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Voorwoord 
Voor u ligt het definitief eindrapport naar een verkenning van de haalbaarheid omtrent het 
spoortracé bij Borne. Deze verkenning is zelfstandig uitgevoerd. Dit rapport is geschreven in opdracht 
van De Wetenschapswinkel UT en is tevens het eindproduct voor het vak Transport Research Project. 
Dit vak is onderdeel van de masterstudie Civil Engineering & Management, specialisatie Transport 
Engineering & Management, aan de Universiteit Twente. Het rapport is bedoeld om inzicht te 
verschaffen in de mogelijkheden en gevolgen van de onderzochte alternatieven, maar aan het geheel 
geen waardeoordeel te geven. Welk alternatief de voorkeur heeft, is de keuze van de politiek en 
andere betrokken partijen.  
 
De wetenschapswinkel heeft het vraagstuk gekregen van D’66 Borne. Zodoende heb ik, na een eerste 
gesprek met Tim Jongman van De Wetenschapswinkel UT, ook, samen met hem, gesproken met 
Ernst Janssen en Eduard Ponten van D’66 Borne om de vraagstelling helder te krijgen. Vervolgens 
heb ik mijn onderzoeksplan opgesteld en met de feedback van mijn begeleider van de Universiteit, 
Kasper van Zuilekom, deze verbeterd en het onderzoek uitgevoerd. Naast mijn eigen digitale 
onderzoek heb ik ook veel kennis opgedaan met de gesprekken en het mailcontact met Esther 
Hegeman, Frans Jansen en Arend Rook van ProRail en met Joachim Wissink, vervoerskundige bij de 
gemeente Borne. 
Helaas heeft door persoonlijke omstandigheden dit onderzoek, met name het schrijven van dit 
rapport, veel vertraging opgelopen, maar desondanks ben ik tot dit eindproduct gekomen.  
 
Ik wil daarom mijn begeleiders, Tim Jongman en Kasper van Zuilekom bedanken voor de feedback die 
zij gedurende het proces hebben gegeven. Ook zou ik graag Esther Hegeman, Frans Jansen en Arend 
Rook willen bedanken voor het delen van hun inhoudelijke kennis alsook Joachim Wissink. Tevens wil 
ik Ernst Janssen en Eduard Ponten bedanken voor het vraagstuk die zij bij de wetenschapswinkel 
hebben neergelegd en hun bijdrage in het verscherpen van de probleemstelling. Tenslotte wil ik nog 
een anonieme, inhoudelijk deskundige, willen bedanken voor de geleverde feedback op het concept 
eindrapport. 
 
Ik wens u veel leesplezier toe. Hierbij zou ik graag willen benadrukken dat alle financiële ramingen in 
het rapport relatief grof zijn en deze zodoende met name dienen ter indicatie van de ordegrootte.  
 
Vincent Rossen 
 
Enschede, 31 januari 2017 
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Managementsamenvatting (NL) 
 
Introductie 
Het onderzoek betreft een verkenning naar de haalbaarheid van het verleggen van het spoortracé bij 
Borne. Dit is gedaan naar aanleiding van een vraagstuk dat D’66 Borne bij de Wetenschapswinkel UT 
heeft gelegd. D’66 Borne wilde graag weten of het haalbaar is om het spoortracé om de kern Borne 
heen te leggen tegen vergelijkbare kosten als het realiseren van onderdoorgangen op het huidige 
tracé om naast de verkeerskundige problemen ook andere problemen omtrent geluid, trillingen en 
de barrièrewerking van het spoor op te lossen.  D’66 Borne heeft alleen een rol gespeeld in de 
probleemstelling en de locatie van Tracé 1 en Tracé 2. 
 
Alternatieven 
In totaal zijn er vier alternatieven voor het spoortracé bij Borne onderzocht, één ter referentie 
omtrent de huidige plannen voor onderdoorgangen op het huidige tracé en drie alternatieven voor 
het verleggen van het tracé.  Twee daarvan zijn de tracés voorgesteld door D’66 Borne en daaraan is 
nog een derde toegevoegd. Voor het onderzoeken van alle alternatieven is eerst het spoorgebruik op 
het tracé beschouwd en daarna zijn de alternatieven zelf onderzocht. 
 
Voor het goederenvervoer voor de komende jaren kan een tijdelijke stijging worden verwacht voor 
het tracé, maar lijkt stabiel op langere termijn. De verwachting is dat het personenvervoer in de 
toekomst een kleine stijging in intensiteit tijdens de spits zal hebben, maar een daling buiten de spits. 
De reizigersaantallen zijn de laatste jaren stabiel voor station Borne, maar een verandering in 
intensiteit kan hier grote gevolgen op hebben.  
 
Als eerste is het referentiealternatief, onderdoorgangen op het huidige tracé, onderzocht.  De 
uitvoering hiervan varieert van het realiseren van één onderdoorgang bij de nieuw aan te leggen 
gemeentelijke verbindingsweg (GVW) tot het realiseren van zes nieuwe onderdoorgangen op het 
huidige tracé. Verwacht wordt dat op termijn twee onderdoorgangen voor het wegverkeer (GVW en 
Azelosestraat), één onderdoorgang voor langzaam verkeer (Bornerbroeksestraat) en 
veiligheidsmaatregelen bij de Deldensestraat worden gerealiseerd. Daarbij is de verwachting dat met 
het realiseren van een onderdoorgang bij de GVW ook de kruising bij de Oonksweg wordt verwijderd. 
 
Vervolgens zijn er drie alternatieven, allen door het spoortracé te verleggen om de kern Borne heen 
(ten zuidwesten), onderzocht. Tracé 1 en Tracé 2 hebben een lengte van  5.450 m i.p.v. 5.115 m en 
7.245 m i.p.v. 6.960 m respectievelijk. Tracé 3 is meer flexibel en is een combinatie van Tracé 1 en 
Tracé 2 met een lengte van 6.100 à 7.260m i.p.v. 5.800 à 6.900m. De drie tracés verschillen van 
elkaar aan ten westen van Borne. Alle drie de alternatieven bevatten een nieuw station aan de 
zuidkant van Borne inclusief ongelijkvloers perron, vier onderdoorgangen (GVW wegverkeer, 
Azelosestraat wegverkeer, Bornerbroeksestraat langzaam verkeer, Amerikalaan wegverkeer) en een 
nieuw kunstwerk bij de A1. 
 
Toelichting Alternatieven 
Voor zowel het referentiealternatief als de andere alternatieven zijn een locatieanalyse (Movares & 
Goudappel Coffeng, 2014b), gesprekken met ProRail (Hegeman (ProRail), Jansen (ProRail), & Rook 
(ProRail), 2016) en de gemeentelijke vervoerskundige (Wissink, 2016a) alsmede diverse andere 
bronnen voor het bepalen van kengetallen, gebruikt voor het vergaren van informatie. Hieruit is 
gebleken dat de eerste stap van de verwachte uitvoering van het referentiealternatief, die 
overeenkomt met de minimale uitvoering, zeer waarschijnlijk wordt uitgevoerd, aangezien hiertoe al 
besluiten zijn genomen en financiering is voor gevonden. Voor de volgende stappen in de verwachte 
uitvoering is er gedeeltelijk financiering gevonden en is er de intentie om deze uit te gaan voeren. De 
maximale uitvoering, het realiseren van zes onderdoorgangen, is alleen mogelijk wanneer hier 
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volledig financiering wordt gevonden en dat lijkt op moment van schrijven niet de verwachting. Voor 
de drie alternatieven voor het verleggen van het spoor is per tracé bepaald wat er verkeerskundig 
(kruisingen) en ruimtelijk (lengte, boogstralen) nodig is om tot een met Tracé 0 vergelijkbaar 
alternatief te komen en is onderzocht welke kosten dit met zich meebrengt. De inpasbaarheid van 
deze drie alternatieven in combinatie met De Zuidelijke Randweg is echter slechts beperkt 
onderzocht en hiervoor is dus meer onderzoek benodigd. 
 
