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1.1 Aanleiding validatieonderzoek 

Om de bereikbaarheid van de regio te vergroten 

werkt de provincie Zuid-Holland samen met 

regionale overheden (betrokken gemeenten, regio 

Holland Rijnland en de provincie Utrecht), het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS en 

ProRail aan het verbeteren van de spoorverbinding 

tussen Leiden-Utrecht. Onderdeel hiervan is het 

verhogen van de frequentie tussen Leiden en 

Utrecht van twee intercity’s per uur naar twee 

intercity’s en twee sprinters per uur. Daarnaast wil 

de provincie Zuid-Holland een nieuw station 

realiseren in Hazerswoude-Rijndijk. 

 

Onderzoek van NS en ProRail heeft in 2017 de 

‘Versnelde Intercity’ variant opgeleverd. In het BO 

MIRT van december 2017 hebben Rijk en Regio de 

‘Versnelde Intercity’ variant als kansrijk beoordeeld 

en besloten om deze variant gezamenlijk met de NS 

en ProRail op een aantal punten verder te 

onderzoeken. Dit onderzoek is in 2018 afgerond en 

bevestigt dat de ‘Versnelde Intercity’ vanuit 

vervoerskundig opzicht een aantrekkelijk 

reizigersproduct oplevert.  

 

De ‘Versnelde Intercity’ variant leidt tot een 

aanzienlijke reistijdverbetering tussen Leiden en 

Utrecht. De reistijd van de huidige twee intercity’s 

per uur tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal 

wordt verkort door alleen te halteren op de stations 

Leiden Centraal, Alphen aan den Rijn en Utrecht 

Centraal. Daarnaast komen er twee extra sprinters 

per uur, die halteren op de stations Leiden Centraal, 

                                                   
1 Brief ProRail “rapport onderzoek baanverbetering Leiden – 

Utrecht” d.d. 24 september 2018 aan de Stuurgroep 
spoorcorridor Leiden – Utrecht 

Leiden Lammenschans, het nieuwe station 

Hazerswoude-Rijndijk, Alphen aan den Rijn, 

Bodegraven, Woerden en Utrecht Centraal. 

Optioneel wordt ook station Leidsche Rijn bediend.   

 

Het baanvak Leiden – Utrecht staat binnen ProRail al 

jaren te boek als aandachtpunt. Parallel aan het 

vervoerskundig onderzoek naar de ‘Versnelde 

Intercity’ variant heeft ProRail onderzoek laten doen 

naar de stabiliteit van het baanlichaam tussen 

Leiden en Woerden. Hiertoe zijn meerdere 

onderzoeken uitgevoerd. Het meest recente 

onderzoek is gestart in het najaar van 2017 en is in 

september 2018 afgerond. Op basis van dit 

onderzoek heeft ProRail geconcludeerd dat de 

voorgenomen wijzigingen, zoals voorzien in de 

provinciale plannen Limeslijn, niet uitgevoerd 

kunnen worden zonder omvangrijke maatregelen 

om de constructieve veiligheid van het baanvak te 

kunnen borgen.1 De maatregelen zijn door Arcadis 

geraamd op circa €175 mln. (+/- 23%).  

 

Voor alle betrokken partijen kwam dit als een 

verrassing, waarmee in financiële zin geen rekening 

is gehouden. Naar aanleiding hiervan hebben het 

Rijk en de Regio besloten om het onderzoek naar de 

baanstabiliteit te laten valideren. De opdracht voor 

het uitvoeren van de bovengenoemde validatie is 

door partijen gegund aan de combinatie 

APPM/Jacobs. 

1.2 Doel van het validatieonderzoek 

De validatie moet antwoord geven op vier 

onderzoeksvragen. Deze vragen zijn onderstaand 

samengevat:   

 
 

 

1. Aanleiding & Uitvraag  
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1. Welke normen kunnen worden toegepast 

om de constructieve veiligheid van het 

baanlichaam aan te tonen? En wat zijn de 

effecten van het toepassen van de 

verschillende normen? 

2. Welke maatregelen zijn op vergelijkbare 

trajecten toegepast ten behoeve van de 

baanstabiliteit?  

3. Welke andere maatregelen dan de 

maatregelen die Arcadis voorstelt, zouden 

de constructieve veiligheid van het 

baanlichaam ook kunnen waarborgen?  

4. Welke besparingen aan jaarlijkse beheer- en 

onderhoudskosten levert de verbeterde 

baanstabiliteit op?  

1.3 Aanpak 

De aanpak bestaat uit 2 fasen:  

1. Fase 1: 

a. Onderzoek naar de context en de 

uitgangspunten; 

b. Toets op het uitgevoerde onderzoek; 

c. Opstellen tussenrapport; 

2. Fase 2: 

a. Validatie maatregelenpakket Arcadis en 

inventarisatie van alternatieve 

maatregelen; 

b. Opstellen eindrapport. 

 

Bovenstaande stappen zijn hieronder nader 

uitgewerkt. 

 

 Fase 1 

Context en uitgangspunten 

Om het onderzoek van Arcadis op waarde te 

schatten, is de achtergrond van het door Arcadis 

uitgevoerde onderzoek van belang. Daarom is 

onderzoek gedaan naar de context waarin het 

onderzoek van Arcadis heeft plaatsgevonden en de 

uitgangspunten die zij heeft gehanteerd.  

 

Voor deze stap hebben we interviews gehouden met 

ProRail, Arcadis, Deltares en de provincie Zuid-

Holland. Daarnaast is een bureaustudie uitgevoerd 

op de ontvangen documenten. In de interviews met 

ProRail is ingegaan op de vraag op welke 

vergelijkbare hoofdspoortrajecten zich soortgelijke 

problemen hebben voorgedaan en welke 

maatregelen er op deze trajecten zijn getroffen om 

de baanstabiliteit te kunnen garanderen. 

 

Deze stap resulteert in een beeld over nut- en 

noodzaak van het onderzoek naar de baanstabiliteit 

en de context/uitgangspunten dit onderzoek.  

 

Toets op uitgevoerde onderzoek 

De inhoudelijke toets op het onderzoek van Arcadis 

Bestaat uit drie onderdelen: 

1. Beoordeling mogelijke normen; 

2. Toetsing belastingniveau; 

3. Toetsing parameters onderzoek. 

 

Beoordeling mogelijke normen 

Voor het onderzoek heeft Arcadis de norm NEN 

8700 (Beoordelen van bestaande bouwconstructies) 

gebruikt. Doel van dit onderdeel is te bepalen wat 

de effecten zijn van het toepassen van andere in dit 

geval redelijkerwijs toepasbare normen (naast de 

NEN8700). Onderdeel hiervan is ook een 

beschouwing van de eventuele verschillen. 

 

Toetsing belastingniveau 

De ‘Versnelde Intercity’ variant behelst in de basis 

een verhoging van de frequentie. Snelheid en type 

materieel wijzigen volgens opgave van de provincie 

Zuid-Holland niet. Vraag is of de frequentie 

bepalend is voor het belastingniveau en hoe hier in 

het onderzoek van Arcadis mee om is gegaan. 

Daarom is onderzocht hoe de frequentie vertaald is 

naar belasting op het baanlichaam en hoe beide 

situaties (voor en na verhoging) zich verhouden ten 

opzichte van de norm en de huidige situatie.  

 

Toetsing parameters onderzoek 

De uitkomsten van de berekeningen zijn, naast de 

toegepaste norm en het gehanteerde 

belastingniveau, ook afhankelijk van de gehanteerde 

parameters. De vraag is dan relevant of de 

parameters (té) conservatief zijn en daarmee extra 

veiligheid inbouwen (stapelen van zekerheid op 

zekerheid). In dat geval is er ruimte voor 

optimalisatie. Deze vraag is beantwoord door de 

relevante documenten te bestuderen en een 

toelichtend interview met Arcadis en Deltares. 

 

Opstellen tussenrapport 

Op basis van fase 1 stap 1 en 2 is een tussenrapport 

opgesteld waarin de uitkomsten van de eerste twee 

stappen beschreven worden. Het tussenrapport 

geeft een voorlopig antwoord op de vraag of 

maatregelen voor het borgen van de constructieve 

veiligheid van het baanlichaam bij de verhoogde 

frequentie nodig zijn en zo ja, in welke mate. 

