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Hoofdstuk 1- Inleiding  
 

Zeewolde is een gezellig dorp. Er zijn leuke mensen, mooie natuur en een heleboel verenigingen. 

Helaas is Zeewolde minder goed voorzien op het gebied van vervoer. Natuurlijk, wegen zijn er 

genoeg, maar wat voor degene zonder rijbewijs? Die zijn aangewezen op de fiets, de pont en de bus. 

Veel Zeewoldenaren zul je horen klagen over het gebrek aan treinspoor op Zeewoldense grond. 

Vraag aan een willekeurige Zeewoldenaar of ze een treinstation willen en ze zeggen ‘ja’. Studenten 

krijgen spontaan glimmende oogjes als ze denken aan een snellere verbinding met Utrecht, Zwolle of 

Amsterdam. Werkende mensen die in gedachten de auto al thuis laten staan en in de trein langs de 

files zoeven. Als het aan de inwoners ligt komt er een spoorlijn. Maar waarom is die er dan nog niet? 

En zou die er wel moeten zijn? Dat gaan wij onderzoeken. Want is het nou daadwerkelijk handig om 

een treinstation te bouwen in Zeewolde, met alle gevolgen van dien? 

Voor dit onderzoek hebben we gekozen voor de volgende deelvragen:  

1) Welke opties voor vervoer heeft een Zeewoldenaar en wat voor meer aanbod zouden ze willen?  

Deze vraag is belangrijk om uit vinden hoe mobiel de mensen in Zeewolde zijn, daarnaast is het ook 

belangrijk om de mening van de burgerbevolking te hebben om er achter te komen of er vraag is naar 

uitgebreider openbaar vervoer in Zeewolde.  

Door eerst te kijken naar de al bestaande vervoersopties die Zeewoldenaren hebben, kunnen we ook 

zien wat er wellicht ontbreekt. Daarna kunnen we gaan kijken wat mogelijke nieuwe opties zijn, zoals 

een treinspoor. 

 

2) Aan welke al bestaande spoornetwerken kunnen we de spoorlijn aansluiten? 

Deze vraag is alles bepalend voor de route die we aan gaan houden in het verslag. Daarbij is het 

natuurlijk handig om te weten óf zo'n route wel een vooruitgang is, of dat de route er niet beter op 

wordt, en je eigenlijk in een rondje rijdt.  

3) Hoeveel kost het om een station aan te leggen, en wat kosten andere mogelijke veranderingen van 

de infrastructuur? 

Met deze vraag houden we rekening met misschien wel de grootste beslissingsfactor van de overheid: 

hoeveel kost het? Deze vraag is daardoor ook heel belangrijk voor ons onderzoek en voor ons 

uiteindelijke antwoord.  

4)  Wat zijn de voor- en nadelen van treinvervoer?  

Wij hebben voor deze vraag gekozen, omdat we beseften dat je niet alleen naar de kosten van een 

treinspoor moet kijken. Voor en nadelen op gebied van milieu, economie en gezondheid zijn ook 

belangrijk.  

 

Dit onderzoek is vooral een bronnenonderzoek. We hebben gebruik gemaakt van het CBS, interviews 

met experts en gepubliceerde documenten en websites.  
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Hoofdstuk 2- Welke opties voor vervoer heeft een Zeewoldenaar en                        

wat voor meer aanbod zouden ze willen? 

 

In Zeewolde heeft de Zeewoldenaar toegang tot verschillende vervoersmiddelen. Natuurlijk gaan er 

veel mensen met de auto. Per 1000 inwoners hebben er 524 een personenauto (zie tabel 1.1). Dat is 

dus meer dan de helft. Er zijn goed onderhouden wegen voor auto's, bussen en motoren. Ook zijn er 

veel fietspaden voor de fietsers en de brommers. Met het oog op vooral studenten is er een pont 

aangelegd tussen Zeewolde en Ermelo, die als zeer belangrijk wordt beschouwd voor het langzaam 

verkeer (Zeewolde duurzaam bereikbaar, 2011) . Omdat Zeewolde aan het water ligt, is het zelfs 

bereikbaar via een boot. Er zijn dus behoorlijk veel opties voor vervoer, maar willen de Zeewoldenaren 

meer? Andere opties zijn bijvoorbeeld een trein of fietsbrug. Een vliegveldje of helikopter is behoorlijk 

onrealistisch, maar ook een transport optie.   