Conclusie & Aanbevelingen 
In de huidige plannen voor het referentiealternatief zelf (T0) zit nog onzekerheid in welke mate deze 
men van plan is uit te voeren. De minimale uitvoering (ongeveer € 10.000.000,-) is vrijwel zeker en de 
kans op de maximale uitvoering (ongeveer € 103.000.000,-) wordt erg klein geacht. Echter, de 
verwachte uitvoering (ongeveer € 41.000.000,-) is gebaseerd op de huidige plannen en de 
verwachting in welke mate daar financiering voor kan worden gevonden. 
 
T1 (ongeveer € 107.000.000,-), T2 (ongeveer € 118.000.000,-) en T3 (ongeveer € 111.000.000,- à  
€ 118.000.000,-) hebben daarnaast als verschil met T0 dat ze een nieuw station aan de zuidzijde van 
de kern Borne, inclusief ongelijkvloers perron, bevatten. Voor de omgeving zijn T1, T2 en T3 
onderling vergelijkbaar maar zijn er duidelijke verschillen met T0. Hierbij moet worden vermeld dat 
dit wel afhangt van de uitvoering van T0. Deze verschillen hebben betrekking op het wegverkeer, 
geluid, trillingen en de grond. Naast het vinden van de financiën om de kosten te dekken moet  er 
voor de realisatie van T1, T2 en T3 met name veel grond worden opgekocht, moet overeenstemming 
worden bereikt met de gemeente Hengelo en moet het betreffende tracé worden ingepast met de 
Zuidelijke Randweg. Voor Tracé 1 moet bovendien het conflict met het nieuwe crematorium worden 
opgelost. 
 
De politiek wordt aanbevolen de afweging te maken of alle verschillen in technische, ruimtelijke en 
omgevingsaspecten opwegen tegen de extra kosten om het tracé te verleggen in plaats van 
onderdoorgangen te realiseren op het huidige tracé. Indien men kiest voor het verleggen van het 
tracé moet men besluiten welk tracé het meest geschikt daarvoor is met inachtneming van alle 
kenmerken.  
 
Als men vindt dat er voldoende aanleiding is om het spoortracé te verleggen of tenminste verder te 
onderzoeken of het verleggen van het spoortracé moet worden gerealiseerd, wordt aanbevolen 
vervolgonderzoek te doen naar: geluid en trillingen veroorzaakt door het spoorgebruik, de 
inpasbaarheidvan het gekozen tracé met de Zuidelijke Randweg en de invulling van de ruimte die vrij 
komt op de locatie van het oude tracé. Daarnaast moet er meer 100 miljoen euro aan financiering 
worden gevonden als men besluit het spoortracé te verleggen.  
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Management Summary (ENG) 
 
Introduction 
The study concerns an exploration into the feasibility of the relocation of the railway line at Borne. 
This study has been done in response to a question that D'66 Borne filed with De Wetenschapswinkel 
UT. 
D’66 Borne would like to know whether it is feasible for the railway line to relocate around the urban 
area of Borne at similar cost as the realization of underpasses on the current route to address other 
problems next to the traffic engineering problems. Problems relating to noise, vibration and the 
barrier effect of the line might be solved simultaneously. D’66 Borne has only played a role in the 
problem definition and the location of Route 1 and Route 2. 
 
Alternatives 
In total, four alternatives have been studied, one for reference concerning the current plans for 
underpasses on the current route and three alternatives for relocating the route. Two of the routes 
are the ones as mentioned by D’66 Borne and thereto a third has been added. First the use of the 
train line has been examined and next the alternatives themselves have been studied. 
 
In the coming year, freight is expected to have a temporary increase for the route, but seems stable 
in the long term. It is expected that the passenger transport will have a small increase in the near 
future in intensity during rush hour, but a decrease outside of rush hour. The passenger numbers of 
station Borne are stable in recent years, but a change in intensity may have a major effect. 
First the reference alternative, Route 0 (T0), underpasses on the current line, has been examined. Its 
implementation varies from realizing one underpass at the new Gemeentelijke Verbindingsweg 
(GVW) to the realization of six new underpasses on the current route. However, over time this 
reference alternative is expected to be realized as two underpasses for road traffic (GVW and 
Azelosestraat), one underpass for slow traffic (Bornerbroeksestraat) and security measures at the 
Deldensestraat. In addition, with the realization of an underpass at the GVW, the junction at the 
Oonksweg is likely to be removed as well. 
 
Next, there are three alternatives, all by relocating the railway line around (southwest side of) the 
urban area of Borne. Route 1 (T1) and Route 2 (T2) have a length of 5,450 m instead of 5,115 m and 
7,245 m instead of 6,960 m, respectively. Route 3 (T3) is more flexible and is a combination of Route 
1 and Route 2 with a length of 6,100 to 7,260 m  instead of 5,800 to 6,900 m. The three alternative 
routes differ from each other to the west of Borne. All three alternatives include a new station on the 
south side of Borne including platforms with unimpeded access, four underpasses (GVW road traffic, 
Azelosestraat road traffic, Bornerbroeksestraat slow traffic, Amerikalaan road traffic) and a new civil 
work at the A1 motorway. 
 
Reasoning  
For both the reference alternative as well as the other alternatives several sources have been 
addressed to gain knowledge about the subject. These sources include a location analysis (Movares & 
Goudappel Coffeng, 2014b) conversations with ProRail (Hegeman (ProRail), Jansen (ProRail) and 
Rook (ProRail), 2016) and the municipal transport expert (Wissink, 2016a ) and various other sources 
to determine key figures. The first step of the expected implementation, corresponding to the 
minimal implementation of the reference alternative, is very likely to be carried out, since all 
decisions have been made and funding has been found. For the next steps, funding has partially been 
found and there is the intention the implement them. The maximal implementation, six underpasses, 
is only possible when sufficient funding will be found and that is considered unlikely at the time of 
writing. Each of the three relocation alternatives has been studied to achieve a similar solution to 
Route 0 considering road traffic (crossings) and spatial design (length and radius of curvature) and to 
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determine its respective costs. However, the implementation of these three alternatives in 
combination with the southern ring road (Zuidelijke Randweg) has only been studied briefly and 
therefore requires more research. 
 
Conclusion and recommendations 
The current plans for the alternative reference itself (T0) are still uncertain as to what extent they will 
be carried out. The minimum implementation (approximately € 10 million) is almost certain and the 
probability of the maximum implementation (approximately € 103 million) is considered very small. 
However, the expected implementation (approximately € 41 million) is based on the current plans 
and to the expectations to which extent funding can be found. 
 
T1 (approximately € 107 million), T2 (approximately € 118 million) and T3 (approximately € 111 
million to € 118 million) are also different from T0 to contain a new station on the south side of the 
urban area of Borne, including a pedestrian interchange to the platform. For the environment T1, T2 
and T3 are comparable to eachother but there are clear differences with T0. It should be mentioned 
that in which quantity, this does depend on to which extent T0 will be implemented. These 
differences relate to road traffic, noise, vibrations and land. One should mainly purchase a lot of land, 
agree with the municipality of Hengelo and the respective route should be integrated with the 
Zuidelijke Randweg in addition to finding funding to cover the costs to realize T1, T2 or T3. In the case 
of T1, the conflict with the new crematorium should also be resolved. 
 