Daarnaast geeft het tussenrapport inzicht in 

hoeverre de noodzaak van maatregelen 
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daadwerkelijk gekoppeld is aan de 

frequentieverhoging. Het tussenrapport is 

besproken met betrokken partijen. De relevante 

opmerkingen zijn verwerkt in voorliggend 

eindrapport.  

 

 Fase 2 

Doel van fase 2 is om een alternatief 

maatregelenpakket samen te stellen voor het 

maatregelenpakket van Arcadis. Uitgangspunt 

hierbij is dat het maatregelenpakket van Arcadis als 

doel heeft om de ‘Versnelde Intercity’ variant 

mogelijk te maken. Zit het maatregelenpakket van 

Arcadis goed in elkaar en kan het niet goedkoper? 

Besparen we wellicht op beheer- en onderhoud en 

kunnen we deze middelen inzetten voor de 

financiering van de benodigde maatregelen?  

 

De conclusies uit het tussenrapport hebben richting 

gegeven aan de aanpak van fase 2. De focus van 

fase 2 heeft gelegen op het valideren van de 

maatregelen van Arcadis en het aandragen van 

mogelijke alternatieven. De resultaten van deze stap 

vormt samen met het tussenrapport de inhoud van 

dit eindrapport.  

  

Validatie maatregelenpakket Arcadis 

In deze stap zijn het doorlopen proces en het 

maatregelenpakket van Arcadis beschouwd. 

Onderzocht is of Arcadis een goed en zorgvuldig 

proces heeft doorlopen en of de maatregelen 

aansluiten op de geconstateerde problemen.  

 

Aansluitend is gekeken of er alternatieve 

maatregelen zijn die hetzelfde effect sorteren. 

Uiteindelijk geeft deze stap (globaal) antwoord op 

de vraag of en zo ja, hoe de baanstabiliteit op 

‘goedkopere’ wijze gegarandeerd kan worden.  

 

Opstellen eindrapport 

De bevindingen uit de validatie van het 

maatregelenpakket van Arcadis zijn samengevoegd 

met het tussenrapport tot voorliggend eindrapport. 

Een conceptversie van het eindrapport is voor een 

reactie voorgelegd en besproken met betrokken 

partijen. Relevante opmerkingen zijn verwerkt in de 

definitieve versie van het rapport.   

1.4 Opbouw en leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de relevante 

achtergrondinformatie beschreven. De resultaten 

van de uitgevoerde analyse op de verkregen 

documentatie en de interviews worden beschreven 

in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is het 

maatregelenpakket van Arcadis beschouwd en in 

hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen 

beschreven die gedaan kunnen worden op basis van 

hoofdstuk 3 en 4.  
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2.1 Inleiding 

Om de constateringen en bevindingen in deze 

rapportage op een juiste manier te kunnen 

interpreteren is het belangrijk om basiskennis te 

hebben van de gehanteerde normen, 

veiligheidsniveaus, wanneer er theoretisch gezien 

wel/niet getoetst moet worden, welke kaders er 

bestaan in relatie tot de veilige berijdbaarheid van 

de spoorbaan en de door APPM/Jacobs 

gehanteerde uitgangspunten in deze validatie. Deze 

kaders zijn uitgewerkt in dit hoofdstuk. 

2.2 Normen voor het baanvak  

2.2.1 Normen 

Een baanlichaam van een spoorlijn is een 

geotechnische constructie. De beoordeling van de 

constructieve veiligheid van bestaande 

geotechnische constructies kan volgens het 

Bouwbesluit 2012 via de NEN8700-reeks. Voor 

geotechnische constructies is de NEN8707 

(Beoordeling van de constructieve veiligheid van een 

bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur – 

Geotechnische constructies) een uitwerking van de 

NEN8700-reeks.  

De NEN8707 is een norm voor allerlei geotechnische 

constructies; specifiek voor bestaande baanlichamen 

van spoorlijnen is deze norm uitgewerkt in de 

RLN00414-1 (Beoordelen constructieve veiligheid van 

bestaande baanlichamen), opgesteld door ProRail. 

Het Bouwbesluit (2012), de Eurocodes en de NEN 

8700 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 

Eurocode 0 (NEN-EN 1990) zijn eisen geformuleerd 

waaraan nieuw te bouwen constructies minimaal 

moeten voldoen. Op basis van het gevolg worden 

constructies in gevolgklassen ingedeeld. Aan iedere 

gevolgklasse zijn te hanteren belastingsfactoren 

gekoppeld. Op basis daarvan kunnen de 

belastingcombinaties worden bepaald waarop een 

constructie moet worden ontworpen. 

De NEN 8700 legt met aangepaste 

belastingsfactoren de ondergrenswaarden vast waar 

een constructie bij verbouw ten minste aan moet 

voldoen. In grote lijnen kan worden gesteld dat de 

belastingfactoren bij verbouw circa 10% lager liggen 

dan bij nieuwbouw. 

De betrouwbaarheidsklassen RC1 tot en met RC3 

corresponderen met de gevolgklassen CC1 tot en 

met CC3. Aan de betrouwbaarheidsklassen is een 

betrouwbaarheidsindex gekoppeld die de waarden 

van de partiële factoren aan de belastingkant en 

sterktekant bepalen. 

Dit gehanteerde normkader geldt voor alle 

bouwconstructies in Nederland, Ook bijvoorbeeld 

voor wegen (RWS). (De Eurocodes zijn in Europese 

landen toepasbaar, wel met een andere 

veiligheidsaanpak of factoren op belastingen of 

sterkte. De ‘overall’ veiligheid wijkt orde-grootte 

echter niet veel af van de Nederlandse praktijk. 

 

2.2.2 Veiligheidsniveau 

In de NEN8700 zijn twee veiligheidsniveaus 

benoemd, met de volgende definities: 

- Verbouwniveau: Wettelijk minimumniveau van 

constructieve veiligheid bij het toetsen van 

ontwerpen voor verbouw; 

- Afkeurniveau: Wettelijk minimumniveau van 

constructieve veiligheid, op het onderschrijden 

waarvan (voor)aanschrijving en handhaving 

door bevoegd gezag moet volgen. 

 

De RLN00414-1 benoemt de volgende criteria 

wanneer deze richtlijn gebruikt dient te worden: 

1. Er aanwijzingen zijn, dat het baanlichaam 

mogelijk niet aan afkeurniveau voldoet;  

2. Een project in, aan of naast het baanlichaam 

wordt uitgevoerd; dat invloed heeft op 

constructieve veiligheid.  

3. Bij een bovenbouwvernieuwing ook de 

bovenkant van het baanlichaam wordt 

aangepast;  

4. Het gebruik van de infra wordt verzwaard 

(verhoging baanvaksnelheid en/of aslasten). 

Het veiligheidsniveau ‘verbouw’ of ‘afkeur’ bepaalt 

welke partiële factoren (veiligheidsfactoren) voor 

grondparameters dienen te worden toegepast. Deze 

zijn bij verbouwniveau hoger dan bij afkeurniveau.  

 

Daarnaast is in de RLN00414-1 bepaald dat 

baanlichamen getoetst dienen te worden volgens 

betrouwbaarheidsklasse RC3. In het geval niet 

voldaan wordt aan de vereiste veiligheid, dan 

mogen de berekeningen gedifferentieerd worden. 

De onderdelen van de baan waarvan de stabiliteit 

beïnvloed wordt, valt in betrouwbaarheidsklasse 

RC3. Delen waarbij de integriteit van de 

spoorconstructies niet wordt aangetast vallen in 

betrouwbaarheidsklasse RC2. 
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2.2.3 Toepassing normen 

Door ProRail is aangegeven dat de zorgen om de 

huidige staat van de aardebaan de reden is geweest 

om de stabiliteit van de baan te toetsen.  

Dit betreft het eerste criterium van de RLN00414-1.  

 

Een verhoging van de frequentie van het 

baangebruik is volgens de (huidige) RLN00414-1 

geen reden om de beoordeling van de bestaande 

stabiliteit uit te voeren. Enkel wanneer de infra wordt 

verzwaard (verhoging baanvaksnelheid en/of 

aslasten) is dit reden om een beoordeling van de 

stabiliteit uit te voeren. 

 

Zowel Arcadis als ProRail hebben aangegeven dat 

een frequentieverhoging in de praktijk mogelijk wel 

leidt tot een hogere belasting op de baan. Dit kan 

bijvoorbeeld te maken hebben met het optreden en 

dissiperen van wateroverspanningen, waardoor de 

baan ‘hersteltijd’ nodig heeft na een treinpassage. 

