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5Inwoners van Noord-Nederland snel en 
comfortabel van deur tot deur brengen met 
het openbaar vervoer. Dat is de ambitie van 
de provincies en gemeenten verenigd in het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN), de provincie Overijssel en NS. Om 
deze ambitie waar te maken werken de 
partijen samen aan de Ontwikkelagenda 
Noord-Nederland 2012-2025. 

Meer treinen, meer stations, meer  
overstapmogelijkheden, meer service en 
betere aansluiting tussen bus en trein op 
trajecten in Noord-Nederland waar NS 
rijdt. Kortom, alle mogelijke inspanningen 
om het voor de reiziger met het openbaar 
vervoer in Noord-Nederland zo makkelijk 
en aangenaam mogelijk te maken en deze 
een aantrekkelijk alternatief te bieden  
voor de auto. Een eerste stap hiertoe is 
gezet met de komst van de Hanzelijn per 
december 2012. 

De Ontwikkelagenda telt zeven projecten 
voor de periode van 2012-2025, inclusief 
resultaat en planning: Waar werken we 
naartoe en wat gaat er precies wanneer 
gebeuren? De projecten worden mogelijk 
gemaakt door ProRail, het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en gelden uit het 
Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn. 

Met de Ontwikkelagenda verbinden de  
betrokken partijen zich aan de projecten. 
Het is bovendien een levend document: 
Regelmatig bespreken betrokkenen de 
voortgang. Als zich nieuwe inzichten of 
ontwikkelingen voordoen, verschijnt een 
actuele versie. 

Deze uitgave van de Ontwikkelagenda 
2012-2025 is bedoeld om alle belang- 
hebbenden bij de projecten, zoals  
bestuurders, provinciale staten, colleges 
b&w, gemeenteraden en consumenten- 
organisaties, helder en overzichtelijk te 
informeren. In deze eerste editie vindt  
u daarom niet alleen het overzicht van 
alle projecten, maar tevens achtergrond-
informatie over doel en herkomst van 
de Ontwikkelagenda en de rollen van de 
deelnemende partijen. 

We hopen dat deze publicatie bijdraagt  
aan onze gezamenlijke ambitie om de 
bereikbaarheid in het Noorden verder te 
verbeteren. 

Inleiding
Ontwikkelagenda Noord-Nederland 
2012-2025
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� Samenwerkende partijen 



�Voor de reiziger
SNN en NS delen de ambitie om de inwo-
ners van de Noordelijke provincies, snel en 
comfortabel van deur tot deur te brengen. 
De projecten in deze Ontwikkelagenda zijn 
het resultaat van het samenbrengen van 
gemeenschappelijke aspiraties, wensen en 
behoeftes als het gaat om bereikbaarheid, 
snelheid en comfort. ‘We doen het voor 
de reiziger’ is het gedeelde credo van de 
partners. 

Verbinden
Er zijn in de afgelopen jaren vele studies  
gedaan naar manieren om de bereikbaar-
heid met het openbaar vervoer in het 
Noorden te verbeteren. Regionale over-
heden, maar ook reizigersorganisaties 
hebben daarbij ieder hun eigen aanvullende 
wensenpakket opgesteld. De Ontwikkel-
agenda verbindt al deze wensen en behoef-
tes. Partijen inventariseren met elkaar wat 
realiseerbaar is en presenteren dat in een 
gezamenlijke agenda: de Ontwikkelagenda 
2012-2025. Kunnen we meer treinen laten 
rijden en tegelijk de dienstregeling simpeler 
maken? Wat zijn de mogelijkheden van 
bestaande infrastructuur en waar willen 
we deze aanvullen? Kunnen we het aantal 
stations uitbreiden en dat combineren met 
stadsontwikkeling? De Ontwikkelagenda
somt de daarvoor afgesproken acties op.

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
Een belangrijke basis van de Ontwikkel-
agenda vormt het zogenaamde ‘Regio-
specifiek Pakket Zuiderzeelijn’ (RSP). 
Jarenlang hebben de noordelijke provincies 
en het Rijk gesproken over een snelle 
spoorverbinding tussen Amsterdam en 
Groningen: de Zuiderzeelijn. In 200� 
besloot het kabinet dat deze verbinding er 
niet komt. Als alternatief daarvoor sloten 
het Rijk en het SNN het Convenant Regio-
specifiek Pakket (RSP).

Het Rijk stelde voor de ontwikkeling van 
de economie en de bereikbaarheid van 
het Noorden ruim € 2 miljard beschikbaar. 
Aanvullend heeft de Tweede Kamer via 
de Motie Koopmans (TK 2�� 5�) extra 
middelen beschikbaar gesteld voor het 
intensiveren en versnellen van de treindienst 
tussen Noord-Nederland en de Randstad. 
De provincies en gemeenten leveren zelf 
ook een grote financiële bijdrage aan het 
RSP.

Waarom een Ontwikkelagenda? 
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‘Met meer treinen tussen Groningen en Zwolle en de komst van de 

 Hanzelijn is de Randstad dichter bij Noord-Nederland gekomen. Er  

liggen afspraken dat we stapsgewijs dezelfde frequentie gaan invoeren 

tussen Leeuwarden en Zwolle. En niet te vergeten extra Sprinters in de 

spits op het traject Groningen-Assen in 2016. Dit resultaat is alleen  

mogelijk door samen op te trekken als partners in mobiliteit. Ik ben  

trots dat we dit in Noord-Nederland tot stand hebben gebracht. Een  

geweldige impuls voor de bereikbaarheid en een attractief aanbod  

voor de klant.’  Ingrid Thijssen, directeur NS reizigers



�Samenwerking
De Ontwikkelagenda is de concrete ver-
taling van beleidsplannen van provincies, 
gemeenten en NS in zeven projecten op de 
spoorlijnen Zwolle-Leeuwarden en Zwolle-
Groningen. Plannen van NS op het gebied 
van reisinformatie en stationsontwikkeling  
sluiten hierbij goed aan. Op de diverse 
onderdelen vindt samenwerking plaats met 
de provincie Overijssel, gemeenten die geen 
deel uitmaken van het SNN en andere ver-
voerders. Het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu en ProRail zijn overlegpartners  
voor de aanpassing van de spoorinfrastruc-
tuur die nodig is voor de uitvoering van de 
projecten. De middelen hiervoor komen 
vanuit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzee-
lijn en de Motie Koopmans.
Op deze manier laten de betrokken partijen 
zien dat ze actief werken aan de uitvoering 
van de projecten in dit programma.