Decision makers are recommended to consider whether any differences in technical, spatial and 
environmental aspects outweigh the additional costs to realize relocating the route over realizing 
underpasses on the current route. If one chooses to relocate the route one must decide which route 
is most suitable to do so in compliance with all features. 
 
If one considers that there are sufficient reasons to move the railway line or at least further analyze 
the relocation of the railway line is to be realized, it is recommended to do further research to: noise 
and vibrations caused by rail use, integration of the chosen route with the Zuidelijke Randweg and 
reallocating the space that is released at the site of the old route. In addition, to finance this, over 
100 million has to be found if one decides to move the railway line. 
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1 Inleiding 
Het onderzoek betreft een verkenning naar de haalbaarheid van het verleggen van het spoortracé bij 
Borne. Dit is het eindrapport om die verkenning gestructureerd weer te geven.  
Deze inleiding begint met de aanleiding van het onderzoek, waarna vervolgens de doelstelling en 
onderzoeksvragen worden gegeven. Om deze vragen te beantwoorden wordt vervolgens de 
onderzoeksmethode gegeven welke als basis heeft gediend voor het uitvoeren van het onderzoek. 
Na deze inleiding volgt het onderzoek zelf, welke wordt afgesloten door de conclusie en 
aanbevelingen. Tenslotte wordt de geraadpleegde literatuur vermeld en zijn de bijlages weergeven. 

1.1 Aanleiding 
D’66 Borne is van mening dat het verleggen van het spoortracé bij Borne een betere oplossing biedt 
voor de bestaande problemen dan het aanpassen van de huidige gelijkvloerse kruisingen met het 
spoor tot ongelijkvloerse kruisingen. Bovendien vermoedt D’66 Borne dat het verleggen van het tracé 
in totaliteit vergelijkbare kosten met zich mee brengt. Om dit te toetsen heeft D’66 Borne een 
onderzoeksvraag uitgezet bij De Wetenschapswinkel UT. Vanuit de wetenschapswinkel is de vraag bij 
Kasper van Zuilekom (docent Universiteit Twente) neergelegd. Deze heeft het aan de studenten die 
het vak Rail Transport hebben gevolgd voorgelegd. Zodoende is deze vraag bij ondergetekende 
terechtgekomen. Vervolgens hebben er enkele gesprekken met de wetenschapswinkel en D’66 
Borne plaatsgevonden om de probleemstelling helder te krijgen en het onderzoek af te kaderen. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de wetenschapswinkel. 
 
Probleemstelling 
In de huidige situatie veroorzaakt het spoorverkeer veel hinder voor het wegverkeer doordat de 
kruisingen gelijkvloers zijn uitgevoerd. Over het spoortracé bij Borne rijden 6 personentreinen per 
uur per richting en daarnaast diverse goederentreinen per dag. Dit resulteert er in dat een groot deel 
van de tijd de spoorovergangen gesloten zijn. Daarnaast levert het passeren van met name de 
goederentreinen ook geluidsoverlast en overlast door trillingen op voor omwonenden. Men vreest 
dat dit in de toekomst groter zal worden. Tenslotte is het spoor ook een barrière die het dorp in twee 
delen scheidt.  
Voor het huidige tracé is per kruising onderzocht of het, zowel verkeerskundig als op andere vlakken, 
wenselijk is dat op de betreffende locatie een onderdoorgang wordt gerealiseerd. Daarnaast is er 
daarvoor ook een kostenraming gemaakt (Movares & Goudappel Coffeng, 2014b).  
Deze oplossingsrichting biedt echter alleen een oplossing voor de problematiek omtrent het 
wegverkeer. De geluidsoverlast, overlast door trillingen en de barrièrewerking van het spoor worden 
hiermee niet verholpen.  

1.2 Doelstelling 
In deze studie wordt onderzocht of een oplossing die zowel de verkeerskundige problematiek van het 
wegverkeer als de geluidsoverlast, de overlast door trillingen wegneemt en de barrièrewerking van 
het spoor wegneemt, haalbaar is. Daarom wordt in deze verkenning onderzocht of het verleggen van 
het spoortracé om de kern Borne heen technisch mogelijk is en welke kosten dit met zich meebrengt.  
 
Het doel van de opdracht is daarom: 
“Het verkennen van de haalbaarheid van een verlegging van het spoortracé om Borne.” 
 
Omdat D’66 Borne van mening is dat de kosten voor een alternatief tracé vergelijkbaar zijn met die 
van het verbeteren van het huidige spoortracé door middel van onderdoorgangen, is onderdeel van 
de doelstelling van dit onderzoek het toetsen van de kengetallen die D’66 Borne heeft gebruikt. In 
deze verkenning worden ook andere relevante, naast genoemde technische en financiële, factoren in 
beschouwing genomen om de oplossingsrichting voor het huidige tracé met alternatieve tracés te 
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kunnen vergelijken om tot een beter totaalbeeld te komen. Dit onderzoek richt zich echter niet op 
het maken van een keuze hiertussen, deze keuze is aan de politiek.  

1.3 Onderzoeksvragen 
Om dit doel te behalen is de volgende hoofdvraag opgesteld: 

“Is het technisch en financieel haalbaar om het spoortracé bij Borne te verleggen en welke 

omgevingsaspecten spelen daarbij een rol?” 

Er wordt dus verkend of het verleggen van het spoortracé technisch haalbaar is en tegen welke 
kosten dit gedaan kan worden. Om dit in perspectief te plaatsen wordt ook de realisatie van de 
ongelijkvloerse kruisingen op het bestaande spoortracé onderzocht, zowel op technisch als financieel 
vlak. Zoals bij de doelstelling vermeld, worden ook andere, buiten technische en financiële, factoren 
onderzocht om tot een beter totaalbeeld te komen. Daarvoor is er ook een deelvraag opgenomen 
omtrent omgevingsaspecten.  
 

De hoofdvraag wordt opgedeeld in de volgende deelvragen: 

- Welke technische gevolgen heeft de realisatie van diverse ongelijkvloerse kruisingen op het 

bestaande spoortracé? 

- Welke technische gevolgen heeft de realisatie van de alternatieve spoortracés, zoals 

voorgesteld door D’66 Borne? 

- Wat zijn de geraamde kosten van elk alternatief? 

- Welke omgevingsaspecten hebben invloed op de realisatie van een alternatief spoortracé? 

1.4 Onderzoeksmethode 
Om tot een goed gestructureerd en goed onderbouwd rapport te komen is met behulp van 
eerdergenoemde doelstelling en onderzoeksvragen, deze onderzoeksmethode opgesteld (Figuur 1). 
Het onderzoek is grotendeels per stap uitgevoerd maar daar waar het parallel uitvoeren van 
onderdelen voordelen bood, bijvoorbeeld bij het kennis vergaren over verschillende onderdelen bij 
bijvoorbeeld ProRail, zijn onderdelen van het onderzoek gedeeltelijk parallel uitgevoerd.  
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· Omgevingsaspecten

· Resumé

Tracé 1
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· [Aanbevelingen]
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Tracé 3

· Tracé

· Kostenraming

· Omgevingsaspecten

· Resumé

Spoorintenstiteit

· Goederenvervoer

· Personenvervoer

 
Figuur 1: Onderzoeksmethode Spoortracé Borne 
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Het is gebruikelijk voor vergelijkbare onderzoeken om in kaart te brengen wat de uitgangspunten zijn 
voor het onderzoek. Daarom worden de ontwikkelingen in spoorintensiteiten in het volgende 
hoofdstuk in kaart gebracht. Deze staan vast voor alle alternatieven en worden daarom als 
uitgangspunt genomen. Andere aspecten kunnen ook van belang zijn maar deze kunnen verschillen 
per alternatief en worden daarom behandeld bij de verschillende alternatieven. 
 