ProRail heeft aangegeven dit mogelijk te willen 

aanpassen in de RLN00414-1. 

  

2.2.4 Toetsing afkeurniveau en verbouwniveau 

In RLN00414-1 wordt aangeven dat bij het niet 

voldoen aan het afkeurniveau ‘niet direct het 

treinverkeer stilgelegd hoeft te worden’. Wel is het 

noodzakelijk om aanvullende actie te ondernemen 

om aan te tonen dat de veiligheid voldoet. In de 

RLN00414-1 worden geen specifieke eisen gesteld 

aan wat deze actie precies in zou moeten houden, 

wel worden een aantal suggesties gedaan om de 

veiligheid aan te kunnen tonen.   

 

Bij verbouwniveau dient theoretisch de veiligheid 

aangetoond te worden om te bepalen of eerst een 

verbetering van het baanlichaam moet plaatsvinden 

voor start van de beoogde verbouw of wijziging. 

2.3 Stabiliteitsberekening baanvak 

Voor de stabiliteitsberekening van een baanlichaam 

zijn de volgende parameters dominant: 

1. Geometrie; 

2. Grondopbouw en sterkteparameters; 

3. Waterstand; 

4. Belastingen op baanlichaam. 

 

Ad. 1) Geometrie 

Bij de toetsing van een bestaand baanlichaam 

(afkeurniveau) wordt de geometrie bepaald door 

inmeting van het bestaande terrein. Bij 

verbouwniveau kan een eventueel nieuw ontwerp 

van de geometrie gemaakt worden. 

 

Ad 2) Grondopbouw en sterkteparameters 

Grondopbouw en sterkteparameters van de grond 

worden afgeleid uit veld- en labonderzoek. De 

RLN00414-1 bepaalt de partiële factoren die 

toegepast dienen te worden op de karakteristieke 

waarden van de sterkteparameters van de 

grondlagen. De grootte van deze partiele factoren 

zijn afhankelijk van de keuze voor afkeurniveau of 

verbouwniveau en het gekozen veiligheidsniveau 

(RC2/RC3). 

 

Ad 3) Waterstand  

De waterstand dient bepaald te worden op basis van 

peilbuizen of zomer- en winterpeilen voor gebieden 

met gecontroleerde waterstand. 

De RLN00414-1 geeft een bepaalde mate van 

opbolling van de grondwaterstand aan die 

meegenomen dient te worden. 

 

Ad 4) Belastingen 

De belasting op een baanvak is in RLN00414-1 

gedefinieerd als functie van de baanvakclassificatie 

zoals deze in de/het vigerende Netverklaring/RINF 

voor het baanvak is aangegeven. Deze grootte van 

de belastingen zijn conform de Europese Norm 

NEN-EN 15528. 

 

Het betreffende baanvak heeft de classificatie C2 

volgens de Netverklaring. Bij deze classificatie dient 

in de berekening (voor sterkte en stabiliteit) een 

belasting toegepast te worden van 31 kN/m2 over 3 

meter breedte. 

 

De grootte van deze belasting is in RLN00414-1 

enkel afhankelijk van de baanvak classificatie C2. Bij 

deze klasse wordt geen onderverdeling in snelheid 

gemaakt. De frequentie van de belasting is geen 

parameter in de RLN00414-1; niet in de belasting 

zelf alsook niet in eerdergenoemde parameters. 

2.4 Vervormingen vs. stabiliteit 

Vervormingen van een baanlichaam c.q. afwijkingen 

van de spoorgeometrie kunnen veroorzaakt worden 

door zettingen (samendrukking) van de ondergrond 

of door een lage stabiliteit waardoor grote rekken 

optreden. Het gebied tussen Leiden en Woerden ligt 

in een gebied met slappe bodemopbouw waarbij de 
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natuurlijke achtergrondzakking 1cm/jaar kan 

bedragen.  

 

De toetsing van de constructieve veiligheid volgens 

RLN00414-1 spitst zich uitsluitend toe op de 

toetsing van de stabiliteit van de aardebaan. Er 

wordt geen toetsing uitgevoerd op zettingen of 

verschilzettingen tussen aardebaan en kunstwerken. 

 

Bij problemen met spoorligging is het relevant om 

te beschouwen of de oorzaak is gelegen in 

zettingsgedrag, stabiliteitsgedrag of een combinatie 

van die twee.  

2.5 Netverklaring2  

Doel van de Netverklaring is om spoorvervoerders 

(van personen of goederen) te informeren over de 

aard van de hoofdspoorweginfrastructuur en de 

voorwaarden voor toegang en gebruik daarvan, 

waaronder de voorwaarden voor de verdeling van 

capaciteit. Zo staat onder andere beschreven welke 

asbelasting en snelheid er maximaal is toegestaan 

op het baanvak. Voor het traject Leiden – Utrecht 

wordt in de netverklaring onderscheid gemaakt 

tussen 3 baanvakken.  

 

In de netverklaring is het volgende opgenomen voor 

de baanvakken tussen Leiden en Utrecht: 

- Voor de aslasten: C2 t/m 20 ton (afwijkingen zijn 

overeen te komen t/m 22,5 ton voor 

reizigersvervoer) 

- Voor baanvaksnelheid: 

o Leiden – Alphen: 125 / 139 km/u. 

o Alphen – Woerden: 140 / 160 km/u.  

o Woerden – Utrecht: 125 / 139 km/u. 

 

Binnen de overeengekomen dienstregeling mag de 

vervoerder, mits er geen aanvullende afspraken zijn 

gemaakt, materieel inzetten dat past binnen de 

kaders van de netverklaring. Hoeveel treinen er 

mogen rijden (intensiteiten) staat niet opgenomen 

in de netverklaring. Dit dient apart overeengekomen 

te worden. ProRail Vervoer en Dienstregeling (V&D) 

inventariseert de intensiteitsbehoefte bij de 

vervoerders en laat deze toetsen door ProRail 

Assetmanagement (AM). Hier kunnen beperkingen 

uit voortkomen.     

 

                                                   
2 Versie 1.4 d.d. 18 januari 2019 

De snelheden zoals benoemd in de netverklaring 

betreffen het bereik voor de vervoerder waarbinnen 

de treinen kunnen/mogen rijden op het baanvak. 

Het bereik heeft betrekking op het type trein dat op 

het baanvak mag/kan rijden en zegt iets over de 

maximale snelheid die op het baanvak gereden mag 

worden. Dit betekent overigens niet dat, in lijn met 

het bovenstaande, deze snelheid ook gereden 

wordt.  

2.6 ‘Versnelde Intercity’ variant3  

Uitgangspunt in dit onderzoek is onderstaande 

omschrijving van de ‘Versnelde Intercity’ variant:  

 

“In deze variant worden de huidige twee intercity’s 

per uur tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal 

aanmerkelijk versneld door alleen te halteren op de 

stations Leiden Centraal, Alphen aan den Rijn en 

Utrecht Centraal. Daarnaast komen er twee extra 

sprinters per uur, die halteren op de stations Leiden 

Centraal, Leiden Lammenschans, het nieuwe station 

Hazerswoude-Koudekerk, Alphen aan den Rijn, 

Bodegraven, Woerden en Utrecht Centraal. Optioneel 

kan ook station Leidse Rijn worden toegevoegd.”  

 

Ten opzichte van de huidige intercity wordt de 

reistijd tussen Utrecht en Leiden verkort door drie 

stations over te slaan. De tussenliggende stations 

(zie omschrijving) blijven bediend door de inzet van 

twee extra sprinters per uur. Versneld betekent in 

deze dat de intercity het traject tussen Leiden en 

Utrecht sneller aflegt (in minder tijd). Dit gebeurt 

niet door sneller te rijden, maar door drie stations 

over te slaan. In de plannen en de omschrijving van 

de ‘Versnelde Intercity’ variant wordt niet gesproken 

over ander materieel en/of hogere snelheden. 

Uitgangspunt is dat deze niet wijzigen. Dit 

uitgangspunt is bevestigd door de opdrachtgevers 

voor deze validatie.   