De samenwerking rond de Ontwikkel- 
agenda heeft al tot belangrijke resultaten 
geleid. Met ingang van december 2012:

 is door de opening van de Hanzelijn de 
 reistijd tussen de Noordvleugel van de 
 Randstad en Noord-Nederland een stuk 
 korter;

 rijden er in plaats van drie voortaan vier 
 treinen per uur tussen Groningen en 
 Zwolle;

 is station Groningen Europapark voor 
 reizigers richting Zwolle in bedrijf 
 genomen.

Planning en financiering
De Ontwikkelagenda gaat over de periode 
2012-2025. Voor de verschillende projecten  
geldt dat er afspraken komen over de 
gewenste oplossingsrichting, de planning,  
de totale kosten en de bijdrage van samen- 
werkingspartners. Voor de trajecten 
Groningen-Assen en Leeuwarden-Zwolle 
zijn tot 2025 ontwikkelingsafspraken 
gemaakt. Betrokken partijen erkennen dat 
ze ook eigen afwegingen hebben te maken, 
bijvoorbeeld waar het gaat om ondernemers-
ruimte, knelpunten en beschikbaarheid van 
middelen.

Ruimte voor nieuwe onderwerpen
Elk kwartaal bespreken de partners de 
voortgang van de opgenomen projecten. 
Er is ruimte om nieuwe onderwerpen toe 
te voegen, zoals op het gebied van keten-
voorzieningen op stations, aansluitingen 
bus/trein en trein/trein, reisinformatie  
en stedenbouwkundige ontwikkeling bij  
stations. Als er nieuwe inzichten en/of 
ontwikkelingen zijn, verschijnt een actuele 
versie van de agenda. 

W
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‘Betere bereikbaarheid van het Noorden, ook op het vlak van openbaar  

vervoer zal het woon- en werkklimaat en natuurlijk de Noordelijke  

economie ten goede komen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat zowel  

het SNN als NS gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben genomen 

om deze ambitie de komende jaren  te realiseren.’

Jacques Tichelaar, Commissaris van de Koningin in Drenthe en 

voorzitter van het SNN



11SNN: voor de Noordelijke economie
Het Samenwerkingsverband Noord-Neder-
land (SNN) is het samenwerkingsverband 
van de drie noordelijke provincies, Fryslân, 
Groningen en Drenthe en de vier grote 
steden Groningen, Leeuwarden, Assen en 
Emmen. Gezamenlijk doel is het versterken 
van de economische positie van Noord-
Nederland. Dit doet het SNN voornamelijk 
door het verstrekken van subsidies. 

Sinds 1��2 is de samenwerking formeel 
vastgelegd. In dit samenwerkingsverband 
hebben sinds 200� de vier grote steden 
Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen  
een belangrijke adviesrol. Eén van de  
Commissarissen van de Koningin is voor-
zitter. Dit voorzitterschap rouleert om de 
twee jaar. Vanaf 1 juli 2011 tot 1 juli 201� 
is Jacques Tichelaar, Commissaris van de 
Koningin van Drenthe, voorzitter.

Naast het voeren van een gezamenlijke 
lobby voor de belangen van Noord- 
Nederland in Den Haag en Brussel,  
stemmen de partners binnen het SNN het 
ruimtelijke en economische beleid van 
Noord-Nederland af. Daartoe behoort ook 
een snel en comfortabel openbaar vervoer. 
De regio heeft nadrukkelijk gekozen voor  
de trein als ruggengraat van een vervoer- 
systeem waardoor inwoners van de  
Noordelijke provincies snel van deur tot 
deur kunnen reizen. Daarmee ontstaat een 
aantrekkelijk alternatief voor de auto.

NS: Nederland verbinden
NS Reizigers verzorgt voor ruim één miljoen 
klanten dagelijks de treinreis via �.�00 ritten 
over een drukbereden spoorwegnet en 
verzorgt en ontwikkelt aanvullende diensten
in de reisketen van deur tot deur. NS 
Stations beheert �01 stations en ontwik-
kelt samen met diverse partners de grote 
knooppunten van openbaar vervoer tot 
dynamische stadsportalen. 

De huidige concessie voor het Hoofdrailnet is 
verleend tot en met 201�. Het is de ambitie 
van NS om in de concessie 2015-2025 de 
reiziger nog meer waar voor zijn geld te 
geven. Bijvoorbeeld door het aanbod aan de 
reiziger verder uit te breiden en te integre-
ren op drukke en minder drukke trajecten. 
Maar ook door betere service voor de 
klanten en veiligheid voor reiziger en mede-
werker. NS wil meer kwaliteit bieden. Dit 
betekent bijvoorbeeld betere aansluitingen 
door middel van een samenhangend net-
werk van Sprinters, Intercity’s en Hogesnel-
heidstreinen. Maar ook meer stations met 
kwalitatieve verbeteringen in de keten-
voorzieningen en persoonlijke service in de 
treinen en op de stations. NS wil Nederland 
verbinden, ook van 2015 tot 2025.

SNN en NS in één oogopslag
SN

N
 en N
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1�Hoofdrailnet en regionaal net
In Nederland is gekozen voor concurrentie 
om het spoor. Dat gebeurt door het afgeven 
van geografisch afgebakende concessies  
door de overheid. NS exploiteert het 
Hoofdrailnet in opdracht van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu tot 2015 en 
volgens het nieuwe coalitieakkoord tot 
202�. Decentrale overheden zijn opdracht-
gever van regionale spoorlijnen die niet tot 
het Hoofdrailnet behoren. De regionale 
lijnen worden aanbesteed door de provin-
cies en worden geëxploiteerd door verschil-
lende vervoerders. In Noord-Nederland is 
dat momenteel Arriva.

Drie niveaus van verbindingen
Het spoornetwerk in Nederland kent ver-
bindingen op drie verschillende niveaus. Er 
is het nationale niveau van langeafstands- 
lijnen om snel van Noord naar Zuid of van 

Oost naar West te komen. Op deze lijnen 
rijden met name Intercity’s, bijvoorbeeld 
naar Groningen, Leeuwarden, Assen en 
Zwolle. De Sprinters stoppen op alle  
stations en geven op de grote knoop- 
punten aansluiting op de Intercity. Het 
derde niveau is het stadsgewestelijke 
niveau; het verbinden van een stad met 
de omliggende regio. Hier gaat het ook 
om de samenhang met en de aansluiting 
op het stads- en streekvervoer per bus of 
tram. Deze drie systemen zijn onlosmakelijk 
en zorgen voor een goede deur tot deur 
benadering.