Daarnaast is het gebruikelijk om een referentiesituatie als basis te nemen en om enkele alternatieven 
daarmee te vergelijken. Vaak wordt hiervoor de huidige situatie of een “ doing nothing”-situatie in de 
toekomst als referentie gebruikt. Echter, in dit geval zijn er al diverse plannen voor het huidige tracé. 
Daarom worden de plannen voor het huidige tracé als referentie gebruikt. 
 
Na het referentiealternatief worden andere alternatieven, namelijk varianten van het verleggen van 
het spoortracé, zoals de tracés voorgesteld door D’66 Borne, onderzocht. D’66 heeft alleen een rol 
gespeeld in de probleemstelling en de beschrijving van de alternatieven en heeft geen rol gehad in 
het onderzoek daarnaar. Ook is er een derde alternatief die technisch en ruimtelijk haalbaarder lijkt 
op basis van de twee van D’66, om tot een schatting te komen van de kosten voor een tracé dat het 
meest haalbaar lijkt. 
 
Voor elk alternatief wordt eerst het tracé zelf, inclusief de belangrijkste technische aspecten, in 
beschouwing  genomen. Hierbij worden de ruimtelijke ligging en de lengte van het tracé, de 
maatgevende boogstralen en de belangrijkste kruisingen met het wegverkeer in kaart gebracht. 
Vervolgens wordt bij elk alternatief een kostenraming gemaakt om een indicatie te krijgen van de te 
verwachten kosten op basis van de belangrijkste elementen. Elke raming wordt gedaan op basis van 
referentieprojecten, kengetallen en de kennis van de gemeentelijke vervoerskundige alsmede van 
personen van ProRail, welke op de hoogte zijn van de situatie in Borne. De geschatte kosten zijn 
relatief grof en de totale raming per alternatief dient daarmee vooral als inschatting van de 
ordegrootte van de kosten. De tijd, middelen en het doel van het onderzoek rechtvaardigen niet het 
toepassen van een gedetailleerdere kostenraming. Daarnaast zijn onderzoeken omtrent overige 
factoren, bijvoorbeeld overlast voor omwonenden, zoals geluidsoverlast en (schade door) trillingen, 
waar mogelijk meegenomen. Deze worden behandeld als omgevingsfactoren. De focus ligt echter op 
het technische en financiële aspect van het spoortracé. 
 
Tenslotte wordt voor elk alternatief aan het eind van het hoofdstuk door middel van een resumé een 
korte opsomming van de belangrijkste aspecten van het betreffende alternatief gegeven om tot een 
totaalbeeld van dat alternatief te komen in een overzichtelijke en consequente vorm. 
 
Na behandeling van alle alternatieven wordt in de conclusie een vergelijking gegeven van de 
verschillende alternatieven en worden hieruit een aantal conclusies getrokken. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen de technische en financiële aspecten van dit onderzoek welke het 
belangrijkste zijn en de omgevingsaspecten die ook een rol spelen bij besluitvorming. De 
besluitvorming ligt echter bij de politiek en andere betrokken partijen en is geen onderdeel van dit 
onderzoek. Daarom worden alleen procesmatige aanbevelingen en aanbevelingen voor eventueel 
vervolgonderzoek gedaan. 
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2 Ontwikkelingen spoorintensiteit 
De spoorintensiteit is van belang voor diverse aspecten van deze verkenning van de haalbaarheid. 
Daarom worden eerst de ontwikkelingen in het goederenvervoer en het personenvervoer over het 
tracé in beschouwing genomen alvorens verschillende alternatieven worden onderzocht.  

2.1 Goederenvervoer 
Het goederenvervoer op korte tot middellange termijn op nationaal en regionaal (Oost-Nederland) 

lijkt stabiel op het niveau van voor de economische crisis (2008), maar voor de komende jaren kan 

een tijdelijke stijging worden verwacht voor het tracé bij Borne. Deze inschatting is gemaakt op basis 

van de volgende punten: 

· Tot 2022 zullen er tijdelijk meer goederentreinen via Borne rijden i.v.m dubbel-/enkelspoor 

op de Betuweroute (Hegeman (ProRail) et al., 2016) 

· Het goederenvervoer in Oost-Nederland heeft een focus op de Betuweroute, maar gebruikt 

daarnaast voor de grensovergang bij Oldenzaal. Daarvoor moet de variant “Kopmaken 

Deventer” onderzocht worden en gaat daarmee via Borne (Hegeman (ProRail) et al., 2016) 

zoals in 2014 bij het PHS is bepaald. 

·  Het (landelijk) goederenvervoer per spoor (t/m 2014) lijkt op korte termijn te stabiliseren op 

het niveau van voor de economische crisis in 2008 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016)  

· De verdere uitwerking van de goederenroute Oost-Nederland1 is tot en met 2020 

opgeschort. Goederenvervoer over de Twentelijn (Deventer-Hengelo-grens) is conform het 

middenscenario het meest plausibel met ongeveer 10 goederentreinen per etmaal rond 

2030, dat is niet meer dan huidige aantallen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). 

· Het geluid is in de huidige situatie op 2-3 plekken in Twente te sterk, echter is dit niet bij 

Borne het geval (Hegeman (ProRail) et al., 2016) 

· De prognoses voor het landelijk goederenvervoer liggen ongeveer 20% lager dan de 

prognoses in 2008 (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012) & (IenM-projectteam PHS, 

Directoraat-generaal Bereikbaarheid, & Directie Openbaar Vervoer en Spoor, 2012) 

· Er worden geen veranderingen omtrent giftige stoffen verwacht (Harmsen, Meijeren, & 

Croes, 2014) 

· Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) wordt meer ruimte gemaakt voor 

reizigerstreinen, daarom wordt zoveel mogelijk goederenvervoer geleid over de 

Betuweroute (ProRail, 2014) 

· Het goederenvervoer stijgt op lange termijn wel, maar in mindere mate dan voorheen 

verwacht, het goederenvervoer blijft m.u.v. scenario hoog 2040 onder plafond 3 en elk 

scenario (laag, middel, hoog voor zowel 2020, 2030 als 2040) onder plafond 1 en 2 (Meijeren, 

Ree, Burgess, & Kiel, 2012)2 

  

                                                           
1Zowel een Noordtak van de Betuweroute, nieuwe spoorlijn specifiek voor goederenvervoer (Elst – Oldenzaal) 
als deelprojecten zoals  ‘Zutphen aanpassen emplacement en extra 
perron’ en ‘Zutphen aanpassen bediening brug’ 
2 Plafond 1 (maximum vanuit PHS), Plafond 2 (maximum voor technische instellingen), Plafond 3 (maximum 
i.c.m. ontwikkelingen personenvervoer) 
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2.2 Personenvervoer 
De verwachting is dat het personenvervoer in de toekomst een kleine stijging in intensiteit tijdens de 

spits zal hebben, maar een daling buiten de spits (Tabel 1).  De reizigersaantallen zijn de laatste jaren 

stabiel voor station Borne, maar een verandering in intensiteit kan hier grote gevolgen op hebben.  