2.7 Doortrekken spitspendel  

Op dit moment rijden er tussen Leiden en Alphen in 

de brede spits twee extra sprinters. Dit betekent dat 

er tussen Leiden en Alphen tussen 06:00 en 10:00 en 

15:00 en 19:00 aanvullend op de twee intercity’s ook 

twee sprinters rijden. Als tussenoplossing is ProRail 

gevraagd of het mogelijk is om de spitspendel door 

3 Omschrijving ‘Versnelde Intercity’ variant conform de 

bestuurlijke samenvatting resultaten vervolgonderzoek 
spoorcorridor Leiden – Utrecht d.d. 22 juni 2018 
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te trekken naar Utrecht, zodat er in de brede spits 

tussen Leiden en Utrecht twee intercity’s en twee 

sprinters per uur komen te rijden. ProRail heeft 

aangegeven in te kunnen stemmen met het 

doortrekken van de spitspendel4. 

 

Voor de spitspendel geldt wel een aantal 

randvoorwaarden: 

- De snelheid mag niet omhoog (max. 120 km/u 

tussen Alphen – Woerden); 

- Er mag alleen licht materieel rijden (zoals SLT);  

- Er dient blijvende monitoring aanwezig te zijn; 

- De optie om de spitspendel weer te laten 

vervallen of te beperken moet blijven. 

2.8 Vergelijkbare hoofdspoortrajecten  

Tijdens het interview zijn door ProRail vijf trajecten 

benoemd waar (mogelijk) problemen zijn met de 

baanstabiliteit. Op de trajecten Utrecht-Schiphol en 

Schiphol-Den Haag-Rotterdam is enkel sprake van 

onderzoek. Wat er precies wijzigt aan het gebruik op 

deze trajecten is onduidelijk. Welke maatregelen er 

nodig zijn om op deze trajecten de baanstabiliteit te 

verbeteren, is hierdoor ook (nog) niet duidelijk. Op 

het traject Zwolle – Kampen is enkel sprake van een 

snelheidsverhoging en op het traject Sneek – 

Mantgum is naast een frequentieverhoging ook 

sprake van een snelheidsverhoging. Deze trajecten 

zijn hierdoor niet goed te vergelijken met het traject 

Leiden – Utrecht, waar conform de uitvraag aan 

APPM/Jacobs enkel de frequentie wijzigt.  

 

Op het traject Eindhoven – Utrecht lijkt sprake te zijn 

van enkel een frequentieverhoging. Naar aanleiding 

van de problemen bij Culemborg is een 

snelheidsbeperking ingesteld op dit deel van het 

traject. Het onderzoek van ProRail naar de oorzaak 

en eventuele maatregelen loopt nog. Ook dit traject 

biedt hierdoor (nog) geen handvatten voor het 

traject Leiden – Utrecht.  

                                                   
4 Memo conclusies risicoredenering doortrekken spitspendel 

Leiden Utrecht d.d. 28 september 2018 
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3. Rapportage 

Arcadis 
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3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de rapportage van Arcadis 

beschouwd. Dit gebeurt risicogestuurd. Dat wil 

zeggen dat niet alle onderdelen en berekeningen tot 

in detail gecontroleerd zijn, maar dat op basis van 

de belangrijkste onderdelen en berekeningen is 

gekeken hoe het rapport is opgebouwd. Daar waar 

onregelmatigheden zijn geconstateerd, heeft nadere 

analyse plaatsgevonden. Onderdeel van de aanpak 

is ook een interview met Arcadis en Deltares.   

 

In dit hoofdstuk wordt steeds eerst uiteengezet wat 

Arcadis heeft gedaan en worden vervolgens onze 

bevindingen daarbij gegeven. Hierbij wordt gekeken 

naar de aanleiding en het doel van het onderzoek 

van Arcadis en de gehanteerde normen, belastingen 

en parameters. Vervolgens wordt hetzelfde gedaan 

voor de conclusies van Arcadis.  

3.2 Aanleiding & doel onderzoek Arcadis 

3.2.1 Aanleiding  

De aanleiding van het onderzoek is gelegen in de 

relatief slechte constructieve staat van het 

baanlichaam. Dit blijkt uit zowel de rapportage van 

Arcadis5 als uit de interviews met Arcadis & Deltares 

en met ProRail. ProRail heeft hier tijdens het 

interview aan toegevoegd dat op het moment dat 

het onderzoek uitgevraagd werd, binnen ProRail ook 

de behoefte bestond om de norm toe te passen op 

een bestaand baanvak om te kijken hoe de norm 

zich ontwikkelt en zich verhoudt tot het bestaande 

areaal. Hierbij is bewust gekozen voor een baanvak 

dat relatief slecht te boek stond wat betreft de 

stabiliteit van de baan. Dit is het baanvak Leiden – 

Woerden geworden.  

 

Daarnaast hebben zowel Arcadis als ProRail 

aangegeven dat ook de toekomstplannen voor de 

lijn een rol hebben gespeeld in het uitgevoerde 

onderzoek en de gehanteerde uitgangspunten. Zo 

heeft Arcadis aangegeven dat er op basis van de 

toekomstplannen (HOV-verbinding Leiden – 

Utrecht) logisch was om te kiezen voor 

verbouwniveau in plaats van afkeurniveau als 

toekomstperspectief. 

 

Tijdens de interviews is ook gesproken over comfort. 

Door ProRail is aangegeven dat de klachten over 

                                                   
5 Zie tekst onder ‘Aanleiding’ op pagina 6 van 69 

comfort (klachten van NS-personeel en “koffie die 

uit de kopjes klotst”) stammen uit de periode 2006 – 

2008. Naar aanleiding van deze klachten zijn 

maatregelen getroffen om het comfort te 

verbeteren. Zo is op een aantal locaties een PSS-

laag toegepast en zijn duikers verwijderd. Daarnaast 

is door ProRail aangegeven dat deze klachten mede 

een rol gespeeld in selecteren van een baanvak om 

de norm aan te toetsen.  

 

3.2.2 Doel 

Doel van het onderzoek van Arcadis is geweest om 

de baan naar verbouwniveau RC3/CC3 te brengen6. 

In de gesprekken met zowel Arcadis als ProRail is dit 

doel bevestigd. De maatregelen beschreven in het 

onderzoek zijn gericht op het op verbouwniveau 

RC3/CC3 brengen van dit traject.  

 

Belangrijkste constatering in relatie tot het doel en 

de aanleiding van het onderzoek van Arcadis is, dat 

het onderzoek onafhankelijk van de plannen voor de 

‘Versnelde Intercity’ variant is uitgevoerd. Doel van 

het onderzoek van Arcadis is niet geweest om te 

onderzoeken of de stabiliteit van de baan voldoende 

is om de plannen voor de ‘Versnelde Intercity’ 

variant te kunnen accommoderen. Ook is niet door 

Arcadis onderzocht welke maatregelen er nodig zijn 

om de ‘Versnelde Intercity’ variant mogelijk te 

maken.  

3.3 Onderzoek Arcadis 

In het onderzoek van Arcadis wordt antwoord 

gegeven op de vraag wat de staat van de baan is en 

wat benodigd is om de baan op RC3/CC3 

verbouwniveau te brengen conform RLN00414-1, als 

uitwerking van de NEN8700-reeks voor een 

baanlichaam. 

 

Om de staat van de baan te kunnen bepalen en 

passende maatregelen te kunnen formuleren is het 

traject opgedeeld in homogene secties op basis van 

de bodemgesteldheid. De geometrie is bepaald op 

basis van vijf beschikbare dwarsprofielen. Er zijn 

zeven secties gedefinieerd en onderbouwd voor het 

traject Leiden - Woerden. 

 

Vervolgens is op basis van een verkenning van de 

lokale situatie per sectie (deelsectie) het baanvak 

beschouwd en zijn daar waar nodig maatregelen 

6 Zie tekst onder ‘Doelstelling’ op pagina 11 van 69  
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geformuleerd. De maatregelen zijn middels 

stabiliteitsanalyses getoetst conform RLN00414-1. 

 

Onderstaand wordt specifiek ingegaan op 

uitgangspunten in het rapport die relevant zijn voor 

de beoordeling van de baanstabiliteit in relatie tot 

de aangepaste dienstregeling. Daarbij wordt 

specifiek ingegaan op normen en veiligheidsniveau, 

belastingen en parameters. Daarnaast wordt 

ingegaan op de conclusies die Arcadis trekt in haar 

onderzoek.  

 

3.3.1 Normen en veiligheidsniveau 

In het onderzoek is onderzocht wat er nodig is om 

de baan op verbouwniveau te brengen met 

veiligheidsniveau RC3, conform de vraagspecificatie 

van ProRail. Dit is uitgewerkt voor het 

toetsingskader van ProRail: de richtlijn RLN00414-1. 