 

Tabel 1.1  CBS, gemeente op maat Zeewolde 09  

 

 

We hebben een onderzoek gedaan en Zeewoldenaren aangespoord na te denken over het nut van 

een trein. We hebben de mensen gevraagd of ze wel eens de trein gebruiken, en of ze een trein in 

Zeewolde zouden willen (zie bijlage voor complete resultaten).  
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Grafiek 1.2 uitslag enquête 

 

 

 

 

Uit ons onderzoek bleek dat gemiddeld 66,8% van de Zeewoldenaren een treinstation in Zeewolde 

wil. Tussen de 10 en 20 jaar is dat zelfs gemidded 79% en zij zijn een belangrijke doelgroep, aangezien 

ze de toekomstige families van Zeewolde zijn.  

 

Voor een fietsbrug is al onderzoek verricht, hier kwam uit dat een fietsbrug tussen Ermelo en 

Zeewolde uitvoerbaar is. Vooral recreatieve fietsers, toeristen en scholieren zouden baat hebben bij 

een fietsbrug, deze kunnen dan makkelijker naar de overkant van het water. Als toeristen makkelijker 

van Ermelo en omliggende plaatsen makkelijker over kunnen steken naar Zeewolde, dan zou dit 

positief kunnen uitpakken voor de lokale economie. De enige valkuil, volgens Ernst Cramer, is dat je al 

gauw een (groot) rondje aan het fietsen bent om de bossen van Zeewolde. Dit terwijl er bijna niks 

spannends te zien is. Dit is dan volgens hem ook een uitstekend moment om iets moois te bouwen, 

met als voorbeeld een groot herenhuis. Dit kan dan dienen als reisbestemming voor sommige fietsers, 

waardoor er eventueel ook weer meer toeristen komen.  

Ondanks dat de brug is afgekeurd onder andere vanwege de kosten, deze waren afhankelijk van de 

bouw rond de 10 en de 20 miljoen euro, is er in de toekomst alsnog een mogelijkheid om het goed te 

keuren. 
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Hoofdstuk 3- Aan welke al bestaande spoornetwerken kunnen we de                        

spoorlijn aansluiten? 

 
Het handigst is om een spoorlijn te maken vanuit Almere-Hout naar Harderwijk, ook met een oog op 

forenzen. Zeewolde is een forenzendorp, maar als we een snelle verbinding zouden maken tussen 

Amsterdam en Harderwijk (denk aan binnen 30 minuten van Amsterdam naar Harderwijk reizen), dan 

zouden Ermelo, Nunspeet, Elburg en ’t Harde ook bij het forenzengebied gaan behoren ( 

infrastruct.wordpress, 2009). Van Harderwijk is het dan weer makkelijk om in Zwolle te komen. Zo is 

er een snellere verbinding tussen Amsterdam en het noorden en oosten van het land. Er is in 

Harderwijk ook plaats om een aansluiting op een bestaande lijn te maken.  Ook blijkt er uit onderzoek 

( rapport haalbaarheid fietsbrug Zeewolde-Horst) dat er per dag 250 Zeewoldenaren naar Harderwijk 

gaan, 254 naar Elburg, 401 naar Nijkerk, 38 naar Nunspeet en 63 naar Putten. Anders gezegd 1006 

Zeewoldenaren die de trein zouden kunnen gebruiken. Daarbij komen nog eens 872 mensen uit 

Almere, Barneveld, Putten, Harderwijk, Ermelo, Nijkerk en Nunspeet naar Zeewolde. En het zou een 

bijkomend voordeel zijn voor de scholieren van Nassau-Veluwe, RSG Slingerbos, en het Morgen 

college, wat ook 604 zijn (rapport haalbaarheid fietsbrug Zeewolde-Horst).  

Tabel 1.3 pendelgegevens provincie Flevoland (rapport haalbaarheid fietsbrug Zeewolde-Horst) 
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Kaart 1.4 Route spoor Almere- Zeewolde (infrastruct.wordpress) 

 

 

Zoals op de kaart te zien is, zou het spoor lopen via Almere,  langs de Hoge Vaart, evenwijdig aan de 

N305. Daarna kruist hij de Hoge Vaart en loopt de lijn evenwijdig aan de N305. Dan buigt de lijn af 

naar Zeewolde. De lijn gaat door het Horsterwold, maar langs de Stille Kern. Een stukje van de 

golfbaan ligt op de route en moet dus worden veranderd, ook omdat de spoorlijn bij de golfbaan 

ondergronds verder gaat. De lijn kruist de N705 en gaat richting het centrum. Het station kan 

ondergronds bij het winkelcentrum en het gemeentehuis. Vandaar uit gaat de tunnel onder de dijk 

en onder het Wolderwijd door. Dat is geen probleem, aangezien de bodem slechts 3-4 meter diep is. 

