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Een nieuwe route door de Achterhoek en Twente?
 
Dat zou kunnen. In de pers heeft u al een en ander kunnen lezen.
Achterhoek en Twente om die mogelijke komst van een goederenroute en berichten waarin het RONA 
aangaf dat de toename van goederentreinen over de IJssellijn
zorgen, geluidsoverlast en trillingoverlast geeft, naast de angst voor 
 
 
Wat er aan de hand is. 
 
Problemen met klimaat in de hele wereld die we moeten aanpakken door drastisch te beperken op fossiele 
brandstoffen als kolen, olie en misschien in mindere mate gas, al is dat 
om minder te gebruiken, als gevolg van het “Poetin optreden” in de Oekraïne. Dus steeds minder vliegen
gebruik van de auto, maar meer gebruik van het OV. Het klimaat
maakt scheepvaart, over met name de rivieren
maar ook elders in Europa steeds meer mensen te wonen. 
In Nederland merken we die veranderingen als gevolg van
steeds meer mensen wonen, werken, studeren en uitgaan bij het spoor. Stadscentra liggen veel
spoor, en in stad Groningen 
zegt men reeds dat het centrum 
zijn winkelfunctie 
langzamerhand kwijtraakt, en 
meer en meer een 
uitgaansgelegenheid wordt. In 
alle gebieden waar meerdere 
mensen vertoeven wordt de 
auto een probleem. De fiets en 
het OV worden steeds 
belangrijker, of het nu de bus, 
de tram, metro of het spoor is.  
Een andere maatregel is het 
streven van de overheid dat er 
ook op de wegen buiten de 
woongebieden minder auto- en 
vrachtverkeer komt. De “modal 
shift” is een beleid van de 
overheid om minder vracht-   
vervoer op de weg te hebben, al   
zal de lokale bevoorrading bepaald niet helemaal zonder dat vrachtverkeer kunnen, maar op lange 
afstanden kan dat zeer zeker.   
 
 
Capaciteitsproblemen spoor. 
 
Meer met OV betekent ook meer treinen. 
dus stations. Kost nogal wat! Meer treinen laten rijden betekent veelal ook dat er meer 
traject, wat dan weer aantrekkelijker wordt voor de reiziger. Maar meer treinen betekent
stoptreinen of sprinters, meer intercity’s en 
heeft een geheel eigen rijritme. De sprinters stoppen op elk station en de intercity’s doen dat enkel in de 
grote plaatsen. Tussen Arnhem en Utrecht hinderen die twee soorten treinen elkaar nu al, zodat sprinters 
wel eens moeten wachten bij een station om een intercity voorrang te geven. Goederentreinen zijn enkel 
gebaat bij achter elkaar door kunnen rijden. 
bestemming, maar gebruiken ook veel minder energie
stilstand tot 80 km per uur komen, kost
capaciteitsuitbreiding van het spoor:
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Een nieuwe route door de Achterhoek en Twente?

Dat zou kunnen. In de pers heeft u al een en ander kunnen lezen. Veel berichten met verbolgenheid in de 
Achterhoek en Twente om die mogelijke komst van een goederenroute en berichten waarin het RONA 

goederentreinen over de IJssellijn, Twentekanaallijn en Twentelijn ernstige
geluidsoverlast en trillingoverlast geeft, naast de angst voor een calamiteit met 

Problemen met klimaat in de hele wereld die we moeten aanpakken door drastisch te beperken op fossiele 
, olie en misschien in mindere mate gas, al is dat juist nu weer belangrijker geworden 

als gevolg van het “Poetin optreden” in de Oekraïne. Dus steeds minder vliegen
meer gebruik van het OV. Het klimaat met zeer hoge en zeer lage waterstanden 

over met name de rivieren, ook minder betrouwbaar. Daarnaast komen er in Nederland, 
maar ook elders in Europa steeds meer mensen te wonen.  
In Nederland merken we die veranderingen als gevolg van het beleid in de ruimtelijke ordening: men wil dat 
steeds meer mensen wonen, werken, studeren en uitgaan bij het spoor. Stadscentra liggen veel

     De vijf tracés die nu onderzocht worden 
    

bevoorrading bepaald niet helemaal zonder dat vrachtverkeer kunnen, maar op lange 

betekent ook meer treinen. Deze alleen maar langer maken betekent ook langere perrons 
Meer treinen laten rijden betekent veelal ook dat er meer 

weer aantrekkelijker wordt voor de reiziger. Maar meer treinen betekent
stoptreinen of sprinters, meer intercity’s en daarnaast dus ook nog meer goederentreinen. En 

De sprinters stoppen op elk station en de intercity’s doen dat enkel in de 
Utrecht hinderen die twee soorten treinen elkaar nu al, zodat sprinters 

wel eens moeten wachten bij een station om een intercity voorrang te geven. Goederentreinen zijn enkel 
gebaat bij achter elkaar door kunnen rijden. Daardoor zijn ze niet alleen sneller op de plaats van 

veel minder energie, en de uitstoot van CO2 en Nox is 
kost rond € 300 voor een goederentrein. Dus komen er plannen voor een 

aciteitsuitbreiding van het spoor: Het Toekomstbeeld OV 2040. 
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Een nieuwe route door de Achterhoek en Twente? 

chten met verbolgenheid in de 
Achterhoek en Twente om die mogelijke komst van een goederenroute en berichten waarin het RONA 

en Twentelijn ernstige 
een calamiteit met gevaarlijke stoffen.  

