag HS naar Centraal (kruising met de IC-treinen Leiden – Den Haag HS).
•
Extra perronspoor Hollands Spoor, aan de oostzijde.
•
Spoorgebruik Den Haag Centraal:
* City-sprinters op spoor 1 en 2,
* IC-treinen op spoor 3 en 4.
•
Spoorgebruik Den Haag HS:
* City-sprinters op spoor 1 en 3 (eventueel spoor 1 overkluizen en halteren op spoor 2),
* IC Den Haag Centraal – Rotterdam op spoor 4 en 6,
* IC Leiden – Rotterdam op spoor 5 en 7 (nieuw).
Minimaal 80 km/u en niet slechter dan huidig
Minimaal 40 km/u

* spoor 7 of hoger

BINKHORST
ND

DEN HAAG
CENTRAAL
4

BINKHORST

321

DEN HAAG HS
*

6
5

3
2

4
3

1

1 of 2
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Den Haag Centraal – Hollands Spoor (2)
De vrije kruising voor de IC-treinen van Den Haag HS naar Centraal blijkt fysiek niet op een realistische manier inpasbaar. Daarom
laten we deze vrije kruising bij nader inzien achterwege.
Minimaal 80 km/u en niet slechter dan huidig
Minimaal 40 km/u
BINKHORST
Mag gesanneerd

ND

DEN HAAG
CENTRAAL
BINKHORST

4

3
2
1

IC
Citysprinter

321

* spoor 7 of hoger
DEN HAAG HS
*

6
5
4
3

IC
Citysprinter

1 of 2

De gevolgen hiervan zijn:
• Er ontstaat een ernstig dwangpunt in de dienstregeling met een uitstralingseffect naar grote delen van het spoornetwerk.
• Er is negatieve impact op de robuustheid/punctualiteit. De situatie voldoet niet aan de gangbare ontwerpregels.
• Dit maakt de noodzaak voor het derde spoor Centraal – HS en voldoende bufferruimte op HS des te groter (extra perronspoor 7).
De treinen naar Den Haag Centraal kunnen bij verstoringen wachten op spoor 6 totdat de oversteek mogelijk is.

Doel: zonder infra-aanpassingen
• Geen hoogfrequente City-sprinter (max. 8 Sprinters).
• Of geen IC-treinen treinen uit de richting Rotterdam naar Den Haag Centraal v.v.
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Delft Campus – Schiedam Centrum
Knelpunt:
• Op het traject Delft Campus – Schiedam Centrum zijn twee sporen met gemengd gebruik voor IC-treinen en
Sprinters.
Oplossing:
• Twee extra sporen.
• Spoorgebruik:
* City-sprinters op 2 westelijke sporen,
* IC-treinen op 2 oostelijke sporen.

DELFT ZUID
1
2

SCHIEDAM KETHEL

3
4

SCHIEDAM CENTRUM

5
3
2
1

Rottedam Centraal

Delft

Doel: zonder extra sporen
• Geen hoogfrequente City-sprinter (max. 8 Sprinters).
• Geen station Schiedam Kethel.

Minimaal huidige (baanvak)snelheid
Licht gekleurd perron verliest functie
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Rotterdam Centraal
Knelpunt:
• Geen passage City-sprinters op eigen sporen mogelijk.

Oplossing:
• Aanpassen emplacement Rotterdam Centraal.
• Perronverbreding spoor 3/5, door perron over bestaand spoor 4 heen te bouwen (t.b.v. faciliteiten Eurostar).
* spoor 4 niet meer nodig voor goederenvervoer (zie pagina 31-36).
• Spoorgebruik:
* City-sprinters op sporen 2 en 3,
* HSL-treinen in zuidelijke richting op spoor 5.
LM Rtng

goederen

Doel: zonder aanpassing emplacement
• Geen hoogfrequente City-sprinter (max. 8 Sprinters).

Goudse sector
als huidig

Gouda

16
15
14
13
12
11

IC Den Haag

9
8

City-sprinter
Den Haag

7
6
5

o.a. EuroStar

3
2
Minimaal 80 km/u en niet slechter dan huidig
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Willemsspoortunnel

HSL

Pre-Verkenning City-sprinter Oude Lijn

Rotterdam Centraal – IJsselmonde (Willemstunnel)
Knelpunt:
• Onvoldoende spoorcapaciteit voor combinatie van City-sprinter, IC/HSL en Goederen.

Oplossing:
• Ontmengen reizigers- en goederenverkeer. Een zoekrichting hiervoor in TBOV is goederen via Betuweroute en
Goederen Oost Nederland (GON).
* Bij GON geen regulier goederenvervoer door Willemsspoortunnel, wel incidenteel (bijv. naar Vlaardingen
Vulcaanhaven en Delft DSM) in rustiger periodes met minder of geen reizigersverkeer.
• Spoorgebruik:
* City-sprinters op 2 westelijke sporen,
* IC/HSL-treinen op 2 oostelijke sporen.
Onderzoek/kosten GON zijn geen onderdeel van deze Pre-Verkenning.

Doel: zie volgende pagina’s.

32

Pre-Verkenning City-sprinter Oude Lijn

Goederen Oost Nederland (1)
•

Het goederenvervoer per spoor in Nederland is zeer internationaal georiënteerd en wordt met name op de oost-west as
afgewikkeld. De grensovergangen met Duitsland spelen daarbij een belangrijke rol.

•

Nederland en Duitsland zijn in een verdrag (verdrag van Warnemünde) overeengekomen dat het goederenvervoer per spoor
tussen Nederland en Duitsland (in hoofdzaak) via 3 grensovergangen wordt afgewikkeld, namelijk:
•
Grensovergang Oldenzaal – Bentheim (via Bentheimroute),
•
Grensovergang Zevenaar – Emmerich (via Betuweroute),
•
Grensovergang Venlo – Kaldenkirchen (via Brabantroute).

•

De Bentheimroute (traject: Kijfhoek - Rotterdam – Gouda – Breukelen – Weesp – Amersfoort – Apeldoorn – Deventer – Almelo
– Hengelo – Oldenzaal) maakt deel uit van het Europese netwerk van RFC’s (Rail Freight Corridors) en heeft daarmee ook een
internationale status.

•

Dit betekent dat er structureel treinpaden met goederenkarakteristieken op deze route gefaciliteerd dienen te worden.
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Goederen Oost Nederland (2)
•

De Bentheimroute ‘raakt’ de Oude Lijn op het traject Kijfhoek / Havenspoorlijn – Rotterdam. Op dit traject wordt door de
Willemsspoortunnel gereden waar een specifiek regime voor goederentreinen geldt: een goederentrein moet volledig de
tunnelbuis verlaten hebben voordat een opvolgende trein er in mag. Dit betekent dat de treinpaden voor treinen met
goederenkarakteristiek flink meer capaciteit vragen dan reizigerstreinen in de tunnel.

•

Om capaciteit te winnen zullen op termijn (tussen 2030 en 2040) goederentreinen zo lang mogelijk via de Betuweroute
(die dedicated voor goederentreinen is ingericht) rijden, om daarmee capaciteit te winnen op het gemengde net.

•

Dat betekent dat de Bentheimroute, wordt ‘omgeklapt’ richting de Betuweroute.

•

Echter de grensovergang Oldenzaal – Bentheim moet blijven bestaan (verdrag Warnemünde) waardoor een nieuwe
verbinding tussen Betuweroute en grensovergang Oldenzaal – Bentheim gerealiseerd moet worden. Deze heeft Goederen
Oost Nederland (GON) als werktitel in OV Toekomstbeeld 2040 gekregen.
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Wat betekent het als GON niet doorgaat (1)
•

Als GON niet doorgaat heeft dat belangrijke consequenties (lees: beperkingen) voor de ambities m.b.t. de
schaalsprong Oude Lijn. Ook voor de intensivering van verbindingen van/naar de Noordelijke Randstad is
GON een voorwaarde.

•

Goederentreinen blijven op structurele basis door de Willemsspoortunnel rijden op het traject Kijfhoek /
Havenspoorlijn – Rotterdam v.v. De capaciteit op dit baanvak wordt dus (net als nu) verdeeld tussen
goederen- en reizigerstreinen.

•

De goederentreinen (maximale treinlengte 740 m) rijden door station Rotterdam Centraal heen, zowel in
noordelijke als in zuidelijke richting. In de spoorbezetting op station Rotterdam zal dus rekening gehouden
moeten worden met het doorrijden van goederentreinen in een vast uurpatroon. Goederentreinen in
noordelijke richting rijden via spoor 14, goederentreinen in zuidelijke richting rijden via spoor 4 (*).
Goederentreinen naar het zuiden hebben net voordat zij station Rotterdam inrijden nog een “niet
commerciële stop” op een speciaal spoor voor goederentreinen. Deze stop is nodig om op het juiste /
geplande moment via de geplande rijweg het station door te kunnen rijden.