De tunnel komt aan land via Stadsweide, waar een beetje gesloopt moet worden, en zet zijn reis 

voort onder de Voorste Wei en de Weiburglaan. Dan bereikt de tunnel het Station Harderwijk.  
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Hoofdstuk 4- Hoeveel kost het om een station aan te leggen, en wat                         

kosten andere mogelijke veranderingen van de infrastructuur? 

 

De kosten van een station verschillen per station. Dit heeft meerdere factoren waaronder, de 

grootte van het gebouw, het gebouw zelf (hoe ziet het eruit). Dan gaat het er ook nog om of het een 

gloednieuw station wordt of gerestaureerd. Aangezien het niet een enorm station hoeft te zijn zoals 

in Amsterdam, zal het prijskaartje niet boven de 100'en miljoenen zitten. Om de kosten te kunnen 

vergelijken met een ander station kan er gekeken worden naar het nieuwe station van Harderwijk. 

Dit kostte €14,4 miljoen (Vernieuwing station en stationsgebied Harderwijk 12-12-2014), dit was 

echter inclusief twee fietstunnels. Het is natuurlijk nog niet duidelijk waar een station in Zeewolde 

zou kunnen komen, maar de locatie van het station zou extra kosten met zich mee kunnen brengen.  

 

Mocht er een station in Zeewolde gebouwd worden, dan ligt het aan de locatie hoeveel extra kosten 

erbij komen. Komt het station in het centrum, dan moet erover na worden gedacht of het 

ondergronds kan, of op een hele slimme manier bovengronds. Hiervoor zullen echter dingen voor 

moeten worden geruimd. Hierbij moet gedacht worden aan huizen, winkels en openbare 

voorzieningen. Gebieden zullen opgekocht moeten worden, daarnaast moeten de bewoners van de 

gesloopte huizen betaald worden voor hun verlies en moeten ook weer nieuw onderdak krijgen. 

Mocht het door winkels gaan dan zullen er bedrijven weg moeten, wat de economie in Zeewolde 

niet goed doet.  

Verder zal er ook nog een heel spoor aangelegd moeten worden, ook hiervoor zullen verschillende 

plekken gesloopt of opgekocht worden. Stel, we zouden het Almere-Harderwijk spoorlijnplan volgen, 

dan moet er een tunnel worden aangelegd vanaf de golfbaan, die helemaal zou doorlopen tot aan 

station Harderwijk. In het centrum van Zeewolde zou er dan een ondergronds station moeten 

komen. Hier moet ruimte voor worden gemaakt onder de al bestaande gebouwen, deze moeten 

daarvoor wel met een ondergrond ondersteund worden, vergelijkbaar of beter dan de vorige 

ondergrond. In het station zelf zullen ook dingen moeten worden aangelegd. Hier zal het niet gaan 

om de extreme getallen, maar er zullen onder andere bankjes moeten worden neergezet. Dit moet 

ook verrekend worden in de eindrekening.  

De tunnel zal in Zeewolde alleen problemen veroorzaken in het gebied rondom het gemeentehuis. 

Deze is niet gebouwd om er nog iets onder te krijgen. Dit brengt veel kosten met zich mee, hiervoor 

moet namelijk de ondergrond waarop deze gebouwen staan vernieuwd worden, zodat de 

constructie het gewicht nog kan dragen.  

De tunnel gaat na de bebouwde kom van Zeewolde onder het randmeer door. Dit is echter geen 

groot technisch probleem. Het Randmeer is namelijk maar 4 meter diep en op sommige plekken 

zelfs maar 1 meter. 
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Kaart 1.5 Route spoor Almere- Zeewolde (infrastruct.wordpress) 

 

 

Het is onmogelijk om in te schatten hoeveel alles bij elkaar kost. Wel is vast te stellen dat het veel 

geld zal gaan kosten om een station in het centrum of überhaupt in de bebouwde kom te bouwen. 

Daarnaast moet er dus ook een tunnel van ongeveer 6-7 km lang gemaakt worden, deze zal dan 

lopen van de N705 naar Harderwijk en zal van de 6-7 km ongeveer 4 km onder water liggen.  
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Hoofdstuk 5- Wat zijn de voor- en nadelen van treinvervoer?  