Tabel 1: Aantal personentreinen die station Borne passeren of  op station Borne halteren3 

Dienstregeling Treinen per uur per 
richting traject Zwolle 
↔ Enschede 

Treinen per uur per 
richting traject Apeldoorn 
↔ Enschede 

Aantal treinen totaal per 
uur per richting 

… - 2016 2x sprinter 2x intercity + 2x sprinter 2x intercity + 4x sprinter 

2017 2x sprinter 2x intercity (+ 2x sprinter 
alleen spits) 

2x intercity + 2x sprinter  
(+ 2x sprinter alleen spits) 

2018 - … 0 – 2x intercity (mogelijk 
alleen spits) + 2x sprinter  

2x intercity  (+ mogelijk 2x 
sprinter alleen spits) 

2- 4x intercity + 2x 
sprinter (+ mogelijk 2x 
sprinter alleen spits) 

 

Vanaf januari 2018 zullen er op het traject Zwolle – Enschede mogelijk 4 treinen per uur (i.p.v. 2) per 

richting gaan rijden tijdens tenminste de spits in drukste richting (Weekblad Salland, 2016). Dit was 

onderdeel van de aanbesteding, maar hierover is nog geen duidelijkheid. Bij navraag bij Syntus blijkt 

dat er vanaf 2018 op het traject Zwolle – Enschede minimaal 2 treinen per uur per richting rijden 

zoals in de huidige situatie, maar waarschijnlijk meer. Deze extra treinen zullen intercitytreinen zijn, 

maar op moment van schrijven is nog niet definitief wanneer en hoeveel. Zowel 1 als 2 

intercitytreinen per uur per richting is mogelijk en dit kan gelden voor de hele dag, maar ook voor 

alleen tijdens de spits. De verschillende varianten worden binnen Syntus nog onderzocht (Meijers 

(Syntus), 2016). 

Daarnaast zal vanaf 11 december 2016 de Sprinter Apeldoorn – Enschede buiten de spits niet meer 

tussen Almelo en Enschede rijden (NS, 2016) en blijft alleen 2x per uur per richting de intercity …-

Deventer - Enschede rijden4. In de spits blijven tussen Apeldoorn/Deventer en Enschede net als in de 

huidige situatie 2 intercitytreinen en 2 sprinters per uur per richting rijden. Of dit ook vanaf januari 

2018 het geval zal zijn, hangt mede af van wat Syntus besluit voor het traject Zwolle – Enschede. Dat 

is op moment van schrijven nog onzeker. 

De reizigersaantallen zijn de laatste jaren stabiel met ongeveer 2300 in- en uitstappers per 

gemiddelde werkdag (Treinreiziger.nl, 2016). Echter, een verandering in frequentie van het aanbod 

kan dit sterk beïnvloeden. Zo blijkt uit een metaonderzoek omtrent effecten van diverse factoren op 

de vraag naar openbaar vervoer dat een verdubbeling van de frequentie een groei van 75% van de 

vraag met zich meebrengt (elasticiteit is 0.75). Hierbij moet worden vermeld dat de steekproef erg 

klein was, maar voor bussen is de elasticiteit vergelijkbaar in ordegrootte en teken met een grotere 

steekproef (Paulley et al., 2006).  

                                                           
3 De naam sprinter wordt gehanteerd voor treinen die op alle stations op het traject stoppen (voorheen 
stoptrein), ook als die niet door sprinter-materieel gereden worden. Alleen sprinters halteren op station Borne. 
4 Aangenomen wordt dat er geen grote veranderingen plaatsvinden voor de internationale trein (Amsterdam – 
Berlijn) die niet elk uur rijdt en bovendien niet op station Borne halteert. De internationale trein wordt daarom 
buiten beschouwing gelaten. 
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3 Kenmerken voorgestelde aanpassingen bestaand spoortracé 

(Tracé 0) 
Op 1 oktober 2013 heeft de gemeenteraad besloten om onderdoorgangen voor het bestaande 

spoortracé te realiseren (Projectgroep Spooronderdoorgang, 2013). De gemeente Borne heeft de 

haalbaarheid laten onderzoeken van twee alternatieven voor het bestaande tracé: Het verdiepen van 

het tracé en het realiseren van onderdoorgangen. Verdiepen is voor diverse varianten onderzocht, 

maar is te duur bevonden (Railinfra Solutions, 2013). Daarom heeft de gemeente vervolgens een 

locatieanalyse voor de spooronderdoorgangen laten uitvoeren (Movares & Goudappel Coffeng, 

2014b) gelijktijdig met een haalbaarheidsonderzoek voor een gemeentelijke verbindingsweg 

(Movares & Goudappel Coffeng, 2014a). Deze gemeentelijke verbindingsweg kruist het spoortracé en 

bevat daarmee één van de locaties van de locatieanalyse.  

3.1 Tracé 
Het huidige spoortracé verbindt Almelo met Hengelo via Borne en is gelegen ten noordoosten van de 

A35 (Figuur 2). In de huidige situatie zijn kruising 2 tot en met 6 aanwezig, welke alle gelijkvloers zijn 

uitgevoerd. Kruising 1 is gepland en zal ongelijkvloers d.m.v. een onderdoorgang worden uitgevoerd 

(Gemeente Borne, 2016b). Daarnaast zijn er diverse minder belangrijke kruisingen in het 

buitengebied en zijn er diverse kruisingen op het grondgebied van gemeente Hengelo (waaronder de 

kruising met de A1), waar geen aanpassingen gepland staan vanuit Borne. 

 

Figuur 2: Tracé 0, bewerkt van (Google Maps, 2016). Grote versie in Bijlage A1 

 

Boogstralen 

Om te toetsen of de alternatieven voldoen aan de eisen voor het spoor zelf wordt voor alle 

alternatieven onderzocht of voldaan lijkt te worden aan de boogstralen. Aangenomen wordt dat de 

boogstralen op tracé 0 voldoen aan de eisen omdat deze door ProRail moeten zijn getoetst bij 

aanleg. Daarnaast is uit de gesprekken met de gemeentelijke vervoerskundige en ProRail ook niet 

gebleken dat de boogstralen niet voldoen.  
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3.2 Kostenraming 
De totale kosten worden geschat op ongeveer 41 miljoen euro om 2 onderdoorgangen wegverkeer 

(GVW en Azelosestraat), een onderdoorgang voor langzaam verkeer (Bornerbroeksestraat), 

veiligheidsmaatregelen (Deldensestraat) en het verwijderen van een kruising (Oonksweg), te 

realiseren in het meest aannemelijke scenario. De kosten zullen minimaal ongeveer 10 miljoen euro 

(1 onderdoorgang) en maximaal ruim 100 miljoen euro (6 onderdoorgangen) bedragen.   

Aan de hand van de locatieanalyse (Movares & Goudappel Coffeng, 2014b) zijn deze kosten geschat. 

De kosten uit de locatieanalyse worden ook door ProRail als realistisch ingeschat (Hegeman (ProRail) 

et al., 2016). Het blijkt dat de totale investeringskosten per onderdoorgang op ongeveer 10 tot 30 

miljoen per onderdoorgang geraamd worden (Tabel 2). 