In Nederland is dit de enige toepasbare norm om de 

(spoor)baanstabiliteit te beoordelen.  

 

RC3 is gekozen op basis van de bijbehorende 

faalkansen. Dit is gebruikelijk voor de stabiliteit van 

spoorlichamen. In het rapport is daarnaast ook 

aangegeven wat de stabiliteit van het baanlichaam is 

in de huidige situatie bij afkeurniveau.  

 

Een vergelijking met de Eurocode 7 laat zien dat de 

aanpak bij deze norm vrijwel identiek is als de 

aanpak op basis van de RLN00414-1 (zie kader). 

 

Geconstateerd kan worden dat het gehanteerde 

veiligheidsniveau conform de vraagspecificatie is en 

in lijn is met hoe andere spoorlichamen beoordeeld 

worden. 

 

3.3.2. Belastingen 

Conform de Netverklaring is gekozen voor 

classificatie C2 van de baan met een bijbehorend 

belastingniveau van 31 kN/m2 volgens RLN00414-1.  

Deze belasting is niet afhankelijk van de verhoging 

van treinpassages over de baan en wordt zowel in 

de toetsing van de huidige stabiliteit toegepast 

alsook in de toetsing van de nieuwe situatie. 

 

In de rapportage is de grootte van de belasting niet 

gevarieerd. Dit behoort ook niet tot de scope van 

het onderzoek, evenals het uitbreiden van de 

treindienst op het traject of het gebruiken van ander 

type materieel.  

 

De belasting is in het onderzoek van Arcadis 

conform de normen toegepast. Aangezien de 

belasting niet frequentie-afhankelijk is, is de 

toegepaste belasting zowel geldig voor de situatie 

met als zonder ‘Versnelde Intercity’ variant. 

 

3.3.3 Parameters 

De geometrie en grondopbouw is vastgesteld op 

basis van een beperkt aantal dwarsdoorsnedes en 

de sonderingen (bodemgesteldheid). Gezien de fase 

van het onderzoek is dit begrijpelijk en verklaarbaar. 

Er is geen laboratoriumonderzoek beschikbaar.  

 

Door de beperkte informatie over de sterkte van de 

grond is, conform de NEN, gekozen voor relatief 

lage parameters. Gelet op de resultaten van de 

stabiliteitsanalyses is de verwachting dat de 

uitkomsten van het onderzoek bij hogere 

parameters niet veel zullen wijzigen. 

 

Meerdere dwarsdoorsneden kunnen leiden tot een 

verfijning van de toe te passen maatregelen en meer 

grond- en laboratoriumonderzoek zou kunnen 

leiden tot een hoger, rekenkundig veiligheidsniveau. 

Het intensiveren van grond- en 

laboratoriumonderzoek behoort tot de 

aanbevelingen van het rapport van Arcadis. 

 

3.3.4 Conclusies 

Op basis van de beschouwingen en berekeningen 

van Arcadis kan geconcludeerd worden dat:  

- De huidige baan (ruim) niet voldoet aan de 

norm op afkeurniveau; ook zonder toepassing 

van partiële factoren (veiligheidsfactoren) op de 

grondparameters wordt (ruim) niet voldaan aan 

de stabiliteit; 

- De huidige baan (ruim) niet voldoet aan de 

norm op verbouwniveau; 

- De frequentie-onafhankelijke belasting conform 

RLN00414-1 is toegepast; 

Eurocode 7 

In de UK worden geotechnische controles gedaan met 

referentie naar de Eurocode 7. Aanvullend aan de EC7 

maakt men gebruik van de Network Railstandard. Het 

effect van verandering van treinfrequentie zit niet in 

de statische en dynamische belastingmodellen 

verwerkt. Daarmee is de rekenkundige toetsing vrijwel 

identiek aan die in Nederland, evenals het vereiste 

rekenkundige veiligheidsniveau.  
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- Om de baan naar verbouwniveau te brengen 

significante maatregelen benodigd zijn. De 

kosten zijn geraamd op ca. € 175 mln. (+/- 23%); 

- Het verschil aan maatregelen om de baan op 

verbouwniveau of afkeurniveau te brengen 

beperkt is. Deze conclusie is tijdens het 

interview met Arcadis nog expliciet bevestigd.  

 

Het rapport van Arcadis geeft antwoord op de vraag 

wat er nodig is om de baan op verbouwniveau te 

brengen. Deze vraag is naar onze mening juist 

geanalyseerd en de conclusies zijn in 

overeenstemming met de door Arcadis uitgevoerde 

berekeningen.  

 

Er worden geen conclusies getrokken die relatie 

houden met de ‘Versnelde Intercity’ variant. In het 

onderzoek wordt geconstateerd dat de baan niet 

aan de afkeurnorm voldoet. Er zijn door Arcadis 

geen aanvullende analyses uitgevoerd waarmee 

aangetoond wordt dat de baan veilig bereden kan 

op basis van de huidige dienstregeling. Dit is wel 

benodigd conform de RLN00414-1. Dit alles is 

overigens conform de vraagstelling van ProRail.  

3.4 Historisch bewezen sterkte 

3.4.1 Huidig gebruik  

Uit het onderzoek van Arcadis blijkt dat de baan 

ruim niet voldoet aan de norm op afkeurniveau. 

Rekenkundig is de baan daarmee op dit moment 

niet veilig. Toch acht ProRail de baan veilig 

berijdbaar conform de huidige dienstregeling.  

 

ProRail heeft aangegeven dat wanneer niet aan de 

afkeurnorm wordt voldaan, zij niet verplicht is om de 

baan aan de afkeurnorm te laten voldoen. Het is aan 

ProRail om te bepalen of de baan wel/niet veilig 

bereden kan worden7. Voor het baanvak Leiden – 

Utrecht heeft zij geen maatregelen getroffen om de 

baan aan de afkeurnorm te laten voldoen en acht zij 

de baan op basis van de historisch bewezen sterkte 

in combinatie met een geïntensiveerde monitoring 

van de baan veilig voor gebruik. Dit is onderbouwd 

en vastgelegd in een risicoredenering.   

 

Basis voor de risicoredenering is dat het gebruik van 

de baan de afgelopen jaren constant is geweest en 

zich er de afgelopen decennia geen incidenten 

hebben voorgedaan waarbij het baanlichaam 

                                                   
7 Bron: interview met ProRail 

onstabiel is geworden. De baan heeft bewezen het 

huidige gebruik op een veilige manier af te kunnen 

handelen. Deze redenering wordt gedragen door 

monitoringsgegevens over de spoorligging, die 

volgens ProRail, stabiel zijn. In combinatie met een 

geïntensiveerde monitoring om eventuele 

veranderingen tijdig te kunnen signaleren acht 

ProRail het daarom veilig om de baan te blijven 

gebruiken conform de huidige dienstregeling.  

 

Volgens opgave van ProRail is het daarbij van 

belang dat er op dit moment ruimte in de 

dienstregeling zit. Treinen hoeven hierdoor over het 

algemeen niet op baanvaksnelheid te rijden. De 

belasting op het baanlichaam is daardoor lager dan 

strikt genomen (op basis van de Netverklaring) zou 

mogen. Incidenteel wordt de baanvaksnelheid wel 

gehaald, bijvoorbeeld wanneer een trein vertraagd 

is. Voor zover bekend zijn er op basis van het 

onderzoek van Arcadis geen beperkingen ingesteld 

in het gebruik van de baan ten opzichte van de 

Netverklaring. 

 

Bovenstaand is voor zover bekend niet onderbouwd 

met berekeningen of analyses van 

onderhoudsgegevens. Om de stellingname van 

ProRail te staven, is verzocht om 

onderhoudsgegevens (type onderhoud, frequentie 

en aanleiding voor onderhoud). De 

onderhoudswerkzaamheden zijn ondergebracht in 

een beheer- en onderhoudscontract voor een groter 

gebied. Het inzicht in de exacte 

onderhoudswerkzaamheden aan het betreffende 

traject is alleen bij de contractant aanwezig. ProRail 

heeft aangegeven niet over deze gegevens te 

beschikken. 

