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Geachte heer Fukken,
Namens de ROCOV’s van Overijssel, Twente en Gelderland-Stadsregio sturen wij u deze brief. Hierin
geven wij onze gezamenlijke input voor de Lange Termijn Spoor Agenda Oost- Nederland.
Wij vragen aandacht voor de navolgende punten. Hierbij gaan we uit van uw eigen visie dat
investeringen voornamelijk gericht moeten zijn op het verbeteren van de betrouwbaarheid in het
bestaande netwerk. We verdelen onze inbreng over de onderwerpen Algemeen, Infrastructuur,
Actuele knelpunten en Overige knelpunten /wensen.
Algemeen
•

Het moet voor de reiziger geen verschil uitmaken met welke vervoerder gereisd wordt. Dit
houdt in dat sprake moet zijn van samenwerking, optimalisatie van netwerken, geïntegreerde
tariefstructuren, doorgaande verbindingen, één maal inchecken/uitchecken per reis enz.

•

Overstappen dient zoveel mogelijk beperkt te worden; indien toch nodig, dan dient dit crossplatform plaats te vinden.

•

Regionale spoorlijnen moeten integraal deel uitmaken van het landelijke netwerk en dienen
niet gehinderd te worden door concessiegrenzen ; gezamenlijk gebruik van de
spoorinfrastructuur moet mogelijk zijn.

•

Robuuste dienstregeling met op drukke trajecten IC's en Sprinters op aparte sporen.

•

Faciliteiten op de stations en perrons ( o.a. wachtruimtes) alsmede in de stationsomgeving
dienen een optimale kwaliteit te bieden.
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Infrastructuur


Elektrificatie van alle diesellijnen; dit bevordert snel optrekken, vergroot de capaciteit, is goed
voor het milieu en is op termijn kostenbesparend.



Dubbelspoor bij 4 of meer treinen per richting per uur.



Vier sporen bij 12 of meer treinen per uur inclusief aanbrengen scheiding tussen IC’s en
Sprinters.

Actuele Knelpunten
•

Valleilijn: Op deze spoorlijn dient tussen Barneveld en Ede-Wageningen de frequentie en de
snelheid te worden opgevoerd.

•

Arnhem Velperbroek : aanleg kruisingsvrij ( ongelijkvloers ) knooppunt.

•

Arnhem – Winterswijk:verdubbeling van de spoorlijn tussen Zevenaar en Doetinchem om de
betrouwbaarheid van de bestaande treindienst te verbeteren en te werken aan
frequentieverhoging op deze zwaar belaste spoorlijn.

•

Winterswijk – Zutphen. Deze treindienst moet worden doorgetrokken naar Apeldoorn.

•

IJssellijn: Een volwaardige IC-verbinding (twee keer per uur) tussen Zwolle en Nijmegen met
onderweg uitsluitend stops in Deventer, Zutphen en Arnhem. De huidige “IC-boemel” is
ondermaats. Dit impliceert ook dat er tussen Zwolle en Deventer twee keer per uur een
sprinter moet komen. Zo nodig is spoorverdubbeling gewenst tussen Olst en Deventer.

Overige knelpunten / wensen


Kamperlijn: Elektrificatie (al besloten) en stapsgewijze realisatie van het groeimodel met extra
stations en een kwartierfrequentie. De ambitie daartoe moet in het kader van Zwolle-Kampen
netwerkstad resultaten opleveren en mag niet verdampen.



Zwolle-Enschede: Elektrificatie en op termijn een doorontwikkeling naar een twee IC en twee
sprinter model. Deze doorontwikkeling moet ook bijdragen aan het sterk verbeteren van de
treinverbinding tussen Groningen/Leeuwarden en Twente qua reistijd en comfort. Deze
verbinding wordt in zijn huidige hoedanigheid in de LTSA terecht als slecht gekwalificeerd.



Zwolle-Emmen: Uitbreiding naar een kwartierdienst in de drukke periodes over het gehele
traject en niet alleen op Zwolle-Coevorden. Bij het vier treinen per uur model ligt het voor de
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hand te streven naar twee IC’s (stopt onderweg alleen in Ommen, Hardenberg en Coevorden)
en twee sprinters. Dit vergt vermoedelijk ook infra-aanpassingen naast wat al is besloten voor
Zwolle-Herfte.


Spoorbrug bij Ravestein ;dient verdubbeld te worden om de dienstregeling robuuster te
maken.



Nieuwe stations ; hierbij kan o.a. gedacht worden aan Staphorst, Bathmen, Zwolle-Zuid,
Zevenaar Oost, Arnhem Pleij.



Arnhem Presikhaaf moet worden verbeterd. Hier moeten onder andere een ruimere perrons,
kortere looproutes en een tunnel aan de zijde van de HAN worden gerealiseerd.

Vragen en reactie
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat van het ROCOV Gelderland – Stadsregio. De contactgegevens vindt u bovenaan deze
brief.
Een afschrift van dit schrijven sturen wij aan de Colleges van gedeputeerde staten van de Privincies
Gelderland en Overijssel, de Colleges van Bestuur van de regio’s Arnhem – Nijmegen en Twente,
de directies van NS Noord Oost, Arriva, Hermes ( Breng) en Syntus alsmede van Prorail.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in de ROCOV’s Overijssel, Twente en Gelderland –
Stadsregio,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland - Stadsregio

3