Nieuwe stations
Nieuwe stations bieden kans aan regionale 
overheden en NS om actief bij te dragen 
aan de ruimtelijke ontwikkeling in een  
gebied en meer mensen van de trein gebruik 
te laten maken. NS en regionale overheden  

Het spoor in Nederland: 
Zo is het geregeld

H
et spoor in N

ederland: Zo is het geregeld



1�



15werken vanuit hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid graag mee aan het 
aanbieden van mobiliteit. NS kijkt daarbij 
naar vervoerwaarde (hoeveel mensen gaan 
er gebruik van maken), logistieke inpassing 
(past het in de dienstregeling) en financiële 
haalbaarheid. 

Productmodel Hoofdrailnet
NS voert de Hoofdrailnetconcessie uit 
volgens een aantal afspraken met het  
ministerie. Dit houdt o.a. in dat:

 NS op alle treinen conducteurs inzet ten 
 behoeve van (sociale) veiligheid en 
 informatievoorziening.

 NS op knooppuntstations service-
 personeel inzet.

 NS een integrale dienstregeling 
 ontwikkelt in landelijke samenhang.

 NS kan putten uit een groot landelijk 
 materieelpark van Intercity- en Sprinter-
 materieel. 

ProRail
ProRail is verantwoordelijk voor het spoor-
wegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, 
beheer en veiligheid. Ruim �.000 mede-
werkers zorgen ervoor dat elke dag, 2�/�, 
1 miljoen treinreizen worden gemaakt en 
115.000 ton goederen op hun plaats van 
bestemming komen, over �.000 kilometer 
spoor. Het spoorwegnet is met recht het 
kloppend hart van mobiel Nederland.

ProRail werkt aan de bereikbaarheid van 
Nederland door te zorgen voor een opti-
maal spoornetwerk. ProRail verdeelt de 
ruimte op het spoor, regelt alle treinverkeer, 
bouwt en beheert stations en legt nieuw 
spoor aan. ProRail onderhoudt bestaand 
materieel zoals spoor, wissels, seinen en 
overwegen.

H
et spoor in N

ederland: Zo is het geregeld



1� 1.15�.2�0
reizigers 
nemen dagelijks de trein 

Facts & figures (landelijk)

De trein heeft de minste CO2
 

uitstoot per reizigerskilometer van alle vervoers-
middelen (auto, trein, bus, tram, metro, vliegtuig).

Sprinter
Stads- en streekgewestelijk vervoer
12�0 rijtuigen

Intercity
Nationaal en interregionaal vervoer
1525 rijtuigen

Hogesnelheids-
trein
Internationaal en nationaal vervoer
1�� rijtuigen

x 10.000
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Er rijden dagelijks zo’n  

5.500 reizigerstreinen 

waarvan de meeste van NS 

Nederland telt per � december 2012 

�01 stations

1���
�� miljoen reizigers per jaar

1��0
1�� miljoen reizigers per jaar

2012
�50 miljoen reizigers per jaar

2020
met �20 miljoen reizigers per jaar

Facts &
 figures

Een gemiddelde treinreis duurt 

�� minuten, 

exclusief voor- en natransport (inclusief 
voor- en natransport: �� minuten)

Het Nederlandse spoor 
is het drukst gebruikt van de 

EU 

x 100

x 10



1� In deze Ontwikkelagenda 2012-2025 vindt 
u een nadere uitwerking van de volgende 
zeven projecten voor Noord-Nederland:

 Ontwikkeling dienstregeling 
 Groningen-Zwolle

 Intensivering dienstregeling 
 Groningen-Assen

 Intensivering dienstregeling 
 Leeuwarden-Zwolle

 Knoop Groningen
 Station Assen en Evenementenhalte 

 Assen-Zuid
 Station Leeuwarden Werpsterhoek
 Station Staphorst

Beschreven aandachtspunten per project 
zijn: 

 Huidige situatie
 Gewenste ontwikkeling
 Gewenst resultaat
 Actoren
 Kosten/dekking
 Tijdsplanning
 Raakvlakken met andere studies/

 projecten

De zeven projecten uit de 
Ontwikkelagenda



D
e zeven projecten uit de O
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ikkelagenda

Ook wordt de eventuele relatie aangeven 
met andere betrokken partijen, zoals:

 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 ProRail
 OV Bureau Groningen Drenthe
 Provincie Overijssel
 Gemeenten
 Kamer van Koophandel
 Regionale consumentenorganisaties
 Andere vervoerders

1�
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“Met de komst van de extra intercity tussen Groningen en Zwolle gaat 

een lang gekoesterde wens in vervulling om het openbaar vervoer voor 

de reizigers te verbeteren. Dit is namelijk niet alleen een verbetering voor 

de reizigers tussen Zwolle en Groningen, maar leidt tot een verbetering 

van het gehele OV-systeem in het Noorden doordat de regionale treinen 

en bussen beter aangesloten kunnen worden op de treinen van NS. Daar-

naast is deze ontwikkeling in combinatie met de komst van de Hanzelijn  

een belangrijke schakel in het verbeteren van de verbinding naar Bremen 

en Hamburg.” Mark Boumans, gedeputeerde Groningen
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Ontwikkeling dienstregeling 
Groningen-Zwolle

1
 
 
Huidige situatie

De komst van de Hanzelijn per december 
2012 betekent een overgang naar een 
systeem met twee Intercity’s en twee 
Sprinters per uur. Anders dan voorgaande 
jaren waarin drie treinen per uur reden. 
Er rijdt een Intercity van Groningen over 
de Hanzelijn via Schiphol naar Den Haag 
en een Intercity van Groningen via de 
Veluwelijn naar Rotterdam. De Sprinters 
stoppen op alle stations tussen Groningen 
en Zwolle. 

De vertrek- en aankomsttijden zijn nu beter 
verdeeld over het uur. Daarnaast reizen 
grote groepen klanten sneller per Intercity 
tussen Groningen-Assen en Zwolle-Rand-
stad. Kleinere groepen reizigers (op de 
sprinterstations) krijgen te maken met een 
overstap bij het reizen naar de Randstad. 

De wijziging naar zo’n gelijkvormig (2+2) 
systeem biedt bovendien de regionale over-
heden de mogelijkheid om de aansluiting op 
het openbaar vervoer te verbeteren.

