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Eén minuut sneller en een sneltrein extra
ACHTERGROND

Prorail rondt de
voorbereidingen
voor de verbete-
ring van de spoor-
lijn naar Gronin-
gen-Leeuwarden
dit jaar af. Als er
niet te veel bezwa-
ren zijn.

FRITS POELMAN

V eel commentaar verwacht
Prorail niet. Als er al bezwa-
ren zijn, komen die vermoe-

delijk uit de hoek van omwonenden.
Die zijn hier en daar bezorgd over
meer treingeluid.

Dat bleek op een paar van de ze-

ven informatiemarkten waar Prorail
in december tekst en uitleg gaf over
het verbeterplan. Het ligt tot en met
donderdag 12 januari voor commen-
taar ter inzage.

Prorail denkt de geluidoverlast
door meer en langere treinen (die
hier en daar ook nog ietsje dichter
bij huizen langsrijden) binnen de
perken te houden met ruim 6 kilo-
meter raildempers en geluidscher-
men en door het isoleren van een
aantal individuele huizen.

Daarbij richt de spoorbeheerder
zich op de circa zestig mensen die
volgens het officiële geluidsonder-
zoek ernstige hinder van de spoor-
uitbreiding ondervinden.

Voor de reizigers, de provincies
(Groningen en Friesland zijn verant-
woordelijk voor de regionale spoor-
lijn) en spoorbedrijf Arriva kan het
allemaal niet snel genoeg gaan. Ze
profiteren zo het nu lijkt vanaf eind
2020 (dienstregeling 2021) van de
ombouw.

Er is dan 171 miljoen euro rijksgeld

Rijk investeert 171
miljoen euro in
spoor Groningen-
Leeuwarden

in de 55 km lange spoorlijn gestoken.
Dat gebeurt op zo’n manier dat de
capaciteit flink omhoog gaat. Door
het verlengen van perrons kunnen
er straks in de spits langere treinen
staan. De grootste winst wordt be-
haald met extra passeermogelijkhe-
den. Die bieden ruimte voor een ex-
tra sneltrein. Nu rijden er overdag
twee stoptreinen (49 minuten on-
derweg) en één sneltrein (34 minu-
ten) per uur, straks wordt dat twee
keer twee.

De extra passeerplekken ontstaan
omdat de treinen straks op twee
deeltrajecten sneller mogen rijden
(120 of 130 km/uur i.p.v. 100 km/
uur) en door 8 km extra dubbel-

spoor tussen Hoogkerk en Zuid-
horn. Op de reistijd heeft het project
nauwelijks invloed. Die gaat er
hooguit een minuut op vooruit.

Op de trajecten Groningen-Hoog-
kerk, Zuidhorn-Grijpkskerk en
Veenwouden-Leeuwarden blijft de
verbinding uit 1866 onveranderd
enkelsporig. De grootste verbete-
ring tot dusver was eind jaren ne-
gentig de verdubbeling tussen Veen-
wouden en Grijpskerk. Daardoor
ging de snelheid daar omhoog naar
140 km/uur en werd de sneltrein ‘ge-
boren’.

Ondanks alle enthousiasme vindt
de Werkgroep Spoor in Friesland dat
het project lang niet ver genoeg gaat.
In de werkgroep beijveren spoorlief-
hebbers zich voor beter railvervoer.

De werkgroep protesteerde eer-
der tegen de nieuwe spoorbrug over
het Van Starkenborghkanaal in
Zuidhorn. Die wordt momenteel ge-
bouwd voor de verbreding van het
kanaal en blijft enkelsporig. Volgens
de provincie was verdubbeling 5

miljoen euro duurder en niet nodig
voor de extra sneltrein.

Volgens de werkgroep was dat een
gemiste kans. Volgens haar is een
complete verdubbeling nodig om
het spoor robuust te verbeteren.
Met enkelsporige deeltrajecten blijft
de kans bestaan dat treinen elkaar
bij vertragingen in de weg zitten.

Een complete verdubbeling en
flinke verkorting van de reistijd,
waarmee de trein een nog beter al-
ternatief voor de auto wordt, zit er
voorlopig echter niet in. Net zo min
als elektrificatie. Die is volgens de
provincies – hoewel veel spoorgeld
uit Den Haag komt – te duur.

De provincies willen de spoorlijn
verduurzamen door het gebruik van
waterstoftreinen in plaats van die-
selhybride treinen. Later dit jaar
wordt mogelijk meer bekend over
een nieuw station bij Hoogkerk.
Dankzij de nieuwbouw van het
Hoofdstation in Groningen rijden
de treinen straks van en naar station
Groningen Europapark.
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● Eén extra sneltrein per uur per richting tussen

7.00 en 20.00 uur

● Langere treinen in de spits (van 112 naar 168 meter)

● Spoorverdubbeling Zuidhorn - Hoogkerk, inclusief

aanpassingen aan overwegen, bruggen en tunnels

(Buitenpost - Grijpskerk is al tweesporig)

● Snelheid tussen Grijpskerk en Hoogkerk verhoogd van

100 km/u naar 120 km/u

● Ombouw Hoofdstation Groningen valt buiten dit

project, maar maakt doorrijden naar Europapark wel

mogelijk

● Kosten: 171 miljoen euro

In het kort Snelheden
● Leeuwarden – Veenwouden van 100 km/u naar 130 km/u

● Veenwouden – Grijpskerk blijft 100 km/u

● Grijpskerk – Hoogkerk van 100 km/u naar 120 km/u

● Hoogkerk – Groningen blijft 100 km/u

Aanpassingen brug/viaduct

A1 Viaduct fiets- en voetpad

A2 Viaduct Fanerweg

A3 Spoorbrug Zuidwending

A4 Spoorbrug Hoendiep

Aanpassingen van stations

Perrons worden verlengd.

Zuidhorn en Europapark krijgen

extra perron en keersporen.

Spoor Hoogkerk wordt alvast

aangepast voor mogelijk nieuw
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