 

Bij treinvervoer is het belangrijk om na te denken over niet alleen de kosten, maar ook de 

maatschappelijke batenanalyse. Want kijken naar kosten is heel makkelijk: een treinspoor is duur. 

Maar wat wil je nou bereiken met je treinspoor? Je moet verder kunnen kijken dan: "het is lekker 

makkelijk voor scholieren uit Zeewolde". Als je een spoorlijn aanlegt via Zeewolde, moet je als dorp 

willen groeien. Uit onderzoek is gebleken dat grote steden die een spoorlijn kregen, in 60 jaar 

verdubbelden (Ernst Cramer). Nou zal Zeewolde vast niet verdubbelen, maar er is wel ruimte om te 

groeien tot 35.000 inwoners. Door de aanleg van spoor gaan Zeewolde en omgeving behoren bij het 

forenzen gebied, hierdoor kunnen er meer mensen komen te wonen met een baan in bijvoorbeeld 

Amsterdam. En omdat het gebied goed bereikbaar wordt, is het aantrekkelijker voor nieuwe 

bedrijven en industrie om deze kant op te komen, en daardoor zal Zeewolde groeien. Met een 

treinstation kan het toerisme ook gaan lopen als een trein. Zeewolde heeft het grootste 

loofbomenbos van Europa (hotspotholland.nl), daar kan de gemeente gebruik van maken. En 

natuurlijk Walibi en het Dolfinarium. Als de gemeente het centrum aantrekkelijker maakt, pikt 

Zeewolde daar ook een graantje van mee.  

Voor zover de maatschappelijke batenanalyse. Er moet natuurlijk ook gekeken worden naar 

praktische zaken op korte termijn zoals geluidsoverlast en milieu.  

Bij een spoor komen verschillende soorten geluid voor: voorbijrijdende treinen, rinkelende 

overwegbellen en bouwwerkzaamheden. Hiervoor zijn gewoon wetten van het ministerie van 

infrastructuur, die aangeven hoeveel geluidsbelasting er mag zijn op bijvoorbeeld gevels van 

woningen (prorail.nl). ProRail neemt zelf ook maatregelen om geluid te verminderen, bij de bron 

(trein en spoor), maar ook door bijvoorbeeld geluidswallen te plaatsen. . Ook zijn er langs het spoor 

trillingen. Hiervoor zijn geen wettelijke normen, wel richtlijnen.  

Als het gaat over spoorlijnen en autowegen, wordt er vaak gekeken naar de natuur die er aanwezig 

is. Natuurgebieden moeten dan ook vermeden worden in plannen voor nieuwe trajecten. Dit zou 

dus ook gelden voor een traject door Zeewolde, omdat Zeewolde het grootste loofbos heeft van 

West-Europa zal er rekening mee gehouden moeten worden. Niet alles zou vermeden kunnen 

worden, maar gebieden als 'De Stille Kern' zullen ten alle tijden vermeden moeten worden.  
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Hoofdstuk 6- Conclusie  

 

Uit ons onderzoek is gebleken dat Zeewoldenaren wel een spoorlijn willen hebben, aangezien het 

comfortabel reizen is.  Echter moeten de maatschappelijke en financiële aspecten goed afgewogen 

worden. Bij discussies over geluid en geld zullen de tegenstanders van de spoortrein snel winnen, 

want vooral jonge gezinnen en ouderen zitten niet te wachten op de onrust die een trein met zich 

mee brengt. Daarnaast is Zeewolde een dorp met ongeveer 22.500 inwoners, waarvan niet iedereen 

met de trein reist, dus de kosten zouden er niet dik worden teruggewonnen op redelijk korte 

termijn. Er moet natuurlijk wel gekeken worden naar bijvoorbeeld de komende 60 jaar, maar de 

overheid wil vaak directe resultaten. 

Hoewel een trein op economisch en toeristisch gebied wel aantrekkelijk is voor Zeewolde, zijn 

maatschappelijke aspecten als geluid en trillingen en het ruimen van huizen of natuur waarschijnlijk 

waar de meeste mensen een probleem mee gaan hebben. Mensen zullen eventueel hun huis 

moeten verlaten, dit kan zorgen voor onrust en onvrede bij de burgers. Daarnaast is om het 

geluidsoverlast van een trein niet heen te denken. Mensen zitten niet te wachten op het geluid van 

een trein. 