•

Het doorrijden van goederentreinen door Rotterdam Centraal beïnvloedt ook de ruimte en capaciteit
(zowel sporen als perrons) die voor IC’s, Sprinters en internationale treinen beschikbaar is. In het
spoorgebruik dient met al deze treintypen rekening gehouden te worden.

(*) Dit betekent dat het overbouwen van dit spoor voor perronverbreding t.b.v. de voorzieningen voor de
Eurostar niet mogelijk is.
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Wat betekent het als GON niet doorgaat (2)
Als GON niet wordt gerealiseerd zijn er twee mogelijke consequenties:
•

Het maximum aantal HSL treinen plus IC treinen per uur/per richting door de Willemsspoortunnel blijft
beperkt tot 12 à 14 (+ 2 goederentreinen). TBOV voorziet hier nu 16 HSL/IC-treinen. Dit leidt tot
capaciteitsknelpunten in de treinen en beperkingen t.a.v. de ambities t.a.v. internationaal treinvervoer (o.a.
substitutie van de luchtvaart).

•

Of er is geen hoogfrequente City-Sprinter mogelijk. Het treinproduct blijft beperkt tot maximaal 8 Sprinters
per uur op het hele traject Den Haag – Dordrecht, met beperkte mogelijkheden voor nieuwe stations.

•

NB: Een tussenoplossing: 12x/uur City-sprinter op Den Haag – Rotterdam en 8x/uur Sprinter op Rotterdam
– Dordrecht is op voorhand niet of zeer moeilijk inpasbaar:
• Kerende Sprinters op Rotterdam Centraal.
• Overgang van 8 City-Sprinters > Sprinters van westelijke sporen uit Schiedam naar middensporen in
Willemsspoortunnel.
• Of goederen naar westelijke sporen van Willemsspoortunnel (medegebruik Sprintersporen).
Vergt extra perronsporen en vrije kruisingen.

NB: GON is niet alleen nodig voor het oplossen van het knelpunt Willemsspoortunnel, maar ook voor andere
knelpunten op de huidige route via Gouda en Amersfoort. GON kan alleen op netwerkniveau worden
beoordeeld.
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Wat betekent het als GON niet doorgaat (3)
Besluitvorming GON i.r.t.
Oude Lijn

ja
GON
?
Schaalsprong en nieuwe
stations Oude Lijn mogelijk
• 12 x per uur Den Haag – Rtd Lombardijen
• 8 x per uur Rtd Lombardijen – Dordrecht / Leerpark

Aanvullende keuzes en
investeringen (zie
bouwstenen)

nee

nee

Capaciteitsknelpunt
Willemsspoortunnel blijft
bestaan
• Max. aantal HSL treinen plus IC treinen per uur/per richting
door de Willemsspoortunnel blijft beperkt tot 12 à 14 (+ 2
goederentreinen
• Of er is geen hoogfrequente City-Sprinter mogelijk.

Goederentreinen
door Rtd CS
• Geen perronverbreding t.b.v. de
voorzieningen voor de Eurostar
mogelijk..

Geen dedicated infra, geen
schaalsprong en geen nieuwe stations
Oude Lijn mogelijk

Referentie is
max haalbare capaciteit
• PHS gerealiseerd
• 6x IC Leiden, 6x SPR Den Haag Centraal, 2x IC Den Haag Centraal per uur per richting.
• Geen nieuwe stations mogelijk, uitgezonderd Rijswijk Buiten en Rotterdam Stadionpark
(voor Stadionpark SPR halte, SPR’s op middensporen is wel vrij ingrijpende aanpassing van de
spoorinfrastructuur nodig,
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Besluitvorming GON (op hoofdlijnen)
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Rotterdam IJsselmonde
Knelpunt:
• De HSL-treinen vanuit de Willemsspoortunnel kunnen niet op de HSL komen.
• De Goederentreinen vanuit de Willemsspoortunnel kunnen niet naar Kijfhoek en Havenspoorlijn,
* na realisatie GON is hier beperkt goederenverkeer.
Hiervoor zijn twee oplossingen:
• De City-sprinters blijven verder rijden aan de westzijde.
• De City-sprinters steken over naar de oostzijde (“switch”).
Voor het traject Rotterdam IJsselmonde – Dordrecht Leerpark worden beide varianten hierna uitgewerkt.
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Westelijke ligging City-sprinter IJsselmonde - Dordrecht

Rotterdam IJsselmonde
Oplossing:
• Vrije kruising voor HSL-treinen en Goederentreinen onder de City-sprintersporen.

LE

goederen

AG

HSL

LJ

IC / HSL (G)

KE
JE

KJ
JJ

City-sprinter

HJ

HE
BH

ROTTERDAM
ZUID

Dordrecht

Willemsspoortunnel

EH

EG

ROTTERDAM
STADIONPARK

bijv.
66 of 67

HSL
goederen

ROTTERDAM
LOMBARDIJEN

Minimaal 80 km/u en niet slechter dan huidig
Minimaal 40 km/u en niet slechter dan huidig
Licht gekleurd perron verliest functie

Doel: zonder vrije kruising
• Geen HSL-treinen en Goederentreinen,
* Met GON betreft dit slechts enkele goederentreinen, geen regulier goederenvervoer.
• Of geen hoogfrequente City-sprinter (max. 8 Sprinters).
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Zwijndrecht
Knelpunt
• De goederentreinen vanaf Kijfhoek zuid kunnen niet naar Dordrecht.

Oplossing:
• Extra vrije kruising voor Goederentreinen onder de City-sprintersporen.

57

IC

IC / Goederen

LS
KS

KJ

City-sprinter

Kijfhoek

JJ
HJ
Kijfhoek

City-sprinter

JS

Dordrecht

Barendrecht

LJ

HS

ZWIJNDRECHT

Minimaal 80 km/u en niet slechter dan huidig
Mag gesanneerd
Licht gekleurd perron verliest functie

Doel: zonder vrije kruising
• Geen Goederentreinen Kijfhoek Zuid – Dordrecht (onacceptabel, want onderdeel internationale TEN-T
corridor),
• Of geen hoogfrequente City-sprinter.
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Grote Brug Dordrecht (1)

Knelpunt:
• De brug is niet altijd beschikbaar voor treinverkeer wegens brugopeningen voor de scheepvaart.
• Netto 6 minuten per uur. Bruto 11 minuten per uur.
• Dit betekent dat een 5’ treindienst van de City-sprinter (12x/uur) niet over de brug kan.
Oplossing:
• Geen realistische oplossing in de infrastructuur mogelijk (vergt tunnel, incl. de stations Zwijndrecht en
Dordrecht).
• Logistieke oplossing: keren van een deel van de City-sprinters (4 van de 12) te Rotterdam Lombardijen,
Barendrecht of Zwijndrecht.
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Grote Brug Dordrecht (2)
Doel: zonder keren te Rotterdam Lombardijen, Barendrecht of Zwijndrecht
• Geen brugopening voor scheepvaart te Dordrecht (onaanvaardbaar wegens nautisch belang).