Tabel 2: Kosten onderdoorgangen per locatie (Movares & Goudappel Coffeng, 2014b) 

Locatie 
onderdoorgang 

Infrastructuurkosten in 
miljoen euro (+/- 30%) 

Vastgoedkosten in 
miljoen euro 

Investeringskosten totaal 
in miljoen euro (+/- 30%) 

Jupiterstraat 13,2 0,4 13,6 

Deldensestraat 27,4 3,8 31,1 

Azelosestraat 20,5 2,6 23,1 

Bornerbroeksestraat 12,0 3,0 15,0* 

Oonksweg 9,3 1,1 10,4 

GVW 9,5 0,7 10,2 
* 15,0 miljoen euro voor een volwaardige onderdoorgang, 5,3 miljoen euro voor een onderdoorgang voor langzaam verkeer 

 

De eerste fase, de gemeentelijke verbindingsweg, is op moment van schrijven financiering voor en 

gaat uitgevoerd worden. De kosten voor alleen de onderdoorgang zelf van de GVW zijn geraamd op 

10,2 miljoen euro. 

De maximale uitvoering van tracé 0, door een volledige onderdoorgang te realiseren op elk van de 6 

locaties,  resulteert in een investering van 103.4 miljoen (+/- 30%) om het bestaande spoortracé geen 

hinder te laten veroorzaken op het wegverkeer in Borne. Het wordt erg onwaarschijnlijk geacht dat 

hier financiering voor wordt gevonden.  

Movares en Goudappel Coffeng bevelen in de locatieanalyse echter aan om een pakket aan 

maatregelen uit te voeren die tussen bovenstaande 2 mogelijkheden in ligt, zowel in omvang als 

financieel. Aanbevolen wordt om, onderdoorgangen voor de GVW en Azelosestraat, een 

onderdoorgang voor langzaam verkeer (F35) voor de Bornerbroeksestraat en veiligheidsmaatregelen 

op de overige locaties, te realiseren (Movares & Goudappel Coffeng, 2014b). De verkeerskundige van 

Borne verwijst ook naar deze locatieanalyse (Wissink, 2016a). Ook de gemeentelijke totaalvisie 

gebruikt stapstenen, fases,  die overeenkomen met de maatregelen uit de locatieanalyse: 1 

onderdoorgang GVW, 2 Spooronderdoorgang langzaam verkeer Bornerbroeksestraat, 3 

Veiligheidsmaatregelen Deldensestraat, 4 onderdoorgang Azelosestraat. Hierbij moet worden 

benadrukt dat alleen voor de eerste fase is besloten deze daadwerkelijk te gaan realiseren 

(Gemeente Borne, 2014). Wanneer deze totaalvisie zal worden uitgevoerd als voor alle onderdelen 

financiering wordt gevonden zullen de totale kosten voor de onderdoorgangen inclusief 

veiligheidsmaatregelen ongeveer 41 miljoen euro bedragen (Tabel 3). 
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Tabel 3: Geschatte kosten spoortracé Totaalvisie 

Locatie  Maatregel Geschatte kosten in miljoen euro 

Jupiterstraat Huidige situatie behouden - 

Deldensestraat Veiligheidsmaatregelen 1.8  

Azelosestraat Onderdoorgang <23.15 

Bornerbroeksestraat Onderdoorgang langzaam verkeer 5.3 

Oonksweg Kruising verwijderen 0.6  

GVW Onderdoorgang (nieuwe kruising) 10.2 

Totaal Combinatie <41.0  

 

Volgens ProRail zijn deze maatregelen ook realistisch maar hangt een deel van de realisatie van de 

maatregelen af of er financiering voor wordt gevonden. Voor de onderdoorgang bij de GVW en het 

verwijderen van de kruising Oonksweg is financiering gevonden zoals eerder beschreven. 

Laatstgenoemde kost volgens ProRail ongeveer een half miljoen euro excl. BTW en wordt daarom 

geraamd op 0,6 miljoen euro. De veiligheidsmaatregelen aan de Deldensestraat kunnen worden 

gefinancierd vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO).  De onderdoorgang 

langzaam verkeer Bornerbroeksestraat kan mogelijk ook uit het LVO worden gefinancierd, echter is 

dit nog onzeker. Het LVO is primair namelijk niet bedoeld voor ongelijkvloerse kruisingen. Tenslotte 

moet er nog financiering worden gevonden voor de onderdoorgang Azelosestraat (Hegeman 

(ProRail), 2016). Mogelijk kan dit via het programma NaNOV6 worden gedaan. Voor de Jupiterstraat 

worden geen veiligheidsmaatregelen en geen onderdoorgang verwacht, omdat deze kruising lastig 

ongelijkvloers te maken is en ook lastig te sluiten is. Daarom zal de huidige situatie worden 

aangehouden (Hegeman (ProRail) et al., 2016).  

3.3 Omgevingsaspecten 
Dit onderzoek focust zich op de technische en financiële aspecten van het spoortracé bij Borne. 

Echter, er is een aantal andere aspecten die te maken hebben met de omgeving van het spoortracé, 

in brede zin van het woord, ook van belang voor partijen die te maken hebben met het keuzeproces. 

Daarom worden deze omgevingsaspecten behandeld, echter blijft dit beperkt tot het op grove wijze 

in kaart brengen van verschillen tussen de onderzochte tracés. 

Met deze omgevingsaspecten, opgedeeld in verkeerskundige aspecten, geluid, trillingen,  en 

grondeigenaren, wordt getracht de gevolgen voor de belangrijkste actoren van elk alternatief in kaart 

te brengen. Met het personenvervoer en goederenvervoer (hoofdstuk 2) zijn de uitgangspunten 

vanuit de beheerder ProRail en de  gebruiker NS (en vanaf 2017 ook Syntus) al in kaart gebracht.  

De bewoners van Borne (buiten de directe omwonenden) hebben met name belang bij de 

verkeerskundige aspecten ten gevolge van het sluiten van spoorbomen. De omwonenden hebben 

naast de verkeerskundige aspecten ook belang bij het geluid en de trillingen die bij hun woningen 

voortkomen uit het gebruik van het spoor. 

Tenslotte is de gemeente Borne een belangrijke actor. De gemeente is echter direct of indirect 

betrokken bij alle beschouwde aspecten.  

                                                           
5 Volgens ProRail (Hegeman (ProRail) et al., 2016), wordt verwacht dat deze onderdoorgang in de huidige 
planning lager wordt uitgevoerd dan in de locatieanalyse werd aangenomen. Dit resulteert in minder kosten, 
echter is niet bekend hoeveel lager. 
6 Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV) http://www.mirtcms.nl/projecten/view/35 
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Verkeerskundig 

Verkeerskundig vinden er in deze referentiesituatie, tracé  0 verbeteringen plaats ten opzichte van de 

huidige situatie. De mate van verbeteringen hangt echter sterk af van welke maatregelen worden 

toegepast. Bij alleen het toepassen van een onderdoorgang bij de GVW vindt een significante maar 

beperkte verbetering plaats voor het wegverkeer. Bij het toepassen van onderdoorgangen op alle 

kruisingen vindt verkeerskundig een maximale verbetering plaatsen op basis van maatregelen op het 

spoor. In ieder geval blijft de huidige barrièrewerking van het spoor bij Tracé 0 bestaan. 

Verkeerskundig biedt de oplossing met een aantal onderdoorgangen in combinatie met 

veiligheidsmaatregelen een bijna even goede oplossing als het uitvoeren voor alle onderdoorgangen 

tegen ongeveer 40% van de kosten. Naast het afhandelen van het wegverkeer spelen echter meer 

omgevingsaspecten een rol.  