Stel de overheid, provincie en gemeente gaan akkoord om een spoor door Zeewolde te trekken, dan 

speelt geld ook nog een belangrijke rol. Want wie gaat het allemaal betalen. De inwoners zullen het 

niet fijn vinden als merendeel van de begroting van Zeewolde naar een spoor gaat.  

Dus als antwoord op onze hoofdvraag, zou een treinstation in Zeewolde kunnen, hebben wij als 

resultaat dat het wel mogelijk is. Echter moet er hiervoor wel heel veel bekeken worden, daarnaast 

moet het dus ook nog financieel en ethisch verantwoord zijn. Daarom is de kans dat er een 

treinstation in Zeewolde komt, mocht Zeewolde niet meer enorm groeien naar "stad", heel klein.  
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Bronnen  

 

Ambtenaar gemeente Zeewolde 

Gert Jan van Scherrenburg - g.vanscherrenburg@zeewolde.nl 

Hij is beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer en Beheerder Openbare Ruimte (Civiel) bij gemeente 

Zeewolde, en is dus gespecialiseerd op het gebied van Verkeer & Vervoer in gemeente Zeewolde. We 

hebben hem opgespoord via contact met de gemeente. 

 

Blik op Zeewolde artikel van 07-07-2017 (16:22) over het haalbaarheidsonderzoek van een fietsbrug 

Ermelo-Zeewolde. 

http://blikopzeewolde.nl/haalbaarheidsonderzoek-fietsbrug-is-uitvoerbaar/ 

In dit artikel staan resultaten van het onderzoek dat gedaan is. Ook staat de uitleg van een eventueel 

fietsbrug erin, inclusief de positieve en negatieve aspecten.  

 

Bouwkosten online  

https://bouwkosten.bouwformatie.nl/nieuws/vernieuwing-station-en-stationsgebied-harderwijk  

Er staat informatie over de kosten van het vernieuwen van het Harderwijkse station 

 

CBS Statline Personenmobiliteit in Nederland; vervoerswijzen en reismotieven, regio's  

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83500ned&D1=a&D2=0&D3=0,3&D4=0-

1,5&D5=0,2,9&D6=4-6&HDR=T&STB=G1,G4,G3,G2,G5&VW=T 

Eigen gemaakte kaart met CBS-gegevens met daarop de gegevens van hoe vaak mensen de trein 

gebruiken in Flevoland, en waarvoor. Handig voor deelvraag twee.  

 

CBS Statline Totale reizigerskilometers in Nederland per jaar; vervoerswijzen, regio's  

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83497ned&D1=0&D2=0-

4,6,l&D3=0,9&D4=a&HDR=T,G3&STB=G1,G2&VW=T 

Tabel met verschillende vervoersgegevens over het vervoersgebruik in Flevoland vergeleken met 

Nederland. Handig voor deelvraag een, en misschien zelfs al voor de conclusie.  

  

Cijfers CBS 

CBS (2009) Gemeente op maat Zeewolde 09  

https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2009/51/zeewolde.pdf  

Bestand met cijfers over Zeewolde. Onduidelijk of het van nut is, maar beter wel in bezit dan niet.  

 

Ernst Cramer- eacramer@xmsnet.nl  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Cramer 

Ernst Cramer is expert op het gebied van treinsporen in politiek-economisch opzicht. Hij was van 1994 

t/m 2002 gemeenteraadslid van Zeewolde, en van 2000 t/m 2004 wethouder van financiën. Daarna 

was hij van 2006 t/m 2010 lid van Tweede Kamer voor de CristenUnie. 

 

Frans Slootman- slootman2@gmail.com  

Spoortrein expert en lid van de modeltreinenclub in Zeewolde. Starter van onderzoek naar een 

treinstation in Zeewolde. 

 

Hanzelijn Dronten  

mailto:f.schuchard@zeewolde.nl
http://blikopzeewolde.nl/haalbaarheidsonderzoek-fietsbrug-is-uitvoerbaar/
https://bouwkosten.bouwformatie.nl/nieuws/vernieuwing-station-en-stationsgebied-harderwijk
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83500ned&D1=a&D2=0&D3=0,3&D4=0-1,5&D5=0,2,9&D6=4-6&HDR=T&STB=G1,G4,G3,G2,G5&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83500ned&D1=a&D2=0&D3=0,3&D4=0-1,5&D5=0,2,9&D6=4-6&HDR=T&STB=G1,G4,G3,G2,G5&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83497ned&D1=0&D2=0-4,6,l&D3=0,9&D4=a&HDR=T,G3&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83497ned&D1=0&D2=0-4,6,l&D3=0,9&D4=a&HDR=T,G3&STB=G1,G2&VW=T
https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2009/51/zeewolde.pdf
mailto:eacramer@xmsnet.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Cramer
mailto:slootman2@gmail.com
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https://www.omroepflevoland.nl/dossier/46/hanzelijn  

Internetpagina van omroep Flevoland met informatie over de gevolgen en resultaten van de Hanzelijn, 

een net aangelegde lijn door Dronten, met waarschijnlijk een vergelijkbare situatie als Zeewolde.  

