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Een belangrijk onderdeel van het project is de elektri-
ficatie van het spoor. Hiermee wordt de Maaslijn duur-
zamer en milieuvriendelijker. Om treinen elektrisch 
te laten rijden wordt het hele traject voorzien van 
bovenleiding en onderstations. Om de 60 tot 70 meter 
komen masten voor de bovenleiding. In 2020 moet de 
lijn geëlektrificeerd zijn en kan Arriva de dieseltreinen 
verruilen voor het nieuwe elektrische materieel.
Begin 2019 kreeg Movares het project ‘Elektrificatie 
van de Maaslijn’ gegund. Een groot project. Op dit 
traject rijden nu dieseltreinen en ProRail wil zorgen 
dat ook op dit traject elektrische treinen komen te 
rijden. Dit zal een hoop fijnstof en CO2-uitstoot voor-
komen. De elektrificatie van het traject alleen is al een 
belangrijke verduurzaming van het Nederlandse spoor 
op zich. Maar er zijn meer kansen op duurzaamheid 

Elektrificatie Maaslijn:

Duurzaam kan nog veel  
duurzamer
Hoe maak je van een duurzaam project een nog veel duurzamer project? Door heel vroeg in het 
proces met alle betrokkenen bij elkaar te zitten en buiten de gebaande paden durven te gaan. 
Dat is gebeurd bij het project Maaslijn, de 84 kilometer lange spoorlijn tussen Nijmegen en 
Roermond. Dit is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige lijnen in 
Nederland. Vervoerder Arriva gebruikt daar nu dieselmaterieel. Spoorbeheerder ProRail heeft 
besloten de lijn te verduurzamen. 

dan alleen de overgang op elektrisch spoor. Ook de 
bouw aan dit 84 km lange megaproject biedt kansen, 
omdat overal langs het spoor nu bovenleiding wordt 
geplaatst. 
Dit brengt natuurlijk veel materiaal- en energiegebruik 
met zich mee en heeft ook impact op de ecologie, 
het milieu en de omgeving. Om deze impact zo klein 
mogelijk te maken, heeft het team Circulariteit en 
Duurzaamheid (Team C&D) van Movares een duur-
zaamheidstraject opgezet. Hierbij is de aanpak duur-
zaam GWW (https://www.duurzaamgww.nl/) vertaald 
naar een traject voor de Maaslijn waar optimaal wordt 
gekeken welke duurzaamheidskansen er zijn voor de 
Maaslijn en hoe deze zo concreet mogelijk kunnen 
worden toegepast in het project.  
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Nieuw type fundering
Essentieel daarbij was zo vroeg mogelijk te starten 
met dit traject waarbij de ambities over de twaalf 
duurzaamheidsthema’s van de aanpak duurzaam GWW 
door het projectteam werden uitgesproken. Daarna 
werden zo snel mogelijk de verschillende benodigde 
disciplines erbij betrokken om voor de thema’s waarbij 
de ambities het hoogst waren, maatregelen te bepalen 
om ze zo concreet en toepasbaar mogelijk te maken 
voor het project de Maaslijn. Om hier een juiste keuze 
in te maken, is niet alleen gekeken naar de ambities 
van het projectteam zelf, maar ook naar MKI (Milieu 
Kosten Indicator). Deze geeft aan wat een materiaal-
stroom voor impact heeft op het milieu. Uit de analyse 
kwam naar voren dat de betonnen fundering van de 
bovenleiding een heel groot effect heeft op de MKI. 
Team C&D is op zoek gegaan naar producten uit de 
markt die dit effect kan verkleinen. Daarbij kwam een 
nieuw type fundering naar voren die zo de grond in 
kan worden geschroefd. Movares heeft deze marktpar-
tij  uitgedaagd om met een MKI-berekening te komen. 

Duurzame onderstations
Daarnaast heeft ProRail besloten om in te zetten 
op het ontwerpen en bouwen van duurzame onder-
stations. Voor dit project moeten negen duurzame 
onderstations gerealiseerd worden. Hiervoor is een 
intern team samengesteld met een architect die 
gespecialiseerd is in de circulaire ontwerpprincipes, 
een ecoloog en een landschapsarchitect. Begon-
nen werd met een sessie waar de projectteamleden 

uitgedaagd werden om de meest duurzame ondersta-
tions te schetsen. Vervolgens is een inspiratiesessie 
georganiseerd waarbij de externe partijen TenneT en 
Alliander hun ervaringen hebben gedeeld met het 
bouwen van een vergelijkbaar duurzaam onderstation.  
Ondertussen verrichtten de ecoloog en de architect 
een bureaustudie, gevolgd door een locatiebezoek van 
de negen onderstations. Dit om gevoel te krijgen bij 
de landschappelijke inpassingsopgave. De Maaslijn 
gaat veelal door natuur. Langs de spoorlijn komen veel 
diersoorten en ecologische structuren voor (zie  
figuur 1). Al deze informatie wordt gedeeld met Pro-
Rail. De opdrachtgever bepaalt vervolgens aan welke 
knoppen van de duurzaamheidsthema’s zij willen 
draaien. Figuur 2 toont het web dat uit de duurzaam-
heidsessie speciaal voor de onderstations is gekomen. 
Het is een zeer ambitieus webproject. Zeker ook op het 
gebied van circulariteit waar deze gebouwen veel kan-
sen toe bieden. De komende tijd gaat Movares zo veel 
mogelijk van deze ambities meenemen in het ontwerp. 

Matthijs Withagen, adviseur duurzaamheid bij Movares
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