Geluid 

Er is in dit onderzoek onvoldoende informatie gevonden om gegronde uitspraken te doen over het 

geluid. Er zou op dit moment geluidsoverlast zijn van met name goederentreinen en dit zal tijdelijk 

toenemen door de tijdelijke groei van het aantal goederentreinen. Anderzijds zullen door het maken 

van onderdoorgangen in plaats van gelijkvloers kruisingen er op die locaties kleine verbeteringen  

komen door de verbeterde doorstroming van het wegverkeer en het wegvallen van het 

geluidssignaal van de overweg zelf (Movares & Goudappel Coffeng, 2014b). Uit een onderzoek van 

DGMR naar de analyse van geluidsmetingen langs het spoor in Borne, blijkt dat er in 2012 geen 

geluidsoverschrijdingen zijn op basis van de wettelijke niveaus voor jaargemiddelden. Echter, dit zou 

in de toekomst wel het geval kunnen zijn, afhankelijk van de groei in het aantal goederentreinen. 

Hiervoor is echter meer onderzoek nodig (DGMR, 2013). Er is in dit onderzoek naar de haalbaarheid 

van het verleggen van het spoortracé echter onvoldoende informatie gevonden om gegronde 

uitspraken te doen over de mate van deze geluidsoverlast, hiervoor is dus meer onderzoek nodig. 

Trillingen  

Er is in dit onderzoek onvoldoende informatie gevonden om gegronde uitspraken te doen over 

trillingen. Er zou op dit moment overlast zijn van met name goederentreinen en dit zal tijdelijk 

toenemen door de tijdelijke groei van het aantal goederentreinen. Door deze trillingen zouden ook 

scheuren aan gebouwen kunnen ontstaan. Uit een rapport omtrent scheurvorming bij een woonhuis 

aan de Van Galenstraat (Dijkoraad R.R.G. B.V., 2015) blijkt dat de scheurvorming primair ligt in de 

opbouw van grondslag en in eventuele fluctuaties van het grondwater en trillingen van het 

treinverkeer het proces van scheurvorming kunnen versnellen. De invloed van trilling door het 

spoorgebruik op scheurvorming bij gebouwen is zodoende lastig in te schatten. Echter, het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt dat in het algemeen geldt dat trillingen door 

treinen gezondheidsklachten kunnen geven ook wanneer de trillingssterkte onder de wettelijke 

grenswaarde blijft  (Kamp (RIVM) et al., 2014). Voor de situatie in Borne moet dit nader worden 

onderzocht. 

Grondeigenaren 

Bij aanpassingen op het huidige spelen grondeigenaren een beperkte rol. Alleen rond de kruisingen 

zal in beperkte mate grond moeten worden opgekocht om voldoende ruimte te creëren voor de 

onderdoorgangen. Dit hangt mede af van het aantal te realiseren onderdoorgangen. 
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3.4 Resumé Tracé 0 
Ter afsluiting van dit hoofdstuk worden in dit resumé de belangrijkste kenmerken voor de oplossing 

voor het huidige tracé en de gevolgen daarvan nogmaals weergegeven. 

Kenmerken (technisch & financieel) 

· Lengte tracé: Huidige tracé blijft behouden  

· Locatie station: Huidige blijft station blijft behouden 

· Bereikbaarheid station7: Goed  

· Toegang perron: gelijkvloers 

· Onderdoorgangen:  

o Verwachte uitvoering: 2 onderdoorgangen wegverkeer (GVW + Azelosestraat), 1 

onderdoorgang langzaam verkeer (Bornerbroeksestraat), veiligheidsmaatregelen 

Deldensestraat en verwijderen kruising Oonksweg 

o Minimale uitvoering: onderdoorgang bij gemeentelijke verbindingsweg (incl. 

verwijderen kruising Oonksweg) 

o Maximale uitvoering: 6 onderdoorgangen (incl. verwijderen kruising Oonksweg) 

· Boogstralen: voldoen (aangenomen) 

· Kosten:  

o Verwachte uitvoering: ongeveer € 41.000.000,-8 

o Minimale uitvoering: ongeveer € 10.200.000,- 

o Maximale uitvoering:  ongeveer € 103.400.000,- 

Omgevingsaspecten 

· Verkeerskundig: Referentie, verwacht grote verbetering t.o.v. huidige situatie, 

barrièrewerking blijft bestaan 

· Geluid: Referentie, tijdelijke verergering van geluidsoverlast t.o.v. huidige situatie rondom 

het tracé, geringe verbetering rondom onderdoorgangen, op termijn vergelijkbaar als in 

huidige situatie 

· Trillingen: Referentie, tijdelijke verergering van overlast t.o.v. huidige situatie, op termijn 

vergelijkbaar als in huidige situatie 

· Grond: Alleen aankopen bij te realiseren onderdoorgangen  

Haalbaarheid 

· Verwachte uitvoering: Mogelijk, mits financiële middelen worden gevonden voor volgende 

fases 

· Minimale uitvoering: Reeds besloten, geen obstakels voorzien 

· Maximale uitvoering: Alleen indien financiële middelen worden gevonden om alle fases uit te 

voeren  

                                                           
7 Op basis van locatie in Borne voor inwoners van Borne 
8 Bij een lagere uitvoering van de onderdoorgang aan de Azelosestraat kan dit enkele miljoenen lager zijn 
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4 Kenmerken Tracé 1 
Op basis van de vraag die D’66 Borne heeft neergelegd bij de Wetenschapswinkel zijn er twee 

alternatieve tracés waarvan de haalbaarheid moet worden onderzocht (bijlage B). In dit hoofdstuk 

wordt het eerste tracé in beschouwing genomen.   

4.1 Tracé 
Tracé 1 wijkt vanaf ter hoogte van Zenderen af van het huidige tracé en loopt langs de zuidwestzijde 

van de kern Borne en komt weer bij het huidige tracé bij Hengelo, kort na de kruising met de A1 (T1, 

Figuur 3). Tracé 1 heeft een lengte van 5.450m, dit is ruim 300m langer dan in de huidige situatie. Dit 

betekent 9 tot 15 seconden extra reistijd per trein (Bijlage H). Aangenomen wordt dat dit geen 

problemen voor de dienstregeling geeft. Tracé 1 is volgens de gemeentelijke verkeerskundige, zoals 

getekend, niet mogelijk in verband met de geplande gemeentelijke verbindingsweg, GVW (Bijlage D), 

en mogelijk te krappe boogstralen (Wissink, 2016a).  

 

Figuur 3: Alternatief  tracé spoorlijn Borne: Tracé 1, bewerkt van (Google Maps, 2016). Grote versie in Bijlage A2 

Het nieuw aan te leggen gedeelte van de gemeentelijke verbindingsweg kruist tracé 1 niet, echter 

sluit het nieuw aan te leggen gedeelte van de GVW aan op bestaande infrastructuur welke tracé 1 

wel kruist. Voor dit aansluitende gedeelte bestaande infrastructuur bestaan ook plannen om deze op 

te waarderen naar een Zuidelijke Randweg (Arcadis, 2013). In bijlage F is de locatie van deze 

Zuidelijke Randweg weergeven. Inmiddels is er een specifiekere route besloten (bijlage G). Echter, de 

Zuidelijke Randweg is nog niet volledig meegenomen in dit onderzoek9. Op deze locatie (GVW / 

Zuidelijke Randweg), alsmede op enkele andere locaties zullen wel nieuwe kruisingen, waarvan op de 

belangrijkste locaties, ongelijkvloerse kruisingen, moeten worden gerealiseerd: 

· Bornerbroeksestraat 

· Gemeentelijke verbindingsweg / Zuidelijke Randweg (Kluft) 

· Deldensestraat 

· Amerikalaan10 

· A111 

                                                           
9 Nader onderzoek is nodig om te bepalen of het tracé verleggen inpasbaar is met de Zuidelijke Randweg 
10 Op het huidige tracé is hier (sinds 2010) al een onderdoorgang (Movares & Goudappel Coffeng, 2014a) 



21 
 

Daarnaast kruist het tracé het geplande crematorium (Figuur 3). Als beide worden gerealiseerd, zal er 

van in ieder geval één van beide de locatie moeten worden aangepast. 