Gewenste ontwikkeling 

Volgende stap is om op station Groningen 
via snelheidsverhogende maatregelen een 
zogenaamde ‘knoop’ te realiseren. Dat wil 
zeggen een vaste verzameltijd voor vertrek 
en aankomst van zowel de Intercity’s als de 
Sprinters, regionale lijnen en bussen.  
Om de knoop mogelijk te maken moeten 
de Intercity’s twee minuten rijtijd winnen 
tussen Zwolle en Groningen, behoren de 
Sprinters een kwartier na de Intercity’s  
binnen te komen in Groningen en een 
kwartier na de Intercity’s weer te vertrekken 
vanuit Groningen. Hiervoor zijn maat-
regelen in de infrastructuur voorzien (o.a. 
boogaanpassingen bij Hoogeveen en maat-
regelen op het emplacement Zwolle).
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Gewenst resultaat van  
de studie

Nadere studie moet uitwijzen met welke 
maatregelen de gewenste rijtijdverkorting 
tussen Groningen en Zwolle v.v. gereali-
seerd  kan worden, zodat in Groningen een 
knoop kan ontstaan voor de Intercity’s en 
de Sprinters.

De spoorlijn tussen Meppel 
en Groningen werd geopend 
op 1 mei 1��0 en is onder-
deel van de eerste staats-
aanleg van spoorwegen in 
Nederland. Met de staats- 

lijnen A en B werden de 
grote plaatsen in Noord-
Nederland verbonden met 
de rest van het Nederlandse 
spoorwegnet. In 1�52 werd 
de spoorlijn geëlektrifi-

ceerd. Sinds 1��0 is het  
traject één van de belang-
rijkste verbindingen in het 
Nederlandse intercity- 
netwerk.



2�

Ontwikkeling dienstregeling Groningen-Zwolle

Betrokken 
partijen 

 NS
 Provincies 

 Groningen en 
 Drenthe

 ProRail
 Gemeenten aan 

 het traject 
 Groningen- 
 Zwolle 

Kosten/ 
dekking 

De dekking voor de 
maatregelen voor 
de versnelling van 
de reistijd komt uit 
de Motie Koop-
mans (zie pag. �). 
De dekking voor de 
aanpassingen op het 
hoofdstation komen 
uit het project 
Knoop Groningen 
(zie pag. ��).

Tijdsplanning

2013

Studie gereed 

2013

en volgende jaren

Dienstregeling 
uitwerking

2016

 Realisatie 
maatregelen

Raakvlakken met 
andere studies 

 Aansluiting 
 Hoofdrailnet-
 regionale railnet

 Intensivering 
 dienstregeling 
 Leeuwarden-
 Zwolle

 Intensivering 
 dienstregeling 
 Groningen-Assen

 Intensivering 
 dienstregeling 
 Groningen-
 Leeuwarden

 Intensivering 
 dienstregeling 
 Emmen-Zwolle

 ZwolleSpoort
 Capaciteits-

 vergroting 
 Zwolle-Herfte

 Seinoptimalisatie 
 Meppel-Zwolle

 Boogaanpassingen 
 Hoogeveen

 Station Staphorst
 Knoop Groningen
 Station Assen

O
ntw
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“Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor Drenthe. We kiezen hierbij 

nadrukkelijk voor kwalitatief en hoogwaardig openbaar vervoer.  De  

ontwikkelingen om te komen tot een 5e/6e trein tussen Assen en 

Groningen past bij ons streven naar een goed en hoogwaardig OV-

netwerk en is een kwaliteitssprong in de aansluiting van onze regio op 

de Randstad.” 

Henk Brink, gedeputeerde Drenthe
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Dienstregeling 201� 

Met ingang van de dienstregeling 201�  
start NS met een tweede Sprinter Zwolle-
Groningen zodat een evenwichtig en gelijk-
vormig systeem ontstaat met twee Inter-
city’s Groningen-Assen-Zwolle en verder, en 
twee Sprinters tussen Groningen en Zwolle 
die op alle tussengelegen stations stoppen 
(het zogenaamde 2+2 systeem).
 
In het stedelijk netwerk Assen-Groningen 
hebben de steden Groningen en Assen een 
duidelijke onderlinge mobiliteitsrelatie. Het 
zijn regionale knooppunten waar landelijk 
en regionaal vervoer samenkomen. De stap 
naar een systeem van twee Intercity’s en 
twee Sprinters per uur in 201�, versterkt de 
onderlinge bereikbaarheid per trein. 

Gewenste ontwikkeling

Op de lijn Zwolle-Groningen is de vervoers-
vraag het grootst tussen Assen-Groningen 
en Zwolle-Meppel. Daarom heeft de Regio 
een verkenning gestart of een verdere 
ontwikkeling van het treinsysteem een 
bijdrage kan leveren aan een vergroting van 
het marktaandeel van de trein. 

NS ziet goede kansen voor een derde en 
vierde Sprinter tussen Assen en Groningen. 
De regio biedt, indien nodig, financiële 
ruimte om de infrastructurele ontwikkeling 
tussen Assen en Groningen op de gewenste 
situatie voor te bereiden en te laten aanpas-
sen door ProRail.

Intensivering dienstregeling 
Groningen-Assen

2

Intensivering dienstregeling G
roningen-A

ssen
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NS en de provincies Groningen en Drenthe 
zijn overeengekomen om per 201� in de 
ochtend- en avondspits met twee Sprinters 
per uur te gaan rijden. De invoering van een 
derde en vierde Sprinter biedt mogelijk- 
heden om de extra stations op de as Assen-
Groningen op te nemen. Daarmee behoudt 
de reguliere Sprinter Groningen-Zwolle zijn 
snelheid en dus zijn aantrekkelijkheid. Een 
goede organisatie van regionale aanslui-
tingen (van zowel bus als trein, de zoge-
naamde ‘feederfunctie’) is onderdeel van de 
ontwikkelafspraken die vastgelegd worden 
in een convenant tussen provincies, NS en 
aanliggende gemeenten.

Gewenst resultaat 

Stapsgewijze uitbreiding op basis van een 
Meerjarig Openbaar Vervoerplan. Fasering: 
Van spits naar gehele dag, ontlasten Zuide-
lijke Ringweg Groningen bij verbouwing 
(201�-201�), optimalisatie bus en trein en 
onderzoek naar nieuwe stations. 

Onderzoek van ProRail moet uitwijzen of 
de uitbreiding naar de 5e en �e Sprinter kan 
met de bestaande infrastructuur.