 

Horsterwold  

https://hotspotholland.nl/horsterwold-grootste-loofbos 

Hier staat dat Zeewolde het grootste loofbomenbos van Europa heeft.  

 

Nieuwbouwprojecten van de gemeente Zeewolde 

http://zeewoldenieuwbouw.nl/nieuwbouw-projecten/  

Site met de nieuwbouwplannen voor Zeewolde. Handig om te bepalen waar eventueel een station 

zou kunnen.  

 

NS-website 

https://www.ns.nl/klantenservice 

De NS, de Nederlandse spoorwegen, een spoorwegbedrijf dat gebruikt maakt van het Nederlandse 

spoorwegnet. De NS is de grootste gebruiker van het spoorwegnet. Bij de klantenservice kan je vragen 

stellen, dit kan handig zijn voor het beantwoorden van enkele deelvragen. 

 

Onderzoek naar een spoorlijn Almere-Harderwijk door Zeewolde 

https://infrastruct.wordpress.com/2009/11/07/spoorlijn-almere-harderwijk/ 

Het enige onderzoek dat er te vinden is op het internet over een spoorlijn via Zeewolde. Deze bron 

geeft opties voor een mogelijke loop van de spoorweg. 

 

Onderzoeken naar spoorlijnen door/naar Almere 

https://infrastruct.wordpress.com/tag/almere/  - Via Gert Jan van Scherrenburg. 

Deze artikelen kunnen we gebruiken om meerdere opties van spoortrajecten te bekijken, en welke 

hiervan wellicht via Zeewolde zou kunnen gaan. Handig voor deelvraag 3. 

 

ProRail website 

https://www.prorail.nl/?disableredirect en https://www.prorail.nl/omwonenden/geluid-langs-het-

spoor  

ProRail Nederland beheert het Nederlandse spoorsysteem. Op de site staat informatie (vooral bij de 

veel gestelde vragen) over werkzaamheden aan het spoor en overlasten e.d. Ook kan je er vragen 

stellen, wat misschien handig is voor het beantwoorden van de deelvragen. ProRail geeft aan ook te 

willen kijken wat ze kunnen betekenen via de telefoon. Handig voor sowieso deelvraag vijf. 

 

Rapport haalbaarheidsonderzoek fietsbrug Zeewolde-Horst 

Ed Graumans (‘Met Graumans’) Adriaan Kok (i.p.v. Delft), Kees van Ommeren (Decisio) (2017) 

verkenning fietsbrug haalbaarheid Zeewolde- Horst 

file:///C:/Users/2012706/Downloads/DOCUVITP-%232088207-v4-

Mededeling_haalbaarheid_fietsbrug_Zeewolde_-_Horst.PDF 

Dit is het rapport van het haalbaarheidsonderzoek naar een fietsbrug tussen Zeewolde en Horst. Dit 

rapport kan handig zijn voor deelvraag een, wellicht kan het ook helpen met andere deelvragen i.v.m. 

antwoorden op kosten et cetera. 

 

Sites met spoortkaarten van Nederland 

http://spoorkaart.mwnn.nl/ & http://www.nicospilt.com/index_spoorkaarten.htm  

https://www.omroepflevoland.nl/dossier/46/hanzelijn
https://hotspotholland.nl/horsterwold-grootste-loofbos
http://zeewoldenieuwbouw.nl/nieuwbouw-projecten/
https://www.ns.nl/klantenservice
https://infrastruct.wordpress.com/2009/11/07/spoorlijn-almere-harderwijk/
https://infrastruct.wordpress.com/tag/almere/
https://www.prorail.nl/?disableredirect
https://www.prorail.nl/omwonenden/geluid-langs-het-spoor
https://www.prorail.nl/omwonenden/geluid-langs-het-spoor
file:///C:/Users/2012706/Downloads/DOCUVITP-%232088207-v4-Mededeling_haalbaarheid_fietsbrug_Zeewolde_-_Horst.PDF
file:///C:/Users/2012706/Downloads/DOCUVITP-%232088207-v4-Mededeling_haalbaarheid_fietsbrug_Zeewolde_-_Horst.PDF
http://spoorkaart.mwnn.nl/
http://www.nicospilt.com/index_spoorkaarten.htm
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Sites met spoorlijnen en soorten treinen in Nederland. Te gebruiken voor onderzoek naar waar we het 

spoor op aan kunnen sluiten.  