Boogstralen  

Met behulp van een grove berekening (Bijlage C) is de boogstraal van ongeveer 1,1 km groter dan de 

minimale boogstraal van 906 m in het horizontale vlak bij maximale verkanting (normwaarde) en 

tracé 1 is wat betreft boogstralen dus uitvoerbaar. Het tracé heeft ter hoogte van de kortste 

boogstralen een slechts beperkt hoogteverschil. Verwacht wordt dat dit hoogteverschil geen 

overschrijding van de grenswaarde teweeg brengt.   

4.2 Kostenraming 
Het realiseren van tracé 1 wordt geraamd op ongeveer 107 miljoen euro (Tabel 4), echter is een 

eerste schatting van zowel de gemeentelijke vervoerskundige (Wissink, 2016a) als van ProRail 

(Hegeman (ProRail) et al., 2016) in de ordegrootte van 200 miljoen euro voor het verleggen van het 

spoortracé in het algemeen. ProRail verwijst daarbij ook naar de “Lange-lange boog Deventer” van 

ongeveer 220 miljoen euro incl. btw, welke qua kosten vergelijkbaar wordt geacht (ProRail, 2010). De 

onderhoudskosten worden vergelijkbaar geacht voor het verleggen van het tracé als voor het huidige 

tracé (Hegeman (ProRail) et al., 2016). 

De raming van 107 miljoen euro is gedaan op basis grove kengetallen voor de belangrijkste  

elementen. Zodoende moet benadrukt worden dat de waarde hiervan een weergave van de 

ordegrootte is en geen exact bedrag of nauwkeurige schatting is.  

De volgende elementen zijn hiervoor in beschouwing genomen:  

- Aanleggen geëlektrificeerd dubbelspoor 

- Opruimen bestaand spoor 

- Bouwen station 

- Kunstwerken lokale kruisingen (uitvalswegen) 

- Kunstwerk kruising A1 

- Het kopen van benodigde grond (kosten) en verkopen van vrijgekomen grond (negatieve 

kosten) 

De kosten voor het aanleggen van geëlektrificeerd dubbelspoor zijn geschat op ongeveer 5 miljoen 

euro per kilometer. Dit is geschat op basis van diverse bronnen: € 1,2M/km voor alleen elektrificatie 

van enkelspoor (CROW, 2015), het aanleggen van dubbelspoor € 5,25M/km (Lelij, 2008) en het 

aanleggen van geëlektrificeerd dubbelspoor (green field) € 5M/km (Hegeman (ProRail) et al., 2016). 

Het opruimen van bestaand spoor wordt geschat op € 1M/km. Volgens ProRail kost het opruimen 

van bestaand spoor, op basis van een vergelijkbaar project, een paar % van  de totale kosten van dat 

project, à € 200M voor ongeveer 5 km (Hegeman (ProRail) et al., 2016)12.  

De kosten voor een nieuw station voor Borne inclusief een ongelijkvloerse toegang tot het perron 

wordt geschat op 5 miljoen euro. De kosten voor referentiestations lopen erg uiteen: Bij de Star lijn 

zijn de kosten € 1M per stuk, echter zijn dit kleinere stations en oudere gegevens (Lelij, 2008). Op 

                                                                                                                                                                                     
11 Op grondgebied van Hengelo maar noodzakelijk voor dit tracé en een significante kostenpost 
12 2,5% * €200M / 5 km = €1.0M/km 
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basis van kengetallen van het CROW zijn de kosten voor een station 2,5 à 10 miljoen euro met 

uitschieters naar boven (CROW, 2015). Voor Borne lijkt ProRail 5 miljoen euro realistisch voor de 

kosten van het bouwen van een nieuw station (Hegeman (ProRail) et al., 2016). 

De kosten voor een kunstwerk voor een onderdoorgang van het spoor worden geschat op ongeveer 

12,5 miljoen euro per stuk. Deze inschatting is gemaakt op basis van de locatieanalyse waar de 

meeste kunstwerken zijn geraamd op 10 à 15 miljoen euro. Uitschieters naar boven in deze 

locatieanalyse zijn met name veroorzaakt door het ruimtegebruik bij de kruisingen waardoor grond 

opkopen erg duur wordt (Movares & Goudappel Coffeng, 2014b). Dit probleem wordt niet verwacht 

bij tracé 1. 

De kosten voor het kunstwerk bij de A1 worden geraamd op 20 miljoen euro. ProRail schat de kosten 

van het kunstwerk zelf op 10 à 15 miljoen euro maar verwacht veel bijkomende kosten (Hegeman 

(ProRail) et al., 2016).  Het kunstwerk is groter dan de andere kunstwerken in Borne, maar kleiner en 

minder schuin dan bijvoorbeeld de Muiderbergspoorbrug. Hierdoor lijkt 20 miljoen euro een 

realistische eerste schatting. 

De grondkosten en -opbrengsten lopen erg uiteen per locatie en doeleinde, maar voor kern wordt € 

75/m2 (= € 0,075M/ 1000m2) gehanteerd en agrarisch gebied € 10/m2 (= € 0,010M/ 1000m2). Op 

basis van de Nota grondprijzen 2012 kost grond ongeveer € 300/m2 (Gemeente Borne, 2011). Echter, 

dit geldt voor nieuwbouw binnen de kern. Bij navraag bij de gemeente bleek dat de volgende 

kengetallen gehanteerd kunnen worden: Nieuwbouw huis € 300/m2, snippergroen achter huizen € 

75/m2 en buitengebied (landbouw) € 10/m2 (Wissink, 2016b). Aangezien er met de ontwikkelingen 

van de Bornsche Maten voldoende grond beschikbaar is voor nieuwbouw (Projectatelier Borne 

(gemeente Borne), 2016) (Gemeente Borne, 2016a), wordt er conservatief gerekend met het bedrag 

voor “snippergroen” à € 75/m2. Voor het agrarisch gebied wordt de € 10/m2 van de gemeente 

gehanteerd. Dit lijkt een realistische schatting aangezien de gemiddelde grondprijs voor 

landbouwgrond in Twente in 2016 ligt op ruim € 9/m2 (Boerderij, 2016)13. 

Er wordt gerekend met 20 meter breedte voor op te kopen grond en 18 meter breedte voor te 

verkopen grond14 voor het aanleggen respectievelijk opgeruimde spoor. Volgens ProRail is er 

minimaal 18 meter in de breedte benodigd voor het aanleggen van dubbelspoor. Omdat dit niet 

overal exact mogelijk zal zijn wordt gerekend met een veiligheidsmarge voor op te kopen grond 

(Hegeman (ProRail) et al., 2016). 

  

                                                           
13 (€ 91.193/ha) / (10.000m2/ha) ≈ € 9.12/m2 
14 Aangenomen wordt voor de kostenraming dat de vrijgekomen grond wordt verkocht, men kan echter ook 
besluiten deze grond te gebruiken voor andere doeleinden zoals een route voor langzaam verkeer 
(Fietssnelweg en/of wandelroute), een busroute of lokaal wegverkeer. 
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Tabel 4: Kostenraming Tracé 1 

Element Raming kosten per 
eenheid (in miljoen €) 

Aantal Totale kosten  
(in miljoen €) 

Geëlektrificeerd dubbelspoor (per