De naam van het nieuwe 
Station Groningen Europa-
park is afgeleid van de wijk 
Europapark. Het station 

ligt tussen het Helperpark 
en de Helperzoom: aan de 
spoorlijn tussen station 
Groningen en de splitsing 

van de lijnen naar Zwolle en 
Nieuweschans. 
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Intensivering dienstregeling Groningen-Assen

Betrokken 
partijen 

 NS
 Provincies  

 Groningen en  
 Drenthe

 Gemeente Assen 
 Gemeente  

 Groningen
 ProRail
 Ministerie van  

 Infrastructuur en  
 Milieu (regionale  
 bereikbaarheid)

Kosten/ 
dekking 

NS zal de spits-
treinen voor haar 
rekening nemen.
Streven is om de 
stapgewijze uitbrei-
ding kostenneutraal 
in te voeren.
  

Tijdsplanning

vanaf 2016

 Realisatie 
1e fase (spitstrein)

Raakvlakken met 
andere studies 

 Aansluiting  
 Hoofdrailnet-
 regionale railnet

 Ontwikkeling  
 dienstregeling  
 Groningen-Zwolle

 Knoop Groningen
 Station Assen
 Regiotram

Intensivering dienstregeling G
roningen-A

ssen
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“Constant streven wij naar verbetering van onze verbindingen. In dit deel 

van ons land doen we dat in goede samenwerking. Snelle en adequate 

verbindingen maken Fryslân en trouwens heel Nederland sterker: 

economisch, toeristisch en Europees gezien. Voor onze inwoners, 

ondernemers en studenten betekent dat banen, onderwijs, wonen 

en recreatie binnen handbereik. Daarom is het goed dat we blijven 

investeren, samen.” Johannes Kramer, gedeputeerde Fryslân
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Huidige situatie 

Op het traject Leeuwarden-Zwolle rijdt 
een Intercity naar Schiphol via de Hanzelijn 
die tussen Leeuwarden en Zwolle stopt 
op alle tussengelegen stations. Ook rijdt 
er vanuit Leeuwarden een snelle Intercity 
naar Rotterdam Centraal via de Veluwelijn. 
Deze trein stopt alleen in Heerenveen en 
Steenwijk. De vertrek- en aankomsttijden 
van deze twee Intercity’s liggen niet mooi 
verdeeld over het uur. Met de komst van 
meer treinen in 201� wordt dit opgelost.

In opdracht van de provincie Fryslân rijdt er 
al vanaf 200� één Sprinter per uur tussen 
Leeuwarden en Wolvega (één keer in de 
ochtend en vier keer in de middagspits). 
Daarmee hebben alle Friese stations tijdens 
de spits twee keer per uur een (onderlinge) 
verbinding; de Friese Intercitystations  
hebben tijdens de spits drie keer per uur  
een verbinding.

Gewenste ontwikkeling

De provincie Fryslân heeft met NS afspraken  
gemaakt om een systeem te ontwikkelen op 
de lijn Leeuwarden-Zwolle met twee snelle 
Intercitys en twee Sprinters die stoppen op 
de tussengelegen stations (het zogenaamde 
2+2 systeem). 
Per mei 201�, of eerder als de infra hiervoor 
klaar is, zullen tijdens de spits de huidige 
vijf treinen naar Wolvega doorrijden naar 
Meppel. Vanaf 201� gaat de Sprinter op 
werkdagen tot 20.00 uur rijden. 

Intensivering dienstregeling 
Leeuwarden-Zwolle

3

Intensivering dienstregeling Leeuw
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Vanaf de dienstregeling 201� vertrekt er 
tussen Leeuwarden en Meppel op werk- 
dagen tot 20.00 uur in beide richtingen 
twee maal per uur een Sprinter. Beide 
Intercity’s stoppen in Leeuwarden, Zwolle, 
Heerenveen, Steenwijk en Meppel. De 
Sprinters stoppen op alle  
tussengelegen stations.

Vanaf de dienstregeling 2021 worden beide 
Sprinters van Meppel doorgetrokken naar 
Zwolle om daar aansluiting te kunnen bieden 
in de knoop (een vaste verzameltijd voor 
zowel de Intercity’s als de Sprinters).  
ProRail onderzoekt de benodigde infra-
structuur tussen Meppel en Zwolle en op 
het station Zwolle om deze dienstregeling 
mogelijk te maken. Ook wordt er een 
onderzoek gedaan naar de brugopeningen 
bij een uitgebreidere dienstregeling.

Gewenst resultaat van  
het onderzoek

Duidelijkheid hebben welke (extra) infra-
structuur nodig is voor een dienstregeling 
met twee Intercity’s en twee Sprinters tus-
sen Leeuwarden en Zwolle. 

Station Leeuwarden werd  
in gebruik genomen op 
2� oktober 1��� met de 
opening van de spoorlijn 
Harlingen-Leeuwarden.

In 1��� kwam ook de 
verbinding Zwolle-Meppel-
Heerenveen-Leeuwarden 
gereed.



�1

Intensivering dienstregeling Leeuwarden-Zwolle

Betrokken 
partijen 

 NS
 ProRail
 Provincies  

 Fryslân, Overijssel  
 en Drenthe 

 Aanliggende  
 gemeenten  
 zijn belang-
 hebbend.

Kosten/ 
dekking 

Voor een wijziging 
van de dienstrege-
ling op Leeuwarden-
Zwolle in de periode 
van 201� tot 2025 
bestaat een exploi- 
tatietekort. Hier-
over hebben de 
NS en de provincie 
Fryslân afspraken 
gemaakt.
 

Tijdsplanning

2012

Capaciteitsaanvraag 
ProRail 

2013

Onderzoek extra 
infrastructuur met 
financiering gereed

2017

 Extra capaciteit 
gereed

2018

Review  
dienstregeling

Raakvlakken met 
andere studies 

 Aansluiting 
 Hoofdrailnet- 
 regionale railnet

 Ontwikkeling 
 dienstregeling 
 Groningen-Zwolle

 Intensivering 
 dienstregeling 
 Groningen-
 Leeuwarden

 Intensivering 
 dienstregeling 
 Emmen-Zwolle

 ZwolleSpoort
 Capaciteits-

 vergroting 
 Zwolle-Herfte

 Seinoptimalisatie 
 Meppel-Zwolle

 Station Staphorst
 Station 

 Leeuwarden 
 Werpsterhoek

 Brug Van 
 Harinxmakanaal

 Overwegveilig-
 heid Leeuwarden-
 Zwolle

Intensivering dienstregeling Leeuw
arden-Zw

olle
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“Veel mensen in het Noorden zijn voor hun baan, school of andere 

voorzieningen aangewezen op de stad Groningen. Een goed stelsel van 

openbaar vervoer is nodig om iedereen op de plek van bestemming te 

brengen. Meer dan 35.000 mensen komen nu al dagelijks naar het 

Groninger hoofdstation. Dat worden er ruim 50.000. Belangrijk is dat 

ons station deze grote aantallen aan kan en het bovendien een prettige 

en veilige plek in de stad is.”  