Nautisch belang van de brug:
• De vaarroute die de grote brug kruist, is voor Rijkswaterstaat, de beroeps- en pleziervaart een belangrijke
verkeersader. De route heeft een groot belang voor scheepvaart naar Antwerpen, op de Merwede
corridor Dordrecht – Gorinchem en als staande mast route Willemstad – Schellingwoude.
•
•
•

Vanaf 2021 opent de brug netto elk uur van ‘12 – ’18. Een brugopening heeft een bruto tijd van 11 min.
De bediening van de spoorbrug en de wegbrug (beheerd door Rijkswaterstaat) zijn gekoppeld.
Het is niet realistisch te verwachten dat het aantal openingen kan worden teruggebracht
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Keervoorziening Lombardijen, Barendrecht of Zwijndrecht
Wegens opening Grote Brug Dordrecht is een keervoorziening nodig voor 4 van de 12 City-sprinters. Benodigde
lengte 220 meter.
Keervoorziening Lombardijen: zie slide 38 en 45.
Alternatieve locaties te onderzoeken in MIRT-Verkenning:
Barendrecht:
• Moet voorbij de tunnelbak liggen.
Zwijndrecht:
• Moet eindigen voor de brughelling (keersporen mogen niet op een helling liggen).
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Dordrecht
Knelpunt:
• Bij doorgaande City-sprinters naar Leerpark onvoldoende perronspoorcapaciteit.
• Wel voldoende perronspoorcapaciteit als City-sprinters keren te Dordrecht.
• Als City-sprinters aankomen aan westzijde:
* IC en Goederen op sporen 1 t/m 3,
* City-sprinters en Sprinters richting Brabant op spoor 4a en 5a,
* Sprinters richting Brabant op spoor 4b en 5b.
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Dordrecht – Leerpark
Knelpunt:
• Onvoldoende perronspoorcapaciteit Dordrecht,
• Onvoldoende spoorcapaciteit Dordrecht – Leerpark.
Oplossing bij westelijke ligging City-sprintersporen:
• 4 City-sprinters rijden door naar Leerpark (spoor 5a/6a),
• 4 keren te Dordrecht (spoor 4a).
• Extra zijperron Dordrecht (spoor 6).
• Derde spoor tussen Dordrecht en Dordrecht Leerpark.
• Zijperron Leerpark.
Voor doortrek 8 City-sprinter is nodig:
• Extra perron Dordrecht (spoor 6 en 7).
• Vier sporen tussen Dordrecht en Dordrecht Leerpark.
• Middenperron Leerpark.
• Fysiek niet inpasbaar, daarom niet verder uitgewerkt.
Doel: zonder extra sporen en perrons
• Geen doortrek City-sprinters naar Leerpark mogelijk.
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Oostelijke ligging City-sprinter IJsselmonde - Dordrecht
Rotterdam IJsselmonde
Oplossing:
• De City-sprinters gaan over naar de oostzijde (“switch”).
• Vergt dubbele vrije kruising voor HSL-treinen en Goederentreinen onder de City-sprintersporen.
goederen

AG

HSL

ROTTERDAM
LOMBARDIJEN

LE

LJ

IC / HSL (G)

City-sprinter

KE

KJ

JE
City-sprinter

IC

HE

ROTTERDAM
ZUID

ROTTERDAM
STADIONPARK

BH

HSL

bijv.
66 of 67

goederen

JJ

Dordrecht

Willemspoortunnel

EH

EG

HJ

Minimaal 80 km/u en niet slechter dan huidig
Minimaal 40 km/u en niet slechter dan huidig
Licht gekleurd perron verliest functie

Doel: zonder vrije kruising
• Geen HSL-treinen en Goederentreinen,
* Met GON betreft dit slechts enkele goederentreinen, geen regulier goederenvervoer.
• Of geen hoogfrequente City-sprinter (max. 8 Sprinters).
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Zwijndrecht
Knelpunt
• De goederentreinen naar Kijfhoek zuid kruisen het City-sprinterspoor naar Dordrecht gelijkvloers.

Oplossing:
• Extra City-sprinterspoor aan de oostzijde.
nieuw

City-sprinter

57

keerspoor

KS

KJ
JJ

IC

LS

City-sprinter

IC / Goederen

HJ

Kijfhoek

Kijfhoek

JS

Dordrecht

Barendrecht

LJ

HS

ZWIJNDRECHT

Minimaal 80 km/u en niet slechter dan huidig
Minimaal 40 km/u
Niet meer in gebruik / oud tracé
Licht gekleurd perron verliest functie

Doel: zonder extra spoor
• Geen Goederentreinen Kijfhoek Zuid – Dordrecht (onacceptabel, want onderdeel internationale TEN-T
corridor),
• Of geen hoogfrequente City-sprinter.
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Dordrecht
Brug: als bij westelijke ligging, 4 van de 12 City-sprinters keren te Lombardijen, Barendrecht of Zwijndrecht
Knelpunt:
• Bij doorgaande City-sprinters naar Leerpark onvoldoende perronspoorcapaciteit.
• Wel voldoende perronspoorcapaciteit als City-sprinters keren te Dordrecht.
• Als City-sprinters aankomen aan oostzijde:
* City-sprinters op spoor 1a en 2a,
* Sprinters richting Brabant op spoor 1b en 2b,
* IC op sporen 3 t/m 5,
• Goederentreinen in zuidelijke richting over spoor 6.

Zwijndrecht

15

1a

1b

2a

2b

Gorinchem

DORDRECHT

3

5
6

Lage Zwaluwe

4

Minimaal 80km/u
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Dordrecht – Leerpark
Knelpunt:
• Onvoldoende perronspoorcapaciteit Dordrecht,
• Onvoldoende spoorcapaciteit Dordrecht – Leerpark.
Oplossing bij oostelijke ligging City-sprintersporen:
• 4 City-sprinters rijden door naar Leerpark (spoor 1a en 2a),
• 4 keren te Dordrecht (spoor 20). In de MIRT-Verkenning is
een check nodig of de benodigde spoorlengte fysiek
inpasbaar is.
• Derde spoor tussen Dordrecht en Dordrecht Leerpark.
• Zijperron Leerpark (ligt aan de schoolzijde).
Voor doortrek 8 City-sprinter is nodig:
• Vier sporen tussen Dordrecht en Dordrecht Leerpark.
• Middenperron Leerpark.
• Fysiek niet inpasbaar, daarom niet verder uitgewerkt.
Doel: zonder extra sporen en perrons
• Geen doortrek City-sprinters naar Leerpark mogelijk.
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Alternatief: bediening Leerpark met Sprinters
Mogelijk alternatief is doorkoppeling van 2 City-sprinters op de Sprinters naar Roosendaal.
Gevolgen:
• 6 City-sprinters keren te Dordrecht, hiervoor 2 perronsporen nodig.
• Extra stop tussen Dordrecht en Moerdijk waarschijnlijk niet inpasbaar, dan sluiten Dordrecht Zuid nodig.
• Voorbij Dordrecht niet op eigen sporen, maar gemengd bedrijf met IC- en goederentreinen.
• Onlogisch treinproduct.
Daarom is dit alternatief niet verder uitgewerkt.
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Beperkt aantal IC-stops
In TBOV-model stoppen de HSL-treinen te:
• Den Haag Centraal,
• Rotterdam Centraal.

Leiden

Schiphol
Den Haag HS
Den Haag Moerwijk

In TBOV-model stoppen de IC-treinen te:
• Den Haag HS,
• Delft,
• Rotterdam Centraal,
• Dordrecht.

Rijswijk
Rijswijk Zuid
Delft
Delft Campus
Schiedam Kethel
Schiedam Centrum
Rotterdam Van Nelle

Rotterdam Centraal

Rotterdam Blaak
Rotterdam Zuid
Rotterdam Stadionpark
Rotterdam Lombardijen

Het aantal IC-stops is beperkt wegens:
• Evenwichtige verdeling van reizigers over IC-treinen en City-sprinters,
• Gewenste snelheid van IC-product (hoofdfunctie: verbinding tussen de
landsdelen).

Brussel/Breda

2x/uur:
INT
Barendrecht
Zwijndrecht

Kijfhoek

Dordrecht
Dordrecht Leerpark
Antwerpen, Breda, Zeeland

Vlissingen

IC Direct
IC
Sprinter
S-trein
Goederen

Vraag: zijn extra IC-stops inpasbaar in de dienstregeling?
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Gevoeligheidsanalyse extra IC-stops
Kritische capaciteit:
• HSL- en IC-treinen rijden over dezelfde sporen.
• Deze worden maximaal benut. Dwangpunt is perronspoorcapaciteit Rotterdam
Centraal en spoorcapaciteit Willemstunnel. Alleen oplosbaar bij elke 5
minuten een trein.
• Extra IC-stops vergroot het snelheidsverschil tussen HSL- en IC-treinen en kost
daarom extra capaciteit.
Schiedam Centrum:
• Geen extra IC-stop mogelijk tussen Den Haag en Rotterdam.
• Mogelijke oplossing:
* 4x IC-stop Delft (i.p.v. 8x),
* 4x IC-stop Schiedam Centrum.

