
 

 

 

“Blik op de rails” – een toekomstvisie op het spoor 
 
Het imago van het Nederlandse spoorsysteem staat onder druk. Movares en Strukton Rail 
willen met deze “blik op de rails” een bijdrage leveren dit proces te keren en een 
toekomstvisie helpen ontwikkelen naar een maatschappelijk hoog gewaardeerd en 
aantrekkelijk spoorsysteem. 
Daarmee levert het spoor een wezenlijke bijdrage aan een duurzaam en economisch vitaal 
Nederland. 
 
Inleiding 
Recentelijk heeft het Nederlandse spoorsysteem te kampen gehad met ongevallen en langdurige 
uitval van treinen als gevolg van winterse omstandigheden of sein- en wisselstoringen. Die 
situaties hebben een negatieve uitwerking op het imago van de Nederlandse spoorsector. De 
vraag is of dit negatieve imago terecht is. De prestaties van het Nederlandse spoorsysteem 
behoren immers tot de beste ter wereld. Maar het kan nog beter: eenvoudiger en robuuster. 
 
Dit pleit er sterk voor om als hele spoorwegbranche een gezamenlijke visie vast te stellen hoe het 
Nederlandse spoorsysteem er op termijn dient uit te zien, als consistent referentiekader voor alle 
toekomstige initiatieven en projecten. 
 
Het spoor kent momenteel een marktaandeel van ongeveer 8%. In ons omringende landen is dat 
vaak 12%. Om Nederland duurzamer te maken, zullen we het spoor een grotere rol in onze 
mobiliteit moeten toekennen. Het spoor is immers de meest duurzame vorm van vervoer. 
Daarmee levert het spoor een belangrijke bijdrage aan een economisch vitaal Nederland. 
 
Principe 
Een voor reizigers attractief spoorsysteem kent een aantal elementaire kenmerken: eenvoudig, 
transparant, comfortabel, betaalbaar en betrouwbaar. Betrouwbaar betekent hier: het systeem doet 
het (vrijwel) altijd en is veilig, en de reisduur is voorspelbaar.  
Om te komen tot een model dat in al deze kenmerken voorziet, moeten keuzes worden gemaakt. 
Keuzes over de infrastructuur, over de wijze van exploitatie door vervoerders en beheerders, en 
over de besturing van het geheel. 
Belangrijke constatering is, dat het spoorsysteem inmiddels behoorlijk complex is geworden. En 
bij nieuwe problemen voegen we steeds meer complexiteit toe, waardoor een steeds moeilijker 
beheersbaar en bestuurbaar systeem ontstaat. Daarom hanteren we voor het toekomstige 
spoorsysteem eenvoud als leidmotief: eenvoudig voor de reiziger om te gebruiken, eenvoudig 
voor de vervoerders om te plannen, uit te voeren, bij te sturen en over te informeren, en 
eenvoudig voor de infrastructuurbeheerder om aan te leggen, te verdelen en te onderhouden. 
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Toekomstvisie 
In onze visie geven we invulling aan dit 
principe door het spoorwegnet op te delen 
in autonome corridors voor intercity’s en 
internationale treinen (zie Figuur 11) en 
autonome regionale netwerken voor 
stoptreinen en het goederenverkeer (zie 

). Figuur 2
Als we dit op basis van de huidige lay-out 
uitvoeren, ondervinden we beperkingen die 
hun oorsprong ruim 170 jaar geleden 
hebben. Voor de toekomst is het echter 
raadzaam het spoor(netwerk) systeem te 
baseren op de “Herkomst en 
bestemmingsmatrix” die wordt afgeleid uit 
toekomstmodellen voor demografische en 
economische ontwikkelingen en 
ontwikkelingen op het gebied van 
ruimtelijke ordening.  
 

Regiohub

IC-hub

Uitgaand van het principe van autonome 
corridors voor intercity’s en internationale 
treinen en autonome regionale netwerken 
voor stoptreinen en goederenverkeer is de vraag hoe het gewenste netwerk zo dicht mogelijk kan 
worden benaderd, daarbij zoveel mogelijk gebruikmakend van het bestaande netwerk. Realisatie 
impliceert up- en/of downgraden van bestaande lijnen, het aanbrengen van ontbrekende schakels 

en waar noodzakelijk nieuwbouw of zelfs 
sloop. Op deze wijze wordt aan de condities 
voldaan een spoorsysteem te ontwikkelen met 
de kans een echte systeemsprong te maken: een 
optimaal bedieningsmodel met weinig 
overstappen, transparantie, consistentie en 
geringe informatiebehoefte, klaar voor de 
vervoersbehoefte in de toekomst. Een 
bedieningsmodel dat tevens robuust, 
betrouwbaar en beheersbaar is door eliminatie 
van alle niet strikt noodzakelijke relaties tussen 
intercitycorridors en/of regionale netwerken 
onderling, met uitwisseling van reizigers via 
zogeheten hubs.  