Joost van Keulen, wethouder Groningen



Knoop G
roningen
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Huidige situatie 

Iedereen is het erover mee eens: Het 
stationsgebied Groningen kan een 
belangrijke aanjager zijn voor de stedelijke 
ontwikkeling in Groningen. Wil het gebied 
zich echter verder ontwikkelen tot dé 
vestigingslocatie van het Noorden, dan is 
het zaak eerst goed te onderzoeken welke 
verkeerskundige en infrastructurele maat-
regelen hiervoor nodig zijn. 

Het aantal dagelijks te verwerken reizigers 
zal namelijk blijven groeien en daarmee de 
verkeersintensiteit op en rond het station.  
De groei is mede het gevolg van de inten-
sivering van de dienstregeling tussen 
Groningen en Zwolle, Groningen en 
Leeuwarden en op de regionale spoorlijnen, 
bijvoorbeeld als gevolg van de reactivering 
van de lijn Groningen-Veendam. 

De gemeente Groningen werkt met betrok-
ken partijen aan een ontwikkelingsvisie voor 
het gebied. Deze visie moet inzicht geven  
in de verschillende mogelijkheden om het 
stationsgebied te ontwikkelen en levert input 
voor o.a. de maatregelen op het spoor en de 
locatie en dimensies van een te realiseren 
noord-zuid-passage. 
 
 
 
 
 

Knoop Groningen
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Gewenste ontwikkeling

Alle maatregelen op het spoor zijn in het 
bestuurlijk overleg SNN-NS besproken 
en in de Ontwikkelagenda ondergebracht 
onder de naam ‘Knoop Groningen.’ Het 
gaat hierbij om het gebied begrensd door 
de brug over het Noord-Willemskanaal aan 
de westkant en de splitsing van de sporen 
naar Hoogezand en Assen aan de oostkant. 
Afgesproken is dat ProRail een planstudie 
uitvoert. De aspecten ‘transfer van reizigers’ 
en ‘benodigde infrastructuur’ worden hierin 
nader uitgewerkt. Betekent dat ook de 
effecten van de volgende projecten aan de 
orde zullen komen:

 spoorverbinding Groningen-Leeuwarden;
 extra intercity Groningen-Zwolle;
 Groningen HS-Europapark (�-sporigheid 

 en uitbreiding station Europapark met 
 perron);

 de doorkoppeling van de regionale spoor-
 lijnen;

 de eventuele aanlanding van de Regio-
 tram;

 mogelijkheden voor uitplaatsen 
 emplacement;

 de upgrade van het Hoofdstation, waar-
 onder de Passerelle.

Gewenst resultaat van  
het onderzoek

Het realiseren van een vernieuwd hoofd-
station Groningen dat gaat functioneren als 
‘knoopstation’ volgens de uitgangspunten 
van het Raamwerk Regiorail. 

In Groningen werd in 1��0 
het noodgebouw vervangen 
door een definitief gebouw, 
bestaande uit stijl- en 
regelwerk, opgevuld met 
steen. Omdat het station 
onder de bepalingen van de 
Vestingwet viel, moest het 
laag zijn en snel afgebroken 
kunnen worden. Door het 
nieuwe verdedigingsplan uit 
1��� mochten verschillende 
vestingsteden, waaronder 
Groningen, ook buiten de 
vesting bouwen. In 1��� 
werd het nieuwe, stations-
gebouw in gebruik genomen. 
Vanwege “de virtuoze 
mengeling van renaissance- 
en gotische stijlelementen” 
is het station een rijks-
monument.



Knoop G
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Knoop Groningen

Betrokken 
partijen 

 NS
 Arriva
 Gemeente 

 Groningen
 Gemeente Haren
 ProRail
 Ministerie van 

 Infrastructuur en 
 Milieu

 Provincie 
 Groningen

Kosten/ 
dekking 

Middelen RSP 
en aanvullende 
middelen van de 
betrokken partijen. 
 

Tijdsplanning

2010-2016

Planuitwerking voor 
de verschillende 

onderdelen

2013

Realisatie

2020

 
NB Een nadere 
uitwerking van 
de planning per 
onderdeel en de 

fasering is 
onderdeel van 

de nadere plan-
uitwerking.

Raakvlakken met 
andere studies 

 Aansluiting 
 Hoofdrailnet-
 regionale railnet

 Ontwikkeling 
 dienstregeling 
 Groningen-Zwolle

 Intensivering 
 dienstregeling 
 Groningen-Assen

 Intensivering 
 dienstregeling 
 Groningen-
 Leeuwarden

 Regiotram (evt.)
 Stationsgebied 

 Groningen
 Zuidelijke 

 Ringweg 
 Groningen (A�)
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“Assen is de snelst groeiende stad in het Noorden. Het vergroten van de 

bereikbaarheid is daarom essentieel. Voor onze stad, maar ook voor de 

regio. Meer treinen per uur brengt mens en werk dichter bij elkaar en 

dat komt de economische vitaliteit ten goede. Door tegelijkertijd het 

Stationsgebied opnieuw in te richten, ontstaat bovendien een moderner, 

leefbaarder gebied. Hét visitekaartje van de stad. Waar iedereen, of je nu 

inwoner, forens, of toerist bent, gemakkelijk de weg vindt.”  

Alex Langius, wethouder Assen
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Huidige situatie 

Assen groeit en dat vergt flinke aanpassin-
gen in de infrastructuur van de stad. Het 
RSP-project ‘FlorijnAs’ is de verbindende 
schakel tussen de vele vernieuwingen om 
Assen klaar te maken voor morgen. De 
Stadsboulevard vormt de ruggengraat 
van de FlorijnAs. Deze weg die loopt van 
de noordelijke oprit van de A2� naar het 
knooppunt N��/A2� in Assen-Zuid, zorgt 
voor een verbeterde doorstroming van het 
verkeer. Vrijwel alle projecten in de Florijn-
As hebben (of krijgen) een adres aan de 
Stadsboulevard. Ook de mogelijke gebieds-
ontwikkelingen sluiten er op aan.