Leiden

Schiphol
Den Haag HS
Den Haag Moerwijk
Rijswijk
Rijswijk Zuid
Delft
Delft Campus
Schiedam Kethel
Schiedam Centrum
Rotterdam Van Nelle

Rotterdam Centraal

Rotterdam Blaak
Rotterdam Zuid
Rotterdam Stadionpark
Rotterdam Lombardijen
Brussel/Breda

2x/uur:
INT
Barendrecht

IC Direct

Zwijndrecht

Kijfhoek

IC

Dordrecht
Dordrecht Leerpark
Antwerpen, Breda, Zeeland

Sprinter
S-trein

Vlissingen

Goederen

Rotterdam Blaak:
• Wegens capaciteit Willemstunnel is homogene treindienst noodzakelijk.
• Daarom is een IC-stop Blaak niet inpasbaar.
• (Of de HSL-treinen moeten ook te Blaak stoppen, maar dat is niet realistisch).
Rotterdam Stadionpark:
• Omdat de HSL-treinen hier van de Oude Lijn afgaan, is een IC-stop inpasbaar.
• Vergt wel een extra perron.
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Lokaal goederenverkeer
Knelpunt:
• Op een aantal locaties langs de Oude Lijn is er sprake van lokaal goederenverkeer. Via stamlijnen en/of
spooraansluitingen worden bedrijven op die locaties door goederentreinen bediend. Goederentreinen van en
naar deze locaties kunnen, afhankelijk van de gekozen infra-oplossing, op specifieke trajectdelen gemengd
moeten worden met het treinverkeer op City-sprinter sporen.
•

Het gaat om de volgende locaties:
a) Delft DSM
b) Vlaardingen Vulcaanhaven
c) Zwijndrecht Groote Lindt
d) Dordrecht Zeehaven
e) Dordrecht Industrie

•

Het betreft veelal wagenladingvervoer wat op Kijfhoek wordt
gesorteerd, van daaruit vindt collectie/distributie van wagons
of treindelen plaats.

Delft DSM

Vlaardingen Vulcaanhaven

•

Het aantal bedrijven met een aansluiting op deze locaties
varieert, tevens de frequentie waarop men bediend wordt
en het aantal wagens.

•

In volgend overzicht zijn per locatie de raakvlakken met de City-sprinters weergegeven en de mate van
medegebruik.

Dordrecht Industrie
Zwijndrecht Groote Lindt
Dordrecht Zeehaven
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Medegebruik City-sprintersporen voor lokaal
goederenverkeer
Locatie
Delft

Vlaardingen

Zwijndrecht

Beschrijving

traject

Impact op City-sprinter
westelijke ligging

Impact op City-sprinter
oostelijke ligging

Op dit deeltraject is de oostelijke ligging
Goederentreinen van/naar de
Kijfhoek - Nihil, deze sporen worden niet gebruikt omdat geen optie
aansluiting moeten een deel over de
Delft
de spooraansluiting aan de IC sporen ligt.
Goederentreinen van/naar de stamlijn
IC sporen
rijden over de (oostelijke) IC-sporen.
Op dit traject medegebruik van goederen op de
Op dit deeltraject is de oostelijke ligging
City-sprintersporen. Bediening Vopak vindt
geen optie.
Goederentreinen naar/van Vopak
i.v.m. frequentie Hoekse Lijn zoveel mogelijk in
Kijfhoek Goederentreinen van/naar de stamlijn
moeten bij Schiedam de Hoekse Lijn
de 'randen van de dag' plaats. RET
Schiedam
rijden over de IC-sporen, maar kruisen bij
op/af.
(infrabeheerder en vervoerder Hoekse Lijn) en
Schiedam de City-sprinter (zie westelijke
Vopak hebben hier nadere afspraken over
ligging)
gemaakt.
Goederentreinen naar/van Groote
Lindt moeten bij Zwijndrecht de
stamlijn op/af.
Kijfhoek - Er is op dit traject medegebruik van goederen Goederentreinen van/naar de stamlijn
Op bedrijventerrein Grote Lindt is
Zwijndrecht op de City Sprintersporen.
rijden over de IC- en goederensporen.
één bedrijf dat actief gebruik maakt
van het spoor.

Er is er op dit traject medegebruik van
goederen op de City-sprintersporen, tenzij een
Kijfhoek - vrije kruising wordt gerealiseerd.
Goederentreinen van/naar de stamlijn
Dordrecht (bij een City-sprinter zonder Leerpark is
rijden over de IC- en goederensporen.
waarschijnlijk een conflictvrije aansluiting
mogelijk)

Dordrecht
Zeehaven

Goederentreinen naar/van
Dordrecht Zeehaven moeten bij
station Dordrecht de stamlijn op/af.
Er zijn meerdere gebruikers.

Dordrecht
Industrie

Goederentreinen naar Dordrecht
Industrie moeten voorbij Dordrecht Kijfhoek - Goederentreinen van/naar de stamlijn rijden
Stadspolders de stamlijn op/af, dit is Dordrecht over de IC- en goederensporen en (een klein
onderdeel van de Merwede Linge
Stadspolders deel van) de Merwede-Lingelijn.
Lijn.

Er is er op dit traject medegebruik van
goederen op de City-sprintersporen en de
Merwede-Lingelijn.
(bij een City-sprinter zonder Leerpark is
waarschijnlijk een conflictvrije aansluiting
mogelijk)

# goederentreinen
1 à 2 per week

onregelmatig

onregelmatig

meerdere keren
per week

1 à 2 per dag
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Consequenties medegebruik City-sprintersporen
Medegebruik van City-sprintersporen betekent:
• Goederenverkeer is alleen mogelijk op “stille uren” (late avond, nacht, vroege ochtend) als er minder of geen
City-sprinters rijden.
• Dat is kostenverhogend voor de goederenvervoerder (minder efficiënte inzet van personeel en materieel).
• Dat is mogelijk kostenverhogend voor de verlader (aan- en afvoer van producten minder “just in time”, meer
voorraden nodig, meer kosten voor laden/lossen) en de vraag is of bediening in de “stille uren” binnen de
milieuvergunning van de desbetreffende bedrijven past.
• Vergt capaciteit voor op hun “slot” wachtende treinen.
Alternatief is: wanneer nodig incidenteel City-sprinters laten vervallen om een goederentrein te laten passeren.
Voorwaarde is beperkt medegebruik van de City-sprintersporen. Bij dedicated spoor (light rail) is dat niet mogelijk.
Dit vergt:
• Aanvullende maatregelen in de infrastructuur voor het afhandelen van goederentreinen.
• Of het beëindigen van het goederenvervoer per spoor naar de betreffende locaties, dit zal meer
goederenvervoer over de weg genereren.
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Opstellen
•
•

Voor het extra materieel van de City-sprinters is in de Referentie geen capaciteit voor behandelen en
opstellen. De beschikbare ruimte wordt volledig benut.
De oplossing is sterk afhankelijk van de mate van gemengd gebruik:
* bij volledig dedicated spoor moet het opstelterrein langs de sporen van de City-sprinter gelegen zijn,
* bij beperkt gemengd gebruik kunnen de treinen doorrijden naar een opstelterrein elders.

Nader uitwerken in MIRT-Verkenning.
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Nieuwe stations
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Potentiële nieuwe stations
Belangrijke aanleiding voor het concept City-sprinter is de mogelijkheid voor ruimtelijke ontwikkelingen bij
bestaande en nieuwe stations.

Als mogelijke nieuwe stations zijn genoemd:
• Rijswijk Buiten,
• Schiedam Kethel,
• Rotterdam Van Nelle,
• Rotterdam Entrepot,
• Rotterdam Stadionpark,
• Dordrecht Maasterras,
• Dordrecht Leerpark,
• Dordrecht Amstelwijck.

Rijswijk Buiten

Deze worden hierna besproken in het volgende format:
Schiedam Kethel

•
•
•
•

Vervoerpotentie
Inpassing in Referentie
Inpassing in concept City-sprinter
kostencategorie

Rotterdam Van Nelle

Rotterdam Entrepot
Rotterdam Stadionpark

Dordrecht Maasterras
Dordrecht Leerpark
Dordrecht Amstelwijck
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Uitgangspunten nieuwe stations
•

•
•
•
•
•

•

Toepassen eilandperrons tussen de City-sprintersporen:
* bij voorzien spoorgebruik voor City-sprinters makkelijker inpasbaar dan twee zijperrons,
(alternatieve optie: één City-sprinterperron in middenligging tussen City-sprintersporen, ander Citysprinterperron in zijligging n.t.b. in MIRT-Verkenning)
* beter voor sociale veiligheid.
Perronlengte 220 meter, breedte 10 – 12 meter.
Perronontsluiting met minimaal één vaste trap en één lift.
Spoorkruisende perronontsluiting via aan te passen aanwezige ongelijkvloerse wegkruisingen of nieuw aan te
leggen ongelijkvloerse loopverbinding.
Outillage conform Basisstation, geen aanvullende comfortmaatregelen of lijnspecifieke architectuur.
Toegerekende kosten railinfrastructuur:
* uit elkaar leggen sporen t.b.v. inpassing perron (incl. consequenties onderbouw, bovenleiding,
conditionering, landschappelijke compensatie en grondverwerving, hangdraadvermeerdering, waar nodig
verplaatsen openspaninrichting van bovenleiding),
* geen bovenleidingportalen en seinpalen toegestaan in de veiligheidszone of loopverbindingszone van de
perrons.
Niet toegerekend:
* kosten voorplein, stallingen, aansluitende verkeersroutes, retailvoorzieningen, poortjes OV-chipkaart,
* aanvullende eisen t.a.v. ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing.
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Vervoerpotentie nieuwe stations
•
•