Problemen met klimaat in de hele wereld die we moeten aanpakken door drastisch te beperken op fossiele 
weer belangrijker geworden 

als gevolg van het “Poetin optreden” in de Oekraïne. Dus steeds minder vliegen en  
met zeer hoge en zeer lage waterstanden 

ook minder betrouwbaar. Daarnaast komen er in Nederland, 

het beleid in de ruimtelijke ordening: men wil dat 
steeds meer mensen wonen, werken, studeren en uitgaan bij het spoor. Stadscentra liggen veelal bij het 

De vijf tracés die nu onderzocht worden  

bevoorrading bepaald niet helemaal zonder dat vrachtverkeer kunnen, maar op lange 

alleen maar langer maken betekent ook langere perrons en 
Meer treinen laten rijden betekent veelal ook dat er meer  per uur rijden op een 

weer aantrekkelijker wordt voor de reiziger. Maar meer treinen betekent ook meer 
meer goederentreinen. En ieder soort 

De sprinters stoppen op elk station en de intercity’s doen dat enkel in de 
Utrecht hinderen die twee soorten treinen elkaar nu al, zodat sprinters 

wel eens moeten wachten bij een station om een intercity voorrang te geven. Goederentreinen zijn enkel 
ijn ze niet alleen sneller op de plaats van 

de uitstoot van CO2 en Nox is veel minder Vanuit 
komen er plannen voor een 
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Het proces om tot een besluit te komen. 
 
Een eerste vooronderzoek is gedaan. Dat was een onderzoek naar allerlei aandachtspunten die moeten 
worden meegenomen in het onderzoek. Betrokken waren bijv. het ministerie van I&W, NS, ProRail, diverse 
provincies of regio’s, waaronder landsdeel Oost (Hierin werken Overijssel en Gelderland samen) Alsook de  
goederenvervoerders, VNO-NCW, de Havenbedrijven en het RONA/LPOGT. In de planning staat dat in het 
tweede kwartaal van dit jaar besluiten worden genomen over het vervolgonderzoek. 
 
 
De nieuwe staatssecretaris. 
 
De nieuwe staatssecretaris is in onze contreien tweemaal op bezoek geweest. Het bezoek was in 
Doetinchem en Twente, en in Deventer. In Doetinchem (waar RONA aanvankelijk ook voor was uitgenodigd) 
kwam uiteraard de kans op een spoorlijn door de Achterhoek heel duidelijk aan de orde, wat men daar 
pertinent niet wenst. De staatssecretaris heeft toen geantwoord dat het ook zou kunnen zijn dat die spoorlijn 
daar niet komt. Na afzegging hebben RONA/LPOGT een kort Video-overleg met haar gehad, waarin ze 
vertelde dat er veel tegenstand was in de regio. Na het aanhoren van onze argumenten stelde ze dat ze 
misschien al dezelfde maand (10 maart), maar anders zeer snel, op bezoek zou komen. Niets meer gehoord 
helaas. Dit hebben we al weer aangegeven bij het ministerie uiteraard. Overigens zijn de lijntjes met de 
ambtenaren op het spoordossier wel kort inmiddels. 
 
 
Het informeren van Kamerleden. 
  
De vorige Tweede Kamer.. 
In de Tweede Kamer van voor de verkiezingen zaten enkele Kamerleden die moties hebben ingediend 
welke gunstig waren voor de leefomgeving van het spoor. De motie Schonis D66 om de geluidsnormen meer 
te verlagen in de richting van de WHO-normen en de motie Schonis. Amhaouch CDA en Ziengs VVD om bij 
het Toekomstbeeld OV 2040 uitdrukkelijke rekening te houden met de trillingen, de geluidsoverlast en het 
vervoer van gevaarlijke stoffen ten gevolge van het 
spoorgoederenvervoer. Deze drie Kamerleden waren ook 
op bezoek geweest langs IJssellijn en Twentelijn en 
hadden dus wel degelijk kennis van de problemen die 
omwonenden van deze spoorlijnen ervaren. Daarnaast 
was er de motie Laçin SP om problemen met 
ammoniaktreinen op te gaan lossen. 
 
De nieuwe huidige Tweede Kamer. 
Vrijwel allemaal nieuwe woordvoerders in de Commissie 
I&W op het spoordossier. Misschien hebben ze al Iets van 
de spoorproblemen vernomen, maar goed op de hoogte 
zijn als Kamerlid, en je laten informeren over de lokale 
problematiek is wel belangrijk voor het goed functioneren 
in de Tweede Kamer.  
Op initiatief van het RONA/LPOGT, aangevuld met hun 
eigen initiatieven, zijn er al diverse overleggen geweest, 
en er staan er nog meerdere op de agenda. In de vorige 
nieuwsbrief hebben we al uitgebreid verteld over het 
bezoek van het D66 Kamerlid Faissal Boulakjar, maar 
daarna waren er door corona nog maar weinig contacten. 
Het fysiek bijwonen van Algemeen Overleg van Cie. I&W 
was ook niet meer mogelijk, en juist dan worden de goede 
contacten gelegd.         
           