Het Stationsgebied ligt aan de Stadsboule-
vard (Overcingellaan) en vormt een belang-
rijk verkeersknooppunt in de stad. Trein, bus 
en taxi brengen dagelijks duizenden mensen 
van en naar de stad en ook passeren er  
veel fietsers en voetgangers. Het is daarmee  
een belangrijke schakel in de stedelijke 
ontwikkeling op zowel de Noord-Zuid- als 
de Oost-West-as.

In het Stationsgebied liggen nieuwe kansen. 
De plannen voor het nieuwe station met 
het vernieuwde stationsplein maken het 
bijvoorbeeld mogelijk om de woonwijk 
Assen-Oost meer bij het Stationsgebied en 
het centrum te betrekken. Het Stations-
gebied krijgt een goede entree naar het 
centrum en het station en zorgt voor een 
betere verbinding met bus en fiets.  
Het autoverkeer kan in de nieuwe plannen  
via een korte autotunnel makkelijker door-
stromen. Hierdoor ontstaat meer verblijfs-
kwaliteit en betere ontsluiting voor fietsers 
en voetgangers.

Binnen de Agenda Noord-Nederland is ook 
station Assen-Zuid opgenomen. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat dit station op korte 
termijn niet realistisch is als Sprinterstation. 
Wel zal er een studie komen naar de haal-
baarheid van de aanleg van een Evenemen-
tenhalte Assen-Zuid. Dit in verband met de 
potentie op het gebied van grootschalige 
evenementen in de omgeving van het TT-
circuit. Onderzoek heeft uitgewezen dat het 
station technisch inpasbaar is. 
 
 

Station Assen en Evenementenhalte 
Assen-Zuid
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Station A
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Gewenste ontwikkeling

Op en rondom station Assen zijn maat-
regelen noodzakelijk om ondermeer het 
treinverkeer voor de toekomst beter te 
faciliteren. Naast de herinrichting van het 
Stationsgebied zijn de volgende projecten 
van belang:

 �e en �e Sprinter Assen-Groningen
 Evenementenhalte Assen-Zuid
 Sporen in Assen 
 
 

Gewenst resultaat van  
de studie

De gemeente Assen verzorgt de aansturing 
van het project Stationsgebied Assen. De  
diverse spoorse programma’s van ProRail 
zijn gebundeld in het project ‘Sporen in 
Assen’. Het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu is formeel opdrachtgever van ProRail 
voor de spoorse aanpassingen. Gezamenlijk  
werken ProRail, gemeente en NS aan het 
eindbeeld Stationsgebied Assen. De realisa-
tie krijgt de nodige aandacht. Tijdens de 
werkzaamheden moet het spoor Zwolle-
Groningen blijven functioneren.

Station Assen werd 
geopend op 1 mei 1��0. 
Het oorspronkelijke  
stationsgebouw was ont-
worpen door de architect 
K.H. van Brederode en werd 

gebouwd in 1���. In 1��� 
werd het vervangen door 
een nieuw gebouw, ontwor-
pen door de architect Rob 
Steenhuis.
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Station Assen en Evenementenhalte Assen-Zuid

Betrokken 
partijen 

 Gemeente Assen
 NS
 ProRail
 Provincie Drenthe 
 Ministerie Infra-

 structuur en 
 Milieu

Kosten/ 
dekking 

Middelen RSP en zo 
mogelijk met aan-
vullende middelen 
van de betrokken 
partijen. 
 

Tijdsplanning

2012-2014

De planvoorberei-
ding voor station 

Assen is van  
2012-201�. In 201� 
wordt een belang-

rijk deel van het 
werk aan het spoor 

uitgevoerd. 

2013-2019

De realisatie van  
de overige plannen 

is gepland vanaf 
2015 tot 201�. 

Onderdeel van de 
planuitwerking is 
een nauwkeurige 
planning van de 

realisatie.

Raakvlakken met 
andere studies 

 Ontwikkeling 
 dienstregeling 
 Groningen-Zwolle

 Intensivering 
 dienstregeling 
 Groningen-Assen

 FlorijnAs 
 projecten Stads-
 boulevard en 
 Havenkwartier

Station A
ssen en Evenem

entenhalte A
ssen-Zuid
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“Leeuwarden is als hoofdstad dè banenmotor van Fryslân. Het is er goed  

wonen en werken. Goede bereikbaarheid over het spoor is essentieel. 

Met de toekomstige vier treinen per uur naar de Randstad wordt daar 

een goede basis voor gelegd. Het nieuwe station Werpsterhoek zal voor 

Leeuwarden een belangrijke OV-functie vervullen voor het nieuwe  

stadsdeel De Zuidlanden en de gebiedsontwikkeling ‘Nieuw Stroomland’ 

en dient bovendien als transferium voor Noord-Friesland. Provincie 

 Fryslân en Leeuwarden werken hier nauw samen. Het nieuwe station is 

een aanwinst voor de ruimtelijke ordening en bereikbaarheid van de stad 

en in het bijzonder Leeuwarden Zuid-West.”  

Thea Koster, wethouder Leeuwarden
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Huidige situatie 

Het Rijk heeft met de provincie Fryslân  
afgesproken om een nieuw station  
Leeuwarden Werpsterhoek te realiseren  
ten zuiden van Leeuwarden, aan de spoor-
lijn Leeuwarden-Zwolle. De afspraak is 
onderdeel van het RSP-pakket en van de 
overeenkomst ‘Bereikbaarheid Leeuwarden’ 
(een convenant tussen provincie Fryslân en 
de stad Leeuwarden, vastgesteld in 2010). 

Het station is onderdeel van een trans- 
ferium en ligt in het stedelijk uitbreidings-
gebied De Zuidlanden. Een gebied dat in  
de nabije toekomst �.500 woningen, 
150.000 m2 kantoor en bedrijfsruimte en 
55.000 m2 commerciële voorzieningen zal 
omvatten. De benodigde infrastructuur 
(Haak Leeuwarden en verlegging Over-
ijsselselaan) is gepland voor realisatie in 
2012-201�. Financiering van de aanleg  
van het station is opgenomen in het 
RSP-pakket.

In 200� heeft ProRail in samenwerking  
met NS onderzoek gedaan naar de  
vervoerwaarde van station Leeuwarden 
Werpsterhoek. Het aantal in/uitstappers 
bedraagt na afronding van het volledige 
plan De Zuidlanden volgens deze bereke-
ningen 1.100 personen, waarvan 500 
nieuwe reizigers. Verder blijkt uit een door 
ProRail uitgevoerde verkenning (juli 2010) 

dat het station ook ruimtelijk inpasbaar 
is. Op 2� juni 2012 heeft NS de ‘brief met 
voorwaarden tot de intentie tot bediening’ 
afgegeven. Dit officiële document is nodig 
om nu alvast te kunnen starten met de 
onderdoorgangen. 