 

3.4.2 Spitspendel 

De spitspendel, als tussenoplossing, is op basis van 

de systematiek van de historisch bewezen sterkte 

door ProRail Asset Management beschouwd en 

veilig bevonden voor de korte en middellange 

termijn. De spitspendel rijdt al op een deel van het 

traject (Leiden-Alphen) en de staat van het baanvak 

waar de spitspendel nu al rijdt is vergelijkbaar met 

de overige baakvakken. In combinatie met de 

historisch bewezen sterkte kan daarmee op basis 

van de referentiemethode gesteld wordt dat het 

veilig is om de spitspendel te laten rijden. Dit wel 

onder de voorwaarden die ProRail hieraan gesteld 
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heeft. De spitspendel is net als het huidige gebruik 

niet rekenkundig onderbouwd. 

 

3.4.3 ‘Versnelde Intercity’ 

Zowel het huidige gebruik als de spitspendel zijn 

door ProRail beoordeeld en veilig bevonden. In 

beide gevallen is dit gedaan aan de hand van de 

historisch bewezen sterkte. Tijdens het gesprek met 

ProRail is aangegeven dat beoordeling van de 

‘Versnelde Intercity’ variant op basis van de 

historisch bewezen sterkte lastig is, omdat er geen 

referentie is. Daarnaast is onbekend wat de 

eventuele extra belasting als gevolg van de 

‘Versnelde Intercity’ variant is op de baan. De 

combinatie van beide aspecten maakt het moeilijk, 

zo niet onmogelijk, om te onderbouwen welke extra 

belasting nog mogelijk is zonder de veilige 

berijdbaarheid in gevaar te brengen. Overigens 

heeft ProRail aangegeven dat een dergelijke 

beoordeling niet nodig zou zijn wanneer de baan 

aan de afkeurnorm had voldaan.  

 

De wijzigingen voortkomend uit de ‘Versnelde 

Intercity’ variant zijn door ProRail beschouwd als een 

‘majeure wijziging’. Reden hiervoor is, dat in de 

beleving van ProRail er significant meer treinen 

zouden gaan rijden met een hogere werkelijke 

snelheid. Op basis hiervan is bepaald dat er 

maatregelen moeten worden getroffen om de 

stabiliteit te verbeteren en omdat er maatregelen 

getroffen moeten worden, dient de baan direct naar 

Verbouwniveau gebracht te worden.  

 

Wanneer er precies sprake is van een ‘majeure 

wijziging’ en welke toetsing er vervolgens 

plaatsvindt, is onduidelijk. In de gesprekken met 

ProRail worden ter onderbouwing van de ‘majeure 

wijziging’ de frequentieverhoging en de verhoging 

van de werkelijke snelheid die volgens ProRail nodig 

is om de ‘Versnelde Intercity’ variant mogelijk te 

maken benoemd8. Hoewel de snelheid binnen de 

kaders van de Netverklaring blijft en er geen 

beperkingen zijn ingesteld op de Netverklaring, is 

het effect ervan op de baanstabiliteit volgens ProRail 

zodanig ongunstig, dat het mogelijk niet veilig is. 

Daarnaast heeft ProRail aangegeven dat de 

frequentie mogelijk wel van invloed is op de 

stabiliteit van de baan. Dit ondanks het feit dat de 

frequentie geen parameter is in de berekening ten 

                                                   
8 Bron: interview met ProRail. Rekenkundige onderbouwing of 

beschouwing op basis van de dienstregeling is niet bekend.  

behoeve van het bepalen van de baanbelasting en 

in de RLN00414-1. ProRail heeft aangegeven te 

onderzoeken of frequentie een parameter moet zijn 

in de hierboven genoemde berekening en norm.  

 

Een relevante constatering op basis van het 

bovenstaande is, dat er onduidelijkheid lijkt te 

bestaan tussen de betrokken partijen over welke 

wijzigingen de ‘Versnelde Intercity’ variant precies 

met zich meebrengt. Met name het wel of niet 

verhogen van de werkelijke snelheid (nog altijd 

passend binnen de Netverklaring) op het baanvak is 

een belangrijk verschilpunt. Andere relevante 

constatering is, dat niet precies duidelijk is wanneer 

een wijziging een ‘majeure wijziging’ betreft.  

 

Laatste twee constateringen zijn dat ProRail de 

‘Versnelde Intercity’ variant niet heeft getoetst op 

veilig gebruik (zoals zij dit wel voor de spitspendel 

en het huidige gebruik heeft gedaan) en dit ook niet 

zou doen wanneer de baan aan de norm op 

afkeurniveau had voldaan.  

 

3.4.4 Norm versus historisch bewezen sterkte  

Dat de baan niet voldoet aan het afkeurniveau, maar 

volgens ProRail wel veilig gebruikt kan worden, 

betekent dat er een verschil zit tussen de veiligheid 

van de baan conform de norm (met als minimum de 

norm op afkeurniveau) en de veiligheid van de baan 

op basis van de historisch bewezen sterkte. Er zit 

blijkbaar meer ‘veiligheid’ in de baan dan op basis 

van de norm verwacht mag worden.   

 

Dat de baan niet bezwijkt, wil niet zeggen dat het 

gewenste veiligheidsniveau gehaald wordt. Als aan 

de norm voldaan wordt, dan is er, op basis van de 

veiligheidsfactoren in de norm, voldoende veiligheid 

en is de baan ver van bezwijken. Het huidige 

veiligheidsniveau kan in onderhavig geval (ver) 

onder niveau liggen, zonder dat de baan fysiek 

bezwijkt. Op basis van de historisch bewezen sterkte 

is niet eenduidig, objectief en rekenkundig vast te 

stellen welke ‘veiligheidsmarge’ er nog in de baan 

zit, zoals dit bij toepassing van de norm wel 

mogelijk is.  

 

Er bestaat relatief grote zekerheid over de veiligheid 

van de baan met het huidige gebruik en het gebruik 

op een referentiebaanvak. Maar bij een grotere 
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belasting neemt de onzekerheid toe en wordt het 

lastig zo niet onmogelijk om te onderbouwen of een 

bepaalde belasting wel/niet mogelijk is.  

 

ProRail is bezig om de norm beter aan te laten 

sluiten op de historisch bewezen sterkte. De 

stabiliteit van de baan conform de norm en op basis 

van de historisch bewezen sterkte komen hierdoor 

dichter bij elkaar te liggen. Dit is echter een lang 

proces. ProRail heeft aangegeven dat er al grote 

stappen zijn gezet, maar dat er ook nog een lange 

weg te gaan is. Waar de verschillen tussen de 

historisch bewezen sterkte en de norm op 

afkeurniveau precies zitten is hierin een belangrijke 

vraag. Daarnaast zullen de verschillen tussen de 

norm en de historisch bewezen sterkte hierdoor 

wellicht kleiner worden, maar het probleem om te 

kunnen bepalen welke belasting de baan wel/niet 

kan hebben bij veranderingen blijft bestaan.  

 

Belangrijke constatering is dat ProRail niet precies 

weet welke (extra) belasting de baan in haar huidige 

staat kan hebben. Of de baan de belasting van de 

‘Versnelde Intercity’ variant wel of niet kan hebben, 

is dan ook niet bekend. Dit geldt daarmee ook voor 

alle andere toekomstige ontwikkelingen. 
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4. Maatregelen  
 



Pagina 18 van 22 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden het proces dat Arcadis 

heeft doorlopen bij de totstandkoming van het 

maatregelenpakket en het maatregelenpakket zelf 

beschouwd. Vervolgens is gekeken of en zo ja welke 

alternatieve maatregelen er wellicht mogelijk zijn.  

4.2 Maatregelen rapportage Arcadis 

In de rapportage van Arcadis worden keuzes 

gemaakt om de baan op meerdere posities te 

versterken. Om te komen tot deze oplossingen is 

gebruik gemaakt van de beschikbare informatie ten 

tijde van het onderzoek. Op basis daarvan kan 

worden gesteld dat: 

1. Er sprake is van een beperkt aantal 

dwarsdoorsneden over het gehele traject; 

2. De verdeling in deelgebieden met 

verwachte gelijke grondgesteldheid een 

grove benadering is; 

3. Er op grote delen van het traject sprake is 

van mogelijk niet gesprongen explosieven. 