Thans na de pandemie.  
Een simpel verzoek van de VVD aan het RONA 
 om te komen kijken, heeft ertoe geleid dat op 8 april van   Gelders gedeputeerde Helga Witjes sprak tijdens  
dit jaar er een breed werkbezoek georganiseerd werd, in   het Kamerbezoek in Oldenzaal. Veel in 
een samenwerkingsverband met de provincies Overijssel          informatie in de Hand-out die ze toont. 
en Gelderland, 4 Regio’s, en diverse gemeenten langs de  
Twentelijn, Twentekanaalllijn en IJssellijn. 
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Van de vier coalitie Kamerleden die zouden komen, kwamen er twee niet als gevolg van de Parlementaire 
enquête zitting en familieomstandigheden. Ook gooide griep onder beleidsmedewerkers en deelnemers het 
programma op het laatst  wel wat in de war. Na maanden van voorbereiding was er een informatief 
programma opgesteld op 4 schouwlocaties, en met presentaties door wethouders en bewoners tijdens de 
busrit vanaf Oldenzaal via Losser, Wierden, Deventer, Eefde en Arnhem. De ontvangst door de Gelderse 
gedeputeerde Helga Witjes op het station in Oldenzaal en de schouw in het stationsgebied, met de 
toelichting van de Brandweer en de reacties van ProRail en RailGood daarop, zetten meteen al de toon. De 
Kamerleden brandden direct los met hun vragen en discussie. In de bus werd duidelijk hoe groot het 
dilemma is rond leefbaarheid en gezondheid, ruimtelijke ordening, natuur, economie, wetgeving, 
handhaving, veiligheid en soms ingewikkelde lokale situaties.   
 

De Kamerleden werden ook op de andere 
schouwlocaties goed geïnformeerd. De 
bewoners konden hen daadwerkelijk goed 
laten zien en vertellen wat de effecten en 
de gevolgen van met name trillingen zijn. 
Schades die je niet vergoed krijgt, en zoiets 
normaals als een glaasje water op het 
nachtkastje, wat niet mogelijk is zonder dat 
het in je bed belandt. 
Bewoners van een schadelocatie in 
Bathmen nodigden de Kamerleden uit voor 
een geheel verzorgde overnachting!  Blij 
zijn we dan ook met de uitspraak van de 
rechter in Goes voor het uitkeren van 
schade aan een bewoner en de opgelegde 
dwangsom aan ProRail. De VVD heeft 
inmiddels vragen gesteld over de Derde 
Spoor werkzaamheden van 2024-2026 in 
Duitsland, want deze omleidingen van 

De Kamerleden Fahid Minhas (midden) en Harry van der Molen In   goederentreinen geven nu al extra 
gesprek net twee bewoners van een huis in Deventer pal langs het  overlast en onrust langs de Brabantroute, 
spoor. Trillingsschade, trillingen en geluidsoverlast in de tuin naast   Meteren-Boxtel, Oost NL maar ook elders  
    het spoor zijn de problemen. Ook Chiel Roovers van ProRail    in ons land. 
    (tussen de beide Kamerleden) was bij het gesprekaanwezig.              
            
De contacten gaan door. D66 heeft al online overleg gehad met het RONA/LPOGT, de SP heeft dat 
inmiddels ook gedaan en die met GL staat al in de agenda. In september staat er alweer overleg met het 
CDA in Den Haag gepland. De geplande overleggen met ProRail en de groepen uit de Achterhoek gaan 
door, RONA is weer uitgenodigd voor het Symposium van SpoorPro op 24 mei, en de uitgestelde afsluiting 
van het JFF-trillingen onderzoek op een werkplaatslocatie in Zutphen kan 2 juni eindelijk ook doorgaan. Dit 
netwerken kan worden gedaan door de steun vanuit onze achterban! 
 
Het wachten nu is nog op het beloofde werkbezoek van de staatssecretaris Vivianne Heijnen…… 

        
 
Algemeen Overleg Tweede Kamer commissie I&W op 9 juni.   
Zo’n overleg is te volgen op de site van de Tweede Kamer. Het overleg is van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
De titel van het overleg is Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS.  Deelonderwerpen daarin die voor Oost-
Nederland van belang zijn: 

 Spoorwegveiligheid met daarin ook aandacht voor overwegveiligheid en transporten met ammoniak. 
 Voortgang spoorgoederenvervoer 
 Beleidslijn kans op schade door spoortrillingen bij aanlegprojecten spoorweginfrastructuur 
 Stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen 
 Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2021-2 

RONA is aanwezig. U kunt het debat online volgen via de site van de Tweede Kamer. 
 
  
Henk Derks, Informatiemanager RONA,  
derks.sr@chello.nl of henkderks56@outlook.com   026-4952367   