 

Stationsontwikkelingen informatie van de NS 

https://www.ns.nl/over-ns/activiteiten/stationsontwikkelingen.html 

Dit is het onderdeel stations ontwikkelingen van NS, hier kijken ze naar verbouwingen van grote 

stations en andere belangrijke zaken als retail en horeca op stations. 

 

Volkskrant-artikel over de prijsvergelijking van rails en wegen. 

https://www.volkskrant.nl/archief/de-kwestie-is-meer-rails-niet-goedkoper-dan-meer-

wegen~a3247133/ 

Er wordt niet precies gezegd hoeveel een kilometer spoor kost, maar er worden wel vergelijkingen 

gebruikt met wegen. Die we ook zouden kunnen gebruiken als voordelen van een spoorlijn. 

 

Zeewolde duurzaam bereikbaar  

Gemeente Zeewolde (januari 2011) Zeewolde duurzaam bereikbaar 

https://zeewolde.christenunie.nl/l/library/download/476950  

Een dossier met cijfers over vervoer in Zeewolde met knel- en verbeterpunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ns.nl/over-ns/activiteiten/stationsontwikkelingen.html
https://www.volkskrant.nl/archief/de-kwestie-is-meer-rails-niet-goedkoper-dan-meer-wegen~a3247133/
https://www.volkskrant.nl/archief/de-kwestie-is-meer-rails-niet-goedkoper-dan-meer-wegen~a3247133/
https://zeewolde.christenunie.nl/l/library/download/476950
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Bijlage  

 

Hieronder staan de resultaten van de drie gesprekken die we hebben gehad, en de resultaten van de 

enquête. 

 

Gesprek met Gert-Jan van Scherrenburg 

 

Gert- Jan van Scherrenburg is beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer en Beheerder Openbare Ruimte 

(Civiel) bij gemeente Zeewolde. 

Wij hebben hem gesproken op 04-01-2018. Hij vertelde ons over een bestaand bestand waarin de 

mogelijkheid voor een spoor door Zeewolde al eens was uitgezocht. Ook gaf hij ons de tips om 

gewoon een aannemer te gaan bellen, en naar de spoorprijs te gaan vragen, en dat je heel handig 

zelf een tekening kan maken op een plattegrond met doordrukpapier. Hij vertelde ons over de MSZ, 

Modelspoorgroep Zeewolde, die verstand heeft van het spoortraject dat door Zeewolde zou kunnen 

gaan. Daarnaast heeft hij ons verwezen naar hun contactpersoon, Frans Slootman.  

Bij een aannemer die wij zouden kunnen bellen, zouden we voor het onderzoek kunnen vragen wat 

zij zouden kunnen doen met een bepaald bedrag. Mocht deze aannemer ons hierbij willen helpen, 

zouden we kunnen kijken wat mogelijk is voor een mogelijk station in Zeewolde. 

Hij vertelde ons dat Frans Slootman wellicht de spoorprijzen zou weten, zodat we konden 

uitrekenen wat het ongeveer zou kunnen kosten aan spoor alleen.  

De tekening op doordrukpapier was vooral bedoeld als extra en om zelf te kijken waar wat zou 

kunnen gebeuren. En waar eventueel iets weg moet, of juist iets bij moet. Dit konden we dan zelf 

tekenen om een beeld te krijgen van het onderzochte van ons PO. 

 

Voorbeelden van tekeningen op doordrukpapier    
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Gesprek met Frans Slootman 

 

Frans Slootman is lid van de modeltreinen-club Zeewolde en de starter van het project om de 

spoorlijn door Zeewolde na te bouwen. Hij heeft onderzoek gedaan naar de Zeewolde-lijn. 