Voor deze Pre-Verkenning maken we gebruik van eerdere vervoerprognoses van NS die middels een expert
guess zijn geactualiseerd en opgehoogd naar de “schaalsprong”.
Hierbij is van belang het onderscheid tussen totaal aantal reizigers en nieuwe reizigers. Bij dit soort stations is
een belangrijk deel van de reizigers afkomstig van een reeds bestaand station in de nabijheid.
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Rijswijk Buiten
Vervoerpotentie:
• expert guess: 1.500 reizigers in/uit, waarvan 500 nieuw
• aandachtspunt: oriëntering van ruimtelijke
ontwikkelingen op station
Inpassing in Referentie:
• waarschijnlijk inpasbaar
Inpassing in concept City-sprinter:
• mogelijk
Kostencategorie: € 15 – 40 mln.
• Uitbuigen westspoor: aanpassen onderdoorgang (breder spoordek, wegdek verlagen).
• Perronontsluiting richting onderdoorgang Laan van ’t Haantje. Onzeker of dit past. Anders aparte
perrontunnel nodig.
• Aanpassen spoorbrug Kerstanje Wetering, verleggen gasleiding DSM, aanpassen overkluizingen mantelbuizen
DSM en eventueel aanpassen grondkerende constructie leidinggoot DSM.
• Besparingsoptie: eilandperron laten eindigen ten noorden van onderdoorgang (gaat ten koste van
zichtbaarheid/herkenbaarheid en sociale veiligheid).
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Schiedam Kethel
Vervoerpotentie:
• expert guess: 3.500 reizigers in/uit,
waarvan 1.500 nieuw
• aandachtspunten:
* voldoende ruimtelijk programma,
* tramlijn naar station,
* ontsluiting Spaanse Polder.
Inpassing in Referentie:
• onmogelijk
Inpassing in concept City-sprinter:
• mogelijk

Kostencategorie: € 10 – 20 mln.
• Uitgangspunt: 4-sporigheid wordt voorbereid op inpassing eilandperron.
• Onderdoorgang ’s-Gravelandseweg fungeert als perronontsluiting: wel tunnelbak voor aanpassen (verbreden
voetpad).
• Tramhalte in onderdoorgang betekent dubbele perronontsluiting. Alternatief is tramhalte op voorplein
westzijde. Dan wel toegankelijke voorziening voorplein – onderdoorgang nodig.
• Tramhalte wordt na (casco) bouw station aangelegd.
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Rotterdam Van Nelle
Vervoerpotentie:
• expert guess: 1.500 reizigers in/uit,
waarvan 500 nieuw
• aandachtspunt: voldoende ruimtelijk
programma
Inpassing in Referentie:
• onmogelijk
Inpassing in concept City-sprinter:
• mogelijk
Kostencategorie: € 25 – 50 mln.
• Nieuwe onderdoorgang passend binnen de kolommenstructuur van het spoorviaduct.
• Alternatief is het perron positioneren met kopse ontsluiting bij bestaande onderdoorgang Vreelustweg.
• Voor eilandperron 10 m breed moet zuidelijke spoor over ca. 500 m uitgebogen. Hiervoor dient het
spoorviaduct te worden aangepast c.q. nieuw viaduct te worden aangebouwd.
• Alternatief is halte ten westen van Vreelustweg: spooruitbuiging op talud (wenselijk vanuit inpassing in de
omgeving?)
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Rotterdam Entrepot en Dordrecht Maasterras: fysiek
onmogelijk
Inpassing:
• Nieuw stations in Willemstunnel en bij Grote Brug Dordrecht is fysiek onmogelijk.
• Onderzoek door vakspecialisten Kunstwerken van ProRail leert dat het op dit moment niet realistisch om de
stations Maasterras en Entrepot mee te nemen in de Pre-Verkenning. De omvang van de benodigde ingrepen,
de daaraan verbonden kosten en de impact op omgeving en doorgaand treinverkeer schatten we op voorhand
dermate hoog in, dat deze niet in verhouding staat met de potentiële vervoerwaarde.
• Tevens zal er uitgebreid onderzoek verricht moeten worden naar de constructieve aspecten die gekoppeld is
aan de infrastructuur bij beide beoogde stations. Er zullen nieuwe/grotere krachten op de infra-objecten en
ondergrond uitgeoefend worden bij het realiseren van beide stations. We zullen moeten uitsluiten dat de
integriteit van de hoofdspoorweginfrastructuur wordt aangetast. Het beeld is dat beide constructies hiervoor
niet geschikt zijn en zoveel aanpassingen vragen, dat dit vrijwel gelijk staat aan het realiseren van een nieuwe
brug en tunnel.
• Uitgebreidere toelichting: zie volgende slide.
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Toelichting fysieke inpassing station Rotterdam
Entrepotdok
•

Dit voorgenomen station zou in de bestaande Willemsspoortunnel gerealiseerd moeten worden;

•

Ook hier is sprake van een helling waardoor dezelfde argumenten als bij Maasterras genoemd, gelden. Opgemerkt wordt dat het effect op
capaciteit en functionaliteit als gevolg van mogelijk gewijzigde seinplaatsing, zich in tunnels nog sterker voordoet;

•

Daarbij komt dat de tunnel zelf een forse beperkende factor vormt. Het naderhand realiseren van een station in een reeds bestaande tunnel (met
waterkerende functie) met doorgaand treinverkeer (Sprinters, IC, Internationaal en Goederen) op een van de drukste vervoersassen, vormt een
enorme uitdaging. Het realiseren van een station zal omvangrijke Trein Vrije Periodes vragen gedurende lange tijd waardoor het doorgaande
treinverkeer ‘geraakt’ zal worden.

•

Metrohalte Wilhelminaplein is ook later in een bestaande tunnelbuis gerealiseerd, met helling. Daarbij zijn later de oude wanden weggehaald. Een
dergelijke operatie, als dit technisch en ruimtelijk al mogelijk zou zijn, zou binnen de Willemsspoortunnel zeer impactvol zijn op zowel het
treinverkeer als de constructie van de tunnel.

•

Omdat het remgedrag van treinen op hellingen anders is, wijzigen ook de remafstanden waardoor ook de seinplaatsing op het baanvak herzien
moet worden. Dit zijn forse ingrepen in het railsysteem die ook de capaciteit en functionaliteit nadelig kunnen beïnvloeden.

•

De tunnel is al onderhevig aan deformatie en vervorming. Bouwactiviteiten aan de tunnel kunnen hier nadelig op uitpakken en zijn derhalve niet
gewenst.

•

De constructie bestaat uit vier buizen, waarvan de middelste twee profiel NL hebben. Dit houdt in dat er smalle buizen zijn die ongeschikt zijn voor
het realiseren van een station.

•

Voor het realiseren van een station moet een aantal moten worden gesloopt onder de grond, waarbij de omgeving vrij gegraven moet worden, dit
is een risico omdat de moten palen niet op trek staan.

•

De moten zijn niet ontworpen voor het dragen van een uitbreiding van perrons. Het draagvermogen is daar niet op berekend.

•

De tunnel staat niet op zichzelf maar heeft raakvlakken met diverse andere beheerders en stakeholders, zoals vaarwegbeheerder en het
Waterschap. Het Waterschap zal bijvoorbeeld uitspraak moeten doen of er een extra waterkering noodzakelijk is als er een station wordt
gecreëerd in de tunnel. De zuid zijde heeft nu een kanteldijk functie. Deze functie kan verstoord raken door het creëren van een station.

•

Ook moet er gekeken worden wat het effect is van het remmen op de moten en fundatie. De vraag is of deze de krachten wel constant aan
kunnen. Dit zal nader en uitgebreid onderzoek vergen om uit te sluiten of de integriteit van de hoofdspoorweginfrastructuur niet aangetast wordt.

•

Vanuit voortschrijdend inzicht is besloten deze stations buiten scope van verdere studie te plaatsen (besluit IenW, MRDH, NS, ProRail).
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Fysieke inpassing station Dordrecht Maasterras
De inpassing van een station Dordrecht Maasterras is fysiek onmogelijk:
•

De voorgenomen stationslocatie ligt nabij Grote Brug Dordrecht en is geprojecteerd op de helling van het tracé van/naar de brug.