 

Na uitvoerig overleg met betrokkenen voorafgaand 

aan de rekenkundige toetsing heeft Arcadis 

meerdere varianten beschouwd. In het rapport van 

Arcadis is onder de referenties de verwijzing naar de 

Value Engineering Studie opgenomen9. In de Value 

Engineering Studie is door technische experts op het 

gebied van geotechniek, civiele techniek, 

spoorbouw en kosten gekeken welke maatregelen 

getroffen dienen te worden om de constructieve 

veiligheid van de baan op Verbouwniveau te 

brengen. 

 

De Value Engineering Studie is niet aangeleverd als 

bijlage van de rapportage, maar is in het interview 

met Arcadis besproken. Hierbij is door Arcadis 

aangegeven dat zij de meest uiteenlopende 

varianten hebben beschouwd en overwogen. Door 

deskundigen zijn verschillende oplossingen 

aangedragen die vervolgens op basis van ‘expert 

judgement’ zijn teruggebracht tot een lijst van 

maakbare en haalbare voorkeursalternatieven. 

Tevens zijn er prestatiecriteria opgesteld die 

betrekking hebben op kosten van aanleg en 

onderhoud, bouwmethodiek (robuustheid en hinder 

reiziger), toekomstvastheid, veiligheid en 

                                                   
9 par. 2.4 opgenomen [11] Woerden-Leiden, Constructieve veiligheid, 

Value Engineering Studie, Arcadis, kenmerk 07971665:C versie 3.0 d.d. 

24-05-2019 

duurzaamheid. Volgende stap is geweest om per 

sectie een voorkeursvariant te bepalen op basis van 

de prestatiecriteria. De voorkeursalternatieven per 

sectie zijn vervolgens nader uitgewerkt in 

ontwerpateliers.  

 

Tijdens de ontwerpateliers zijn de volgende 

voorkeursalternatieven beschouwd:  

A1. Geokunststof in de baan;  

A2. Rail Frame;  

D2. Mixed-in-place;  

D1. Damwand;  

B2. Vervangen baanlichaam;  

C1. Combinatievariant (gewapende grond / 

steunberm);  

B1.1 Groutankers. 

 

Alternatieven A1 en A2 zijn door de experts 

beoordeeld als alternatieven die weinig bijdragen 

aan het verbeteren van de geotechnische stabiliteit. 

Reden hiervoor – volgens het rapport van Arcadis – 

is dat deze maatregelen weliswaar bijdragen aan 

een grotere spreiding van de aslasten in de 

bovenzijde van de aardebaan, maar de belasting op 

de ondergrond niet wezenlijk beïnvloeden. Deze 

alternatieven zijn op zichzelf niet voldoende om de 

problematiek op te lossen en vallen hierdoor af als 

voorkeursvariant.  

 

Om tot passende oplossingen te komen is het 

traject opgedeeld in homogene secties op basis van 

de bodemgesteldheid. Hierbij is per sectie rekening 

gehouden met de geometrie van het baanlichaam, 

de beschikbare werkruimte en limiterende 

omgevingsfactoren. De geometrie is bepaald op 

basis van vijf door ProRail beschikbaar gestelde 

dwarsprofielen. 

 

Uiteindelijk zijn er vier alternatieven voortgekomen 

uit dit traject. Deze zijn: 

1. Vernageling door kunststof klapankers; 

2. Toepassen grondverbetering onder/in de 

spoorbaan met zand of een combinatie van 

zand en EPS; 

3. Aanbrengen van een steunberm m.b.v. 

geotextiel in combinatie met beschoeiingen 

verbonden door een trekstang; 

4. Aanbrengen van een damwand. 
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Zoals aangegeven hebben wij het Value Engineering 

Rapport en de nadere onderhoudsgegevens niet 

ontvangen. Wij hebben deze informatie dan ook 

niet kunnen gebruiken, wat een beoordeling en 

optimalisatie van de gemaakte keuzes lastig maakt. 

Deze data geeft immers de onderbouwing van de 

gemaakte keuzes. Het door Arcadis doorlopen 

proces zoals hierboven beschreven is echter goed 

en zorgvuldig. De door Arcadis genoemde 

maatregelen passen bij de probleemstelling van de 

baan op het betreffende tracé.      

4.3 Alternatieve maatregelen 

Alvorens te kijken naar alternatieven is het belangrijk 

om meer en beter inzicht te verkrijgen in de staat 

van de baan door aanvullende geotechnisch 

onderzoek uit te voeren. Zo kunnen de gehanteerde 

parameters aangescherpt worden. Daarnaast is het 

advies om beter inzicht te verkrijgen in de 

geometrie van de baan, door meer dwarsprofielen 

te maken. Hiermee kan een verfijning van het 

maatregelenpakket verkregen worden en neemt de 

onzekerheid af. Dit is in lijn met het advies van 

Arcadis. Bij het aanbrengen van de juiste focus, kan 

de verfijning mogelijk ook leiden tot een 

maatregelenpakket dat meer specifiek is toegespitst 

op situatie met de ‘Versnelde Intercity’ variant.  

 

Uit de rapportage van Arcadis blijkt dat veel kosten 

gemoeid zijn met constructieve oplossingen zoals 

het aanbrengen van kunststof klapankers en het 

aanbrengen van damwanden. Bekend is ook dat 

oplossingen in grondwerk significant goedkoper zijn 

dan constructieve oplossingen. Als het uitgangspunt 

is om de baan op verbouwniveau te brengen dan 

adviseren wij om nader onderzoek te doen naar 

varianten in oplossingen met grondwerk. Hierbij kan 

gedacht worden aan het dempen van sloten, met 

eventueel een hoger maaiveldniveau. Deze 

maatregelen dienen uitgewerkt te worden met in 

achtneming van de afwatering; hierbij kan gedacht 

worden aan een drainagesysteem in de demping. 

Daarnaast kan de hoeveelheid toe te passen 

constructieve elementen geoptimaliseerd worden. 

Zo kunnen de damwanden wellicht gestaffeld 

uitgevoerd worden, of niet met damwandplanken 

maar met HEA-profielen uitgevoerd worden. Dit 

levert mogelijk een materiaalbesparing op.  

 

Navraag en onderzoek naar oplossingsmethoden 

voor een baan op slappe ondergrond op 

vergelijkbare trajecten in Nederland en daarbuiten, 

leveren op dit moment geen nieuwe onverwachte 

methoden en innovaties op. In het Verenigd 

Koninkrijk wordt veelal gebruik gemaakt van 

gerichte monitoring gecombineerd met 

rekenkundige controles en ontwerp. Ons inziens is 

die richting ook kansrijk om gefaseerd en verstandig 

tot de ‘Versnelde Intercity’ variant te komen. Op 

deze manier ontstaat een beter inzicht in de staat 

van de baan en kunnen eventuele investeringen 

gericht worden gedaan.     
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5. Conclusies en 

aanbevelingen  
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5.1 Inleiding 

De door Arcadis uitgevoerde werkzaamheden en 

gehanteerde uitgangspunten zijn uitgebreid 

besproken in hoofdstuk 3 en 4. Daarbij is ook de 

context van het onderzoek (vraagstelling en gebruik 

van het onderzoek), conclusies, interpretatie van de 

conclusies en de voorgestelde maatregelen 

beschouwd. Onze belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen worden onderstaand toegelicht. 

5.2 Conclusies 

Op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 3 en 4 

worden de volgende conclusies getrokken. 

 

Conclusie 1: Arcadis heeft het onderzoek goed en 

kundig, conform opdracht uitgevoerd; het 

onderzoek heeft echter geen betrekking op de 

‘Versnelde Intercity’ variant.  

 

Arcadis heeft de opdracht binnen de aan haar 

meegegeven kaders en uitgangspunten goed 

uitgevoerd. Dit geldt voor alle onderdelen die in 

deze validatie zijn beschouwd. De vraagstelling en 

het doel van het onderzoek van Arcadis staat echter 

los van de ‘Versnelde Intercity’ variant en de 

frequentieverhoging die dit tot gevolg heeft. Arcadis 

is in haar plannen uitgegaan van een toekomstvisie 

op de lijn (HOV-verbinding Leiden – Utrecht) en niet 

de ‘Versnelde Intercity’ variant. De maatregelen die 

Arcadis heeft geformuleerd in haar onderzoek zijn 

maatregelen om de baan te laten voldoen aan de 

RLN00414-1 op verbouwniveau. De geformuleerde 

maatregelen zijn niet specifiek gericht op het 

mogelijk maken van de ‘Versnelde Intercity’ variant.  