We spraken met Frans Slootman op 06-01-2018. Hij vertelde over een nota met daarin vijf plannen 

voor nieuwe treinsporen richting het noord- oosten van het land. Twee daarvan waren de 

Zuiderzeelijn en de Hanzelijn en nu dus de Zeewolde-lijn. Uiteindelijk is de Hanzelijn gekozen. De 

Hanzelijn was helemaal niet zo handig, want er moest een grote bocht komen, en het spoor ging 

door blubber- gebied, wat dus eerst stevige grond moest worden. De grond was wel al vlak, dus dat 

was een voordeel, maar daarentegen moest er ook een brug (de Hanzeboog) gebouwd worden over 

de IJssel om de trein naar de andere kant te krijgen. Daarnaast was er een probleem om van 

Flevoland naar Overijssel te gaan, het Drontermeer ligt er namelijk tussen. De oplossing hiervoor 

was een grote tunnel, echter deze bleek achteraf te smal zijn. Hierdoor kunnen er niet met hoge 

snelheden door heen gereden worden.  

 Hij is ook degene die ons in contact heeft gebracht met Ernst Cramer. 

 

De Hanzeboog 

 

 

 

Gesprek met Ernst Cramer 

 

Ernst Cramer is ex- Tweede Kamer lid, met verstand van verkeer en waterstaat, landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit en financiën. Hij was wethouder in financiën in Zeewolde en hij werkt aan een 

beveiligingsproject voor treinsporen.  

Wij spraken met Ernst op 09-01-2018. Hij had het eerst over de tijd dat hij nog bij de gemeente 

Zeewolde werkte, hierbij vertelde hij dat hij voor had gesteld om een treinspoor aan te leggen bij de 

bouw van het aquaduct tussen Harderwijk en Zeewolde. Hier was toen een bestaand spoor aan de 

kant van Harderwijk om alles te vervoeren, het zou echter te veel geld kosten om het te realiseren. 

Daarna gingen we het hebben over de mogelijke spoortrajecten op welke wij ons spoor het beste 

konden aanleggen.  
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Hij vertelde dat de Hanzelijn iets goedkoper was dan de Zuiderzeelijn, en dat hij maatschappelijk 

gezien iets meer op zou leveren. Hij vertelde over verschillende prijzen bij verschillende 

spoorafstanden (bijv. Utrecht- Breda €15 miljard, zonder grondverwerving). Hij vertelde over een 

onderzoek die hij had gedaan met de Tweede Kamer, en dat bleek dat grote steden met treinsporen 

in zestig jaar verdubbelen. Zeewolde heeft nu ongeveer 22.500 inwoners, maar heeft de ruimte om 

te groeien tot 35.000 inwoners. Daarbij wees hij ons erop dat de politiek heel gefixeerd is op de 

kosten van zo'n project, maar dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar de maatschappelijke 

baten. Want voor Zeewolde zou een spoorlijn kunnen betekenen dat er meer voorzieningen en 

industrie komen, wat goed is voor de economie. En als de economie beter gaat, kan het groen goed 

onderhouden worden, want groen is duur. Dat zorgde er bij Lelystad bijvoorbeeld voor dat het een 

artikel 12 gemeente werd. En wat de overheid vaak niet doet en waar Ernst Cramer juist voorstander 

van is, is dat je na 50 jaar nog eens terug moeten kijken. Wat hebben we eraan gehad? Was het 

rendabel? Oftewel niet alleen kijken naar de kosten, maar ook naar de toekomst, laat het je 

overkomen.  

 

Resultaten enquête  

 

Voor ons onderzoek hebben we er voor gekozen om geen digitale enquête te versturen, maar om 

gewoon in het dorp mensen te gaan vragen, aangezien we twee redelijk korte vragen hebben, en zo 

effectiever meningen kunnen verzamelen.  

 

Leeftijd  Gebruikt u de 
trein?  

Percentage  Wilt u een trein 
in Zeewolde?  

Percentage  

10-16 
 

Ja                  
Nee   

50% 
50% 

Ja 
Nee   

74% 
26% 

16-20  Ja  
Nee  

30% 
70% 

Ja  
Nee  

84% 
16% 

20-35 Ja 
Nee  

44% 
56% 

Ja  
Nee  

67% 
33% 

35-50 Ja  
Nee  

38% 
62% 

Ja  
Nee  

63% 
37% 

50+ Ja 
Nee  

23% 
77% 

Ja  
Nee  

46% 
54% 

 

 

Uit de enquête blijkt dat 66,8% van de Zeewoldenaren een trein in Zeewolde zou willen. Dat is een 

duidelijke meerderheid.  

 

 

 



   
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