•

Dat betekent dat dit station op een helling zou worden gerealiseerd en hellende perrons zou hebben. Echter stations op een helling mogen vanuit
regelgeving niet en de ontwerpvoorschriften die nageleefd moeten worden bij ontwerp en realisatie van projecten staan dit ook niet toe.

•

Naast nadelige effecten voor reizigers ontstaan hierdoor ook nadelig effecten voor het treinverkeer omdat op hellingen treinen zich anders
gedragen (ander optrek- en remgedrag) dan op niet hellende tracés.

•

Het ‘wegwerken’ van de helling zou grootschalige infra-aanpassingen met zich meebrengen die een groot deel van tracé omvatten, andere
stations ook raken (Zwijndrecht, Dordrecht) en ook effecten op de dienstregeling kunnen hebben (helling wordt ‘verschoven’ naar andere locaties
waardoor daar andere rijtijden en remkarakteristieken gaan ontstaan). ,

•

Ook zou een dergelijke ingreep met een zeer forse buitendienststellingen gepaard gaan die al het treinverkeer op deze corridor raakt (Sprinters,
IC’s, Goederentreinen en Internationale reizigerstreinen)

•

Omdat het remgedrag van treinen op hellingen anders is, wijzigen ook de remafstanden waardoor ook de seinplaatsing op het baanvak herzien
moet worden. Dit zijn forse ingrepen in het railsysteem die ook de capaciteit en functionaliteit van het treinverkeer nadelig kunnen beïnvloeden.

•

De helling van/naar de brug is een betonnen kunstwerk (aanbruggen). Deze overspanning zijn niet geconstrueerd om perrons op te creëren. De
overspanningen zouden compleet moeten worden vervangen. Daarbij treedt een raakvlak met de wegbrug op die in beheer is bij Rijkswaterstaat
en een gecombineerde bediening kent met de spoorbrug.

•

Ook moet er gekeken worden wat het effect is van het remmen op de aanbruggen, of deze de krachten wel constant aan kunnen. In het ontwerp
is uitgegaan van doorgaand treinverkeer. Dit zal nader en uitgebreid onderzoek vergen om uit te sluiten of de integriteit van de
hoofdspoorweginfrastructuur niet aangetast wordt.

•

Vanuit voortschrijdend inzicht is besloten deze stations buiten scope van verdere studie te plaatsen (besluit IenW, MRDH, NS, ProRail).
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Rotterdam Stadionpark (1)
Vervoerpotentie:
• expert guess: 6.000 reizigers in/uit,
waarvan 3.000 nieuw
• aandachtspunten:
* groot ruimtelijk programma,
* metro Zuidplein – Kralingse Zoom.

Inpassing in Referentie:
• Vergt vrij ingrijpende aanpassing infrastructuur (zie MIRT-Verkenning Rotterdam Stadionpark).
• Deze aanpassing is niet toekomstvast voor latere doorontwikkeling naar City-sprinter.

Inpassing in concept City-sprinter
• mogelijk
Kostencategorie: indicatief € 60 mln. (zie volgende pagina).
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Rotterdam Stadionpark (2)
Kosten: indicatief € 60 mln.
• Uitgangspunt: betreft alleen de kosten voor een City-sprinterhalte (niet voor eventuele IC-bediening). De
kosten van de OV-knoop (de aansluitende HOV-verbinding Zuidplein – Kralingse Zoom) zitten hier niet in.
• Vaste trap + lift aan de in 2025 beoogde langzaam verkeer traverse.
• Vermoedelijk ook verbinding met Stadionviaduct wenselijk (nevenentree): vaste trap.
• Aansluiten op de langzaam verkeer traverse die in 2025 wordt verwacht. Hiervoor moet de traverse ingrijpend
worden aangepast. Alternatief is om deze nieuwe traverse in zijn geheel wel tot scope en kosten Citysprinterhalte te rekenen. Dan + circa € 25 mln voor een traverse ‘type Moreelsebrug’.
• Niet meegerekend is het faciliteren van besloten vervoer t.b.v. evenementenreizigers na een concert of
wedstrijd in Het Nieuwe Stadion (12.500 treinreizigers, waarvan 10.000 in drukste piek). Als deze scope en
kosten ook moeten worden meegerekend, is een 2e eilandperron (net als bij een combi IC-station) met trap +
lift noodzakelijk. Huidig perron daarvoor benutten en herinrichten betekent ingrijpende spooraanpassingen
(wissels, bovenleiding, beveiliging).
• Om extra eilandperron in te passen, moet ruimte gezocht worden binnen de begrenzing tussen de
Olympiaweg en Colosseumweg. Dat betekent saneren emplacementssporen.
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Dordrecht Leerpark
Vervoerpotentie:
• expert guess: 4.000 reizigers in/uit,
• waarvan 1.500 nieuw
• diverse scholen in de omgeving
• aandachtspunten:
* voldoende ruimtelijk programma
* rechtstreekse treindienst naar Rotterdam
Inpassing in Referentie:
• In Sprinters naar Brabant.
• Extra stop tussen Dordrecht en Moerdijk waarschijnlijk niet inpasbaar, dan sluiten Dordrecht Zuid nodig.
Inpassing in concept City-sprinter:
• Vergt extra infrastructuur (zie pagina 44 en 48):
* aanpassing emplacement Dordrecht,
* derde spoor Dordrecht – Leerpark,
* max. 4 City-sprinters per uur.
• Bij westelijke ligging: perrontunnel tussen perron en voorplein Max Grootelaan of ontsluiting via
onderdoorgang Laan der Verenigde Naties.
• Bij oostelijke ligging directe ontsluiting vanaf voorplein (Max Grootelaan).
Kosten:
• Worden vooral bepaald door benodigde aanpassing infrastructuur.
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Dordrecht Amstelwijck (1)
Vervoerpotentie:
• Expert guess: 1.200 reizigers in/uit,
• Onder de voorwaarden:
* voldoende ruimtelijk programma,
* rechtstreekse treindienst naar Rotterdam,
* sluiten van Dordrecht Zuid.
Inpassing in Referentie:
• In Sprinters naar Brabant.
• Betekent geen rechtstreekse verbinding met
Rotterdam.
• Extra stop waarschijnlijk niet inpasbaar in de
treindienst tussen Dordrecht en Moerdijk. Betekent
sluiten van station Dordrecht Zuid.
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Dordrecht Amstelwijck (2)
Inpassing in concept City-sprinter:
• Logischer, gezien de oriëntatie van het vervoer op de Randstad.
• Vergt 4 sporen tussen Dordrecht en Amstelwijck. Fysiek zeer moeilijk inpasbaar.
• Bediening met 8 City-sprinters.
• Oplossing met 4 City-sprinters en 3 sporen (zoals bij doortrek tot Leerpark, zie slide 44 en 48) past niet, want
enkelsporig traject is dan te lang voor treinen in twee richtingen.
• Vergt twee eilandperrons: één voor de Sprinters naar Brabant en één voor de kerende City-sprinters.
Gevolgen voor andere stations:
• Geen kerende City-sprinters te Dordrecht.
• Bediening Dordrecht Leerpark met 8 City-sprinters mogelijk.
• Bediening Dordrecht Zuid door City-sprinters is inpasbaar in de dienstregeling, maar dan zijn er in Dordrecht
vier stations vlakbij elkaar.
Kostenindicatie:
• > € 300 miljoen, vooral voor de extra sporen.

Niet verder uitgewerkt wegens hoge kosten en moeilijke fysieke inpasbaarheid.
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Overzicht nieuwe stations
station

aantal
reizigers
(buest guess NS)

waarvan
nieuw

inpassing in
Referentie

inpassing in
City-sprinter

kostencategorie

waarschijnlijk

ja

€ 15 – 40 mln.

Rijswijk Buiten

1.500

500

Schiedam Kethel

3.500

1.500

nee

ja

€ 10 – 20 mln.

Rotterdam Van Nelle

1.500

500

nee

ja

€ 25 – 50 mln.

Rotterdam Entrepot

n.v.t.

n.v.t.

fysiek niet
inpasbaar

fysiek niet
inpasbaar

n.v.t.

Rotterdam
Stadionpark

6.000

3.000

ja, mits
aanpassing
infrastructuur
(zie lopende
MIRTVerkenning)

ja

€ 60 mln.

Dordrecht
Maasterras

n.v.t.

n.v.t.

fysiek niet
inpasbaar

fysiek niet
inpasbaar

n.v.t.

Dordrecht Leerpark

4.000

1.500

in Sprinter naar
Brabant

ja, 4x/uur, mits
aanpassing infra

vooral infrakosten

Dordrecht
Amstelwijck

1.200

?

in Sprinter naar
Brabant

fysiek niet
inpasbaar

vooral infrakosten
> € 300 mln.
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Transfercapaciteit bestaande stations (1)
station

perronconfiguratie

stijgpunt

perronbreedte

trapbreedte

gebruik

max piekcapaciteit
stijgpunt

oordeel/ opmerking

Den Haag Centraal

1 zij 1 eiland

nvt

sp 1: 4,5
sp 2/3: 9,0

nvt

City-spr

nvt

OK

Den Haag Hollands Spoor

1x zij

trap

6,2-6,8

(1,8?) en 2,4 City-spr uit Gvc

168

OK

260

OK

1x eiland 3/4

Den Haag Moerwijk

Rijswijk

Delft

trap + roltrap

7 - 24 m

1x eiland 5/6

trap + roltrap

11 m

1x zij (7, nieuw)

??

??

inv.kn incl
btw pp'20

2,1 + 4,2

City-spr ri Gvc
IC uit Gvc

3 en 2,7

IC uit Laa
IC ri Gvc

308

Bij gelijktijdige aankomst mogelijk knelpunt bij trap.
Mogelijke oplossingen: extra neergaande roltrap; trappen naar
fiets/voettunnel weer openstellen?

IC ri Laa

nnb

Nodig bij behoud van IC v/n Gvc. Deels overkapt. Compensatie
elders voor te overkluizen spoor 8?

108

Stijgpuntcapaciteit lijkt krap bij gelijktijdige aankomst.
Mogelijke oplossingen: tweede entree (tunnel/traverse) of lift
verplaatsen en trap verbreden (beide ongunstig ihkv sociale
veiligheid)

1 x eiland

trap

ca. 8,0

2,7 m

City-spr ri Gvc
City-spr uit Gvc

1 x eiland

trap

ca. 8,0

2,7 m

-

108
264

1 x eiland

trap

ca. 8,9

1,6 + 3,0 m

City-spr ri Gvc
City-spr uit Gvc

1 x eiland

trap

ca. 8,8

1,6 + 3,0 m

-

264

1 x eiland NU

roltrap + trap

9 - 11 - 9m

6+3m

City-spr ri Gvc
City-spr uit Gvc

440

Stijgpuntcapaciteit is destijds gedimensioneerd gelijktijdigheid
SPR+IC, wrsch voldoende

440

Stijgpuntcapaciteit is destijds gedimensioneerd gelijktijdigheid
SPR+IC, mogelijk te krap
Mogelijke oplossing: extra roltrap en beperkte trapverbreding
(weinig oplossend vermogen)

1 x eiland nieuw

roltrap + trap

9 - 11 - 9m?

6 + 3 m?

IC ri Gv
IC uit Gv

1 - 5 mln

10 - 20 mln?

5 - 20 mln

Stijgpunt capaciteit lijkt voldoende ook bij gelijktijdige aankomst.
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Transfercapaciteit bestaande stations (2)
station

perronconfiguratie stijgpunt

perronbreedte trapbreedte gebruik

Delft Campus na PHS

2 x eilandperron

ca. 8 m

2,4 m

Schiedam

1x zij
1 x eiland

trap
trap
roltrap opgaand + trap
roltrap opgaand + trap

5-8,5 m
12 m

1x zij
1x zij

roltrap opgaand + trap
4,2-8,2 m
roltrap op en neer + trap breed!

Rotterdam Centraal

Rotterdam Blaak

max piek- oordeel/ opmerking
capaciteit
stijgpunt

1,6 + 3,6
3,6

City-spr ri Gvc
City-spr uit Gvc
City-spr uit Gvc
City-spr ri Gvc

96
96
208
144

3,6 (4,04
bruto?)
3?

City-spr uit Gvc

144
280

inv.kn incl
btw pp'20

Stijgpuntcapaciteit lijkt krap bij gelijktijdige aankomst
Mogelijke oplossing: 2e trappen naar viaduct

1 - 3 mln

OK
OK
Geen IC halte in OVTB-netwerk! Anders vormt
perrontunnelbreedte een aandachtspunt
OK

1 x eiland (3/4)

roltrap op en neer + trap ca. 11,75

3,0
City-spr ri Gvc
(excl by-pass) INT (oa ES) ri Bxl 280

Uitdaging: inpassing security voor vertrekkende ES op sp 4
Mogelijke oplossing: hekwerken over volle lengte perron,
commercie in passage tussen stijgpunten inrichten als ESlounge met nieuwe dedicated perron-entree of loopbrug
10 - 20 mln
vanaf bovenverdieping huidige ES-lounge naar perron 4. Of
nieuwe lounge op perrion. Extra perroncapaciteit nodig
vanwege hekwerken en evt. nieuwe lounge. Overkluizen
spoor 4 (geen goederen door Willemspoortunnel) maakt van
huidig doorgaand spoor 5 perronspoor

1 x eiland
1 x eiland

roltrap op en neer + trap 10
roltrap op en neer + trap 10

City-spr ri Rtd
3,6+1,8+3,6 City-spr uit Rtd
3,6+1,8+3,6 -

OK
Geen IC halte in OVTB-netwerk!

440
440
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Transfercapaciteit bestaande stations (3)
station

perronconfiguratie

stijgpunt

perronbreedte trapbreedte gebruik

max piek- oordeel/ opmerking
capaciteit
stijgpunt

Rotterdam Zuid

1x zij

trap

3,4

2,7

-

108

1 x eiland
1x zij

trap
trap

9 - 11 m
3,2

2,4
2,1

City-spr ri Rtd
City-spr uit Rtd

96
84

OK

1 x eiland
1 x eiland
1x zij
1 x eiland

trap
trap
trap
trap

11,5
11,5
7,5
8,75

4,2+4,2
4,2+4,2
2+2m
3,5m

City-spr ri Rtd
City-spr uit Rtd
City-spr ri Rtd

336
336
160
140

OK

Rotterdam Lombardijen
Barendrecht

Zwijndrecht

Dordrecht

1x zij
1x zij
1 x eiland

1x zij
1 x eiland

1 x eiland
1 x eiland

trap
trap
trap

trap
trap + roltrap

trap + roltrap
trap + roltrap

1 x eiland (NIEUW) ??

7
3,2
7,5-9

4
ca 7,0

7,0
9,7
??

2+2m
1,8
3,6

1,8
6,0?

4,2 + 1,8
4,2 + 1,8

City-spr uit Rtd
City-spr ri Rtd

160
72
144

inv.kn incl
btw pp'20

OK
Trappen voldoen niet aan min breedte, maar waarschijnlijk
voldoende capaciteit
1 - 5 mln
Mogelijke oplossing: lift verplaatsen met verlengd bordes en
trap verbreden (niet elegant)
OK

72
240

Trap voldoet niet aan min breedte
Mogelijke oplossing: 2e trap of plaatselijke perron- en
trapverbreding (spooraansluiting aandachtspunt)
Wrsch geen wijziging gebruik tov huidig?

??
??

320
320

Perron te smal voor doorgaande IC's
Mogelijke oplossing: erg impactrijk. In samenhang te bezien
met extra perron en 5-sporigheid naar Leerpark. Extra
traverse met stijgpunt westzijde voor betere verdeling?
??

City-spr ri Rtd
City-spr uit Rtd

nnb

Erg impactrijk, emplacement is ingepakt met
wisselcomplexen. Zie ook quick scan Leerpark juli 2019

City-spr uit Rtd
??