 

Conclusie 2: rekenkundig voldoet de baan in haar 

huidige staat (ruim) niet aan de norm op 

afkeurniveau (RC3/CC3); een fors 

maatregelenpakket is nodig om de baan hier wel 

aan te laten voldoen.  

 

De huidige baan verkeert in relatief slechte 

constructieve staat en voldoet ruim niet aan de 

norm op zowel verbouw- als afkeurniveau. 

Rekenkundig zou de huidige baan niet veilig 

bereden kunnen worden met de snelheden en 

aslasten die passen binnen de kaders van de 

Netverklaring. Om de baan rekenkundig aan de 

norm op verbouwniveau te laten voldoen, en 

toekomstbestendig te maken, is een fors pakket aan 

maatregelen nodig. Dit maatregelenpakket is 

samengesteld onafhankelijk van de plannen voor de 

‘Versnelde Intercity’ variant. Dit wil zeggen dat het 

maatregelenpakket niet als doel heeft om de 

‘Versnelde intercity’ variant mogelijk te maken.  

 

Conclusie 3: De conclusie van ProRail over veilige 

berijdbaarheid bij de ‘Versnelde Intercity’ variant 

is gebaseerd op onzekerheid over de mogelijk 

extra belasting op de baan en de onzekerheid 

over de ‘veiligheidsmarge’ van de baan in haar 

huidige staat.  

 

Doordat de betreffende baan niet voldoet aan het 

vereiste veiligheidsniveau, heeft ProRail op basis van 

de historisch bewezen sterkte de veilige 

berijdbaarheid aangetoond. Deze methodiek heeft 

echter zijn beperkingen, met name waar het gaat 

om nieuwe ontwikkelingen en mogelijk bijkomende 

belastingen. Indien wel voldaan zou zijn aan de 

norm, is er rekenkundig ruimte om nieuwe 

ontwikkelingen op te vangen. Het laten rijden van 

de ‘Versnelde Intercity’ variant zou in dat geval geen 

issue zijn. Nu er echter sprake is van onzekerheid 

over de ‘veiligheidsmarge’ die nog resteert, kan niet 

beargumenteerd worden of deze variant (of welke 

andere toekomstige ontwikkeling dan ook) veilig 

doorgevoerd kan worden. Daar komt bij dat er 

verschil van inzicht lijkt te bestaan tussen ProRail en 

de opdrachtgevers voor dit validatieonderzoek over 

de uitgangspunten van de ‘Versnelde Intercity’ 

variant en daarmee of en zo ja, in welke mate er 

sprake is van een extra belasting op de spoorbaan. 

  

Conclusie 4: Het door Arcadis samengestelde 

maatregelenpakket is het resultaat van een 

uitgebreid en zorgvuldig proces en de 

voorgestelde maatregelen zijn passend voor de 

opgave om de baan weer ‘op niveau’ te krijgen. 

 

Arcadis heeft een maatregelenpakket gedefinieerd 

waarmee de baan weer voldoet aan de RLN000414-

1 op Verbouwniveau RC3/CC3. Het proces om te 

komen tot dit maatregelenpakket is goed en 

zorgvuldig doorlopen. Het voorgestelde 

maatregelenpakket lijkt te passen bij de 

probleemstelling van het specifieke tracé. Mogelijk 

is er te optimaliseren in het maatregelenpakket door 

met behulp van aanvullend geotechnisch onderzoek 

de mogelijkheden te onderzoeken om (relatief dure) 

constructieve maatregelen te vervangen door 

oplossing in grondwerk. Gerichte monitoring 
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gecombineerd met rekenkundige controles en 

ontwerp kan hierbij nuttig blijken.  

 

Hoewel gesteld kan worden dat met het treffen van 

de maatregelen de ‘Versnelde Intercity’ variant 

mogelijk is, hoeft het omgekeerde niet het geval te 

zijn. Het is niet gezegd of onderbouwd dat voor het 

rijden van de ‘Versnelde Intercity’ variant het door 

Arcadis gedefinieerde maatregelenpakket 

noodzakelijk is. 

5.3 Aanbevelingen  

Op basis van onze bevindingen en conclusies doen 

wij de volgende aanbevelingen: 

 

Aanbeveling 1: Maak expliciet wat de ‘Versnelde 

Intercity’ variant betekent voor dienstregeling en 

(baanvak)snelheden. 

 

Geconstateerd is, dat er verschil van inzicht bestaat 

tussen partijen over de uitgangspunten van de 

‘Versnelde Intercity’ variant. Ongeacht welke wijze 

van benadering (rekenkundig, historisch bewezen 

sterkte expert, analyse van onderhoudsgegevens) 

gekozen wordt voor het beantwoorden van de vraag 

of met deze variant een veilige dienstregeling 

gereden kan worden, is het van belang om 

overeenstemming te bereiken over de voor dit 

vraagstuk relevante uitgangspunten. Zolang verschil 

van inzicht over blijft bestaan over de frequentie, de 

snelheid en het in te zetten materieel (aslasten, 

treinlentes), is het te verwachten dat er ook verschil 

van inzicht blijft bestaan over de consequenties die 

deze variant met zich meebrengt. Vervolgens kan 

gekeken wordt of en ja, welke optimalisaties er nog 

mogelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de 

inzet van ander, lichter materieel of bijvoorbeeld 

minder lange treinen. Daarnaast zou nagedacht 

kunnen worden over aanpassingen in de 

dienstregeling.  

 

Aanbeveling 2: Doe praktijkonderzoek naar de 

impact van de ‘Versnelde Intercity’ variant op de 

spoorbaan. 

 

Op basis van het bovenstaande is ons advies om de 

staat van de baan en de impact van veranderingen 

meer ‘evidence based’ te onderbouwen met 

praktijkonderzoeken en onderzoek naar beheer- en 

onderhoudsgegevens. Door de combinatie van 

monitoring en onderhoudsgegevens (voor zover 

beschikbaar) kan een betrouwbaarder beeld 

ontstaan van wat de baan in haar huidige staat aan 

kan en wat de mogelijke invloed van een 

frequentieverhoging is op de baan. Indien nodig 

kunnen vervolgens maatregelen getroffen worden 

specifiek gericht op het mogelijk maken van de 

‘Versnelde Intercity’ variant.  

 

Het traject van monitoring moet nader uitgewerkt 

en uitgevoerd worden door ProRail (eventueel in 

combinatie met derden). Hierbij is het aan te raden 

om ten minste één volledig jaar te monitoren, zodat 

alle seizoenen en de bijbehorende 

weersomstandigheden onderdeel zijn van het 

monitoringstraject. Idealiter is ook het doortrekken 

van de spitspendel onderdeel van de 

monitoringsperiode. Door tijdens deze periode te 

monitoren wordt mogelijk inzicht verkregen in de 

consequenties van de frequentieverhoging op de 

baan. Het zal naar verwachting ongeveer anderhalf 

jaar duren voordat er voldoende informatie over de 

baan beschikbaar komt.    

 

Aanbeveling 3: Zorg dat de baan, ongeacht de 

plannen voor de ‘Versnelde Intercity’ variant of 

andere toekomstige ontwikkelingen, 

toekomstbestendig is.  

 

Het huidige gebruik van de baan is mogelijk en kan 

onderbouwd worden op basis van de historisch 

bewezen sterkte. Nieuwe ontwikkelingen op het 

tracé zullen echter steeds opnieuw tot vragen leiden 

over veiligheid, omdat onduidelijk is wat de baan 

nog aan kan bovenop de huidige belastingen. Door 

het praktijkonderzoek en de onderhoudsgegevens 

ontstaat weliswaar meer zekerheid over de huidige 

staat van de baan en de ‘Versnelde Intercity’ variant, 

maar bij nieuwe plannen en ontwikkelingen komen 

dezelfde problemen en onzekerheden weer boven. 

Aanbevolen wordt om, ongeacht de ontwikkelingen 

die nu voorzien worden, maatregelen te treffen 

waarmee de berijdbaarheid van de baan nu en in de 

toekomst, met mogelijk nog komende 

ontwikkelingen, aantoonbaar veilig is en blijft. Het 

maatregelenpakket van Arcadis kan daarbij als basis 

dienen. Hierbij wordt aanbevolen om aanvullend 

geotechnisch onderzoek uit te voeren en om op 

basis van gerichte monitoring gecombineerd met 

rekenkundige controles en ontwerp te onderzoeken 

of optimalisatie van het maatregelenpakket mogelijk 

is.   

 