Station Leeuwarden Werpsterhoek
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�2 Voorlopig ontwerp

Station Leeuwarden Werpsterhoek krijgt 
twee onderdoorgangen. Eén voor fietsers  
en voetgangers en één voor auto’s, vracht-
wagens en landbouwverkeer. Provincie en 
gemeente Leeuwarden willen deze al in 
2015 gereed hebben. Het station is, afhan-
kelijk van de realisatie en het tempo van 
ontwikkeling van De Zuidlanden, voorzien 
in de periode na 201�.

De Provincie Fryslân heeft met NS afge-
sproken dat op het traject Leeuwarden-
Zwolle meer treinen zullen rijden. Deze 
nieuwe dienstregeling is apart beschreven. 
Station Leeuwarden Werpsterhoek zal te 
zijner tijd door de twee Sprinters worden 
bediend.

 
 
 

Gewenst resultaat  
 
Bediening station Leeuwarden Werpster-
hoek na 201� als de wijk De Zuidlanden is 
gerealiseerd.

Station Leeuwarden werd 
in gebruik genomen op 
2� oktober 1��� met de 
opening van de spoorlijn 
Harlingen-Leeuwarden. 
Dit was de tweede door de 
Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen (SS) 
in gebruik genomen spoor-

lijn. In 1��� werd de lijn 
verlengd naar Groningen. 
In 1��� kwam ook de 
verbinding Zwolle-Meppel-
Heerenveen-Leeuwarden 
gereed, waarmee de Friese 
hoofdstad een rechtstreekse 
spoorverbinding met de 
rest van het land kreeg. 

Dit was een deel van de in 
1��5-1��� door de Staat 
der Nederlanden aangelegde 
Lijn A, van Arnhem naar 
Leeuwarden. De spoorlijn 
Zwolle-Leeuwarden werd  
in 1�52 geëlektrificeerd.
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Station Leeuwarden Werpsterhoek

Betrokken 
partijen 

 NS
 Provincie Fryslân
 Gemeente 

 Leeuwarden 
 ProRail

Kosten/ 
dekking 

Als provincie 
en/of gemeente 
Leeuwarden station  
Leeuwarden Werp-
sterhoek eerder 
in gebruik willen 
nemen dan bij 
voldoende ‘vulling’ 
van de wijk De 
Zuidlanden, kan een 
aanloopsubsidie 
voor een beperkt 
aantal jaren nodig 
zijn, gefinancierd 
door de (regionale) 
overheid. Het moet 
dan zeker zijn dat 
het resterende 
bouwprogramma 
binnen enkele jaren 
is gerealiseerd. 
 

Tijdsplanning

september 2012

Start realisering 
onderdoorgangen 

2015

Onderdoorgangen 
gereed

na 2018

In gebruikneming 
station

Raakvlakken met 
andere studies 

 Intensivering 
 dienstregeling 
 Leeuwarden-
 Zwolle

 Brug Van 
 Harinxmakanaal

 N�1 Haak om 
 Leeuwarden

Station Leeuw
arden W

erpsterhoek
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“Opening van een station in Staphorst is niet alleen goed voor de 

mobiliteit van de Staphorsters, maar vermindert ook de verkeersdruk 

op de A28 tussen Meppel en Zwolle. De bereikbaarheid van heel Noord-

Nederland profiteert hiervan.” 

Gerrit Jan Kok, gedeputeerde Overijssel
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Huidige situatie 

In 1��5 is station Staphorst gesloten omdat 
het steeds minder gebruikt werd. Sindsdien 
is echter het aantal inwoners van Staphorst 
aanzienlijk toegenomen. Het dorp is tegen-
woordig wat betreft werken en studeren 
sterk op Zwolle en Meppel georiënteerd, 
wat een flinke vervoerstroom oplevert, 
zowel over de weg als met de bus. 

De gemeente heeft daarom, met steun  
van de provincie Overijssel, de wens uit-
gesproken om station Staphorst weer in 
gebruik te nemen. NS heeft naast de eerste 
verkenning door de provincie een onderzoek 
gedaan naar de vervoerwaarde (hoeveel 
mensen gaan er gebruik van maken). Dat  
leverde een prognose van ongeveer 1.025 
in- en uitstappers per gemiddelde werkdag, 
waarvan 550 nieuwe reizigers. 

Station Staphorst
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Station Staphorst
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Gewenste ontwikkeling

ProRail onderzoekt de effecten van het 
inpassen van een stop in Staphorst in 
de dienstregeling Zwolle-Groningen en 
Zwolle-Leeuwarden. Dit onderzoek spitst 
zich vooral toe op de extra reistijd van een 
extra stop in relatie tot de overige wensen 
van de regio. 

Gewenst resultaat van  
de studie

Partijen willen onderzoeken of het station 
levensvatbaar is en of de halte is in te 
passen in de overige ontwikkelingen langs 
deze lijn. Nader onderzoek moet uitwijzen 
of een extra halte past in de dienstregeling 
Zwolle-Groningen of Zwolle-Leeuwarden, 
of eventueel een combinatie daarvan. Bij 
een positief antwoord op financiële haal-
baarheid en logistieke inpassing kan gestart 
worden met de verkenning door ProRail.

Station Staphorst werd op 
1 oktober 1��� geopend, 
en op 15 mei 1��5 weer 
gesloten. Het station was 
van het type SS 5e klasse 
en had een hoog midden-
deel met puntgevel, met 

aan weerszijden een korte 
even hoge vleugel die aan 
de straatzijde iets, en aan 
de perronzijde sterk terug 
springt. Architect was 
K.H. van Brederode.
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Station Staphorst

Betrokken 
partijen 

 NS
 Provincie 

 Overijssel
 Gemeente 

 Staphorst
 Provincies 

 Groningen, 
 Drenthe en 
 Fryslân

 ProRail

Kosten/ 
dekking 

Provincie 
Overijssel en 
gemeente 
Staphorst.
 

Tijdsplanning

medio 2013

duidelijkheid over 
de businesscase en 
inpasbaarheid in de 

dienstregeling.

Raakvlakken met 
andere studies 

 Ontwikkeling 
 dienstregeling 
 Groningen-Zwolle

 Intensivering 
 dienstregeling 
 Leeuwarden-
 Zwolle

 Seinoptimalisatie 
 Meppel-Zwolle

Station Staphorst
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