1 - 3 mln

> 100 mln
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Referentie biedt geen mogelijkheden
Concept City-sprinter
Het concept City-sprinter bestaat in hoofdzaak uit twee delen:
1. Verhogen van de frequentie van 6 à 8 Sprinters naar 12 City-sprinters (of meer),
2. Openen van nieuwe stations t.b.v. de ontsluiting van nieuwe woon- en werkgebieden.
Referentie
In de Referentie (PHS), na realisatie van het infraproject Delft Campus – Rotterdam Centraal en de ombouw van
emplacement Den Haag Centraal, is geen van beide mogelijk:
• De Sprinter-frequentie is maximaal 8x/uur.
• Bediening van nieuwe stations is niet inpasbaar in de dienstregeling.
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Analyse op hoofdlijnen
Analyse op hoofdlijnen
1. De stap naar frequenties > 8x/uur vergt dedicated sporen voor de City-sprinter (met beperkt medegebruik),
en daarmee integrale aanpassing van de infrastructuur conform Pre-Verkenning. Enige faseringsmogelijkheid
is het in eerste aanleg afzien van de bediening van Dordrecht Leerpark.
2. Bij een frequentie van maximaal 8x/uur is opening van nieuwe stations met een deel van de inframaatregelen mogelijk. Hiervoor zijn twee mogelijke benaderingen:
a) Denken vanuit het eindbeeld. Dit betekent dat het spoorgebruik wordt aangepast, maar:
* de nieuwe stations worden stap voor stap toegevoegd.
* er wordt gezien de lagere frequentie meer medegebruik geaccepteerd.
b) Denken vanuit de Referentie. Het spoorgebruik wordt niet aangepast.
* Vanuit de Referentie als basis is slechts zeer beperkte doorgroei mogelijk, omdat het spoorsysteem
tegen zijn grenzen aan zit. “Oprekken” daarvan levert een overbelast systeem op met negatieve
effecten op robuustheid en punctualiteit.
* Hiervoor benodigde infrastructuur-maatregelen zijn niet toekomstvast bij latere doorgroei naar
het eindbeeld. Dit betekent kapitaalvernietiging en extra hinder.
Het is niet mogelijk op per deeltraject voor een ander spoorgebruik a) of b) te kiezen. Dat is niet op elkaar aan te
sluiten, tenzij met grote infra-maatregelen.
Op de volgende pagina is deze analyse in een overzicht weergegeven.
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Overzicht analyse op hoofdlijnen
Effecten
Freq. verhoging

Mate waarin City Sprinter
Concept gerealiseerd wordt
volledig

Eindbeeld
gap

Bouwstene
n:
• 1 a t/m
e
• 4a

Bouwstenen
:
• 3a&b

beperkt

Bouwstenen
:
• 2d&e

ingroeien

Medegebruik
& robuustheid

• Mogelijk,
• geen kapitaalvernietiging
• toekomstvaste
investeringen
• Hinderplanning mogelijk vanuit
programmatische aanpak

• Dedicated spoor
• weinig / minimaal medegebruik*
• robuustheid stijgt
(*afh. van keuzes m.b.t. lokaal
goederenvervoer).

overbelasten

Stretch
matig

Vanaf 8x/uur

Extra stations

Naar max. 8 Spr’s/uur

Rijswijk Buiten
& Rotterdam
Stadionpark

Referentie +
Huidig (2020)

Ssyteemaanpassingen

Tot max 8x/uur

• Beperkt mogelijk
• kapitaalvernietiging
• langdurige hinder en
stremmingen door sequentiële
werkzaamheden

• Geen dedicated spoor
• Veel medegebruik
• Robuustheid onder druk
door overbelasting systeem

Faseerbaarheid

81

Pre-Verkenning City-sprinter Oude Lijn

Mogelijke faseringen
Vanuit eindbeeld
•
Stations stap voor stap openen.
•
Geen derde spoor Den Haag Centraal – HS, geen extra perronspoor Den Haag HS. Consequentie: geen IC
Rotterdam – Den Haag Centraal mogelijk.
•
Geen vrije kruising Zwijndrecht, meer medegebruik dus lagere robuustheid, City-sprinter max. 8x/uur.
•
Geen keervoorziening Lombardijen, Barendrecht of Zwijndrecht. Dan City-sprinter max. 8x/uur.
•
Geen station Leerpark, geen aanpassingen emplacement Dordrecht, geen derde spoor Dordrecht – Leerpark.
Vanuit Referentie
•
Maximaal 8x/uur.
•
Station Rijswijk Buiten (maar perron niet toekomstvast).
•
Station Rotterdam Stadionpark (maar infrastructuur-maatregelen en perron niet toekomstvast).
Ten alle tijden: keuze voor een programmatische aanpak in onderlinge samenhang
• Een programma-aanpak is een randvoorwaarde bij scenario Eindbeeld en zeer wenselijk bij een eventuele keuze
voor scenario vanuit Referentie.
• Op basis van een gecoördineerd aangestuurd programma zijn (in beide scenario’s) voordelen te behalen op vele
gebieden, waaronder:
o Raakvlakmanagement tussen de deelprojecten
o Hindermaatregelen, tijdelijke voorzieningen.
o Engineering, aanbesteding, bouwmanagement,
o Omgevingsmanagement en afstemming met overige infrabeheerders en derden.
o Fasering, Planning
o Mobiliteitsontwikkeling i.r.t. woningbouw, aanpassing spoorweginfrastructuur en overige infrastructuur
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Bouwstenen (1)
Uit de analyse volgen de volgende logische bouwstenen:
0) Referentie
• PHS gerealiseerd
• 6x IC Leiden, 6x SPR Den Haag Centraal, 2x IC Den Haag Centraal per uur per richting.
• Geen nieuwe stations mogelijk, uitgezonderd Rijswijk Buiten en Rotterdam Stadionpark
(voor Stadionpark SPR halte, SPR’s op middensporen is wel vrij ingrijpende aanpassing van de spoorinfrastructuur nodig,
zie lopende MIRT-Verkenning, deze aanpassing is niet toekomstvast voor een latere doorontwikkeling naar City-sprinter)

1) Aanpassing Spoorinfra Oude Lijn
City-sprinter Den Haag Centraal – Dordrecht, waarvoor nodig:
a)
4 sporen Delft Campus – Schiedam Centrum,
b)
Aanpassing Rotterdam Centraal,
c)
Vrije kruising Rotterdam IJsselmonde,
d)
Vanaf IJsselmonde keuze tussen westelijke en oostelijke
ligging City-sprintersporen.
e)
Ingreep Zwijndrecht afh. van oostelijke of westelijke
ligging city sprinter.
i.
Bij oostelijke ligging: nieuw 2e City-sprinter spoor
ten oosten van bestaande vrije kruising.
ii.
Bij westelijke ligging; nieuwe vrije kruising t.b.v.
conflictvrij invoegen goederenstroom van
Kijfhoek naar Lage Zwaluwe (richting zuid) op de
IC-sporen.
f)
Inpassing lokaal goederenvervoer, mede afhankelijk van
mate van medegebruik (zie keuze 4b)

2) Randvoorwaarde & keuzes
a)
b)

c)
d)

e)

Tijdige bestuurlijke keuze, tracébesluit en realisatie Goederen Oost
Nederland,
Locatiekeuze waar ‘knip’ in frequentie plaatsvindt i.r.t.
brugbediening Dordrecht: Lombardijen, Barendrecht of
Zwijndrecht,
Keuze i.r.t. IC verbindingen en IC-stops op Oude Lijn,
Bevestiging keuze City-Sprinter (beperkt medegebruik, 90%
dedicated),
Keuze hoe om te gaan met inpassing lokaal goederenvervoer.
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Bouwstenen (2)
3) Stations
a)
b)

Nieuwe stationslocaties & fasering en ontsluiting
Maatregelen doortrekken City-sprinter naar Dordrecht
Leerpark, afhankelijk van oostelijke of westelijke ligging.
Westelijke ligging:
o
4 City-sprinters rijden door naar Leerpark (spoor
5a/6a), 4 keren te Dordrecht (spoor 4a).
o
Extra zijperron Dordrecht (spoor 6).
o
Derde spoor tussen Dordrecht en Dordrecht
Leerpark.
o
Zijperron Leerpark.
Oostelijke ligging:
o 4 City-sprinters rijden door naar Leerpark (spoor 1a
en 2a), 4 keren te Dordrecht (spoor 20), mits
voldoende lengte.
o Derde spoor tussen Dordrecht en Dordrecht
Leerpark.
o Zijperron Leerpark (ligt aan de schoolzijde).

4) Infra aanpassing afhankelijk van keuzes
a)

b)

Bij keuze (2c) behoud IC-treinen Den Haag Centraal – Rotterdam
v.v., is nodig:
1)
3e spoor Den Haag Centraal – HS,
2)
Extra perron Den Haag HS.
Indien toch keuze voor dedicated light rail (2d) zijn extra
infrastructuur-maatregelen nodig. Invulling nader te onderzoeken.

5) Buiten scope:
1. Onderwerpen die in overleg, lopende de studietrajecten via
voortschrijdend inzicht buiten scope zijn komen te vallen, zijn:
• Doorontwikkeling naar light rail
• Stations Maasterras en Entrepot
2. Integrale afwegingen op de aspecten robuustheid – reiskwaliteit –
capaciteit - bestuurbaarheid (bijv. de mate waarin dwangpunten
geaccepteerd worden). Deze kunnen pas in latere stadia gemaakt
worden o.b.v. gemaakte keuzes.
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