Figuur 1.  Schets van autonome corridors 
voor IC's en internationale treinen 

Figuur 2. Regionale netwerken 

                                                      
1  Het geschetste netwerk van corridors is slechts een voorbeeld hoe het toekomstige spoornetwerk er uit zou kunnen 

zien als uitgegaan wordt van een “greenfield”-benadering. 
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Dat betekent voor de  inrichting van het spoorsysteem: 
 
1. Ontkoppeling (in tijd) van afhankelijkheden in de dienstregeling door hoge frequentie en 

minder overstappen (lange corridors, eventueel met uitdunning op de uitlopers, op basis van 
de toekomstige herkomst–bestemmingsmatrix, geven meer directe relaties). 
 

2. Ontkoppeling personele afhankelijkheden over deelsystemen heen. Inzet specifiek voor elke 
corridor of regio (eventueel op dagbasis, gelet op de rondje-rond-de-kerk-discussie). 
Efficiency moet binnen het deelsysteem (dus corridor of regio) worden gevonden. 
 

3. Ontkoppeling materieelafhankelijkheden over deelsystemen heen. Inzet specifiek voor elke 
corridor en regio (met storing- en onderhoudsorganisatie per corridor en regio). Ook hier 
geldt, dat efficiency binnen het deelsysteem moet worden gevonden. 
 

4. Ontkoppeling afhankelijkheden qua fysieke infrastructuur over deelsystemen heen. Gebruik 
toegespitst op ieder deelsysteem, met een minimaal aantal wissels, die normaliter niet 
bediend hoeven worden. 
 

5. Ontkoppeling Verkeersleiding: verkeersleiding per hele corridor of hele regio houdt een 
verstoring binnen het eigen deelsysteem. Vanwege het ontbreken van veel afhankelijkheden 
zijn beslissingen tot bijsturing ook snel te nemen, wat olievlekwerking vermindert of zelfs 
vermijdt. 

 
 
Consequenties 
Consequenties van deze strikte ontkoppelingen zijn dat op alle aspecten onderlinge 
afhankelijkheden zijn geëlimineerd en het systeem doet waarvoor het besteld is. Effectiviteit per 
deelsysteem op maat naar de klant, met efficiency als (verrassend succesvolle) afgeleide.  

 
1. Wissels zijn alleen bedoeld voor het in- en uitbrengen van materieel in een corridor of 

regionaal netwerk en voor het bijsturen binnen de corridor bij verstoring. Bij normale, 
ongestoorde exploitatie is nog slechts een minimaal wisselgebruik nodig. Ook binnen 
regionale netwerken dus een inrichting van de treindienst op vaste relaties, zonder 
wisselende bestemmingen. 

 
2. Reizigers plannen hun reis niet meer op tijd, maar op route. Gegarandeerde reisduur gaat 

voor het reismoment. Door de hoge frequentie van treinen hoeft de reiziger slechts op de 
kaart van Nederland te kijken en de route te bepalen aan de hand van gekleurde corridors 
(zie ). Geen zorg meer of de overstap wel gehaald wordt, er komt zo weer een 
trein. 

Figuur 1
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3. Bij verstoring en/of onderhoud reist 
reiziger om via andere corridors (dan 
is er een eventuele extra overstap; zie 

). De treinenloop wordt binnen 
de gestoorde corridor en/of regio zo 
goed als mogelijk voortgezet, maar 
doorgaande reizigers reizen dan via 
een combinatie van andere corridors of 
regionale netwerken. 

Figuur 3

 
4. Goederenvervoer wordt afgehandeld 

via de regionale netwerken (niet over 
corridors die bestemd zijn voor IC’s en 
internationaal treinverkeer) in 
combinatie met specifieke 
goederencorridors à la Betuweroute. 
 

5. Internationaal verkeer gebruikt een 
reizigerscorridor met een extensie voor 
aansluiting op het buitenland. Deze 
treinen zijn eventueel te integreren in 
de IC-treinenloop op de desbetreffende 
corridor. 

Figuur 3. Alternatieve reisroute voor 
Amsterdam-Arnhem bij verstoring 
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Groeipad 
Om de ideale lay-out van het spoorwegnet te bepalen, is allereerst onderzoek nodig naar hoe 
Nederland er in 2040 uitziet als gevolg van demografische en economische ontwikkelingen en 
veranderingen in de ruimtelijke ordening. Deze ontwikkelingen bepalen waar de fysiek volledig 
gescheiden IC-corridors en regionale netwerken moeten komen. 
 
 
Ten slotte 
Een visie is een toekomstbeeld, dat zich niet laat beïnvloeden door incidenten en waan van de 
dag, noch door economische tegenslag. In het laatste geval wordt de realisatie van de visie 
vertraagd of worden projecten in een andere volgorde uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland, 
maar de visie zelf blijft overeind. 
Een goed voorbeeld hoe dit kan werken is Zwitserland. Daar heeft men een langetermijnvisie op 
het spoor ontwikkeld, die is vervat in het Bahn2000 programma. Deze visie is in 1987 door de 
bevolking per referendum goedgekeurd en sindsdien vrijwel ongewijzigd gebleven. 
Wij pleiten er daarom voor een maatschappelijk breed gedragen visie te ontwikkelen, gebaseerd 
op ontwikkelingen op demografisch en economisch gebied en rekening houdend met de inzichten 
over toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Het in het voorgaande geschetste model kan hiervoor 
als basis dienen. Zo maken we gezamenlijk Nederland mobiel, duurzaam en economisch vitaal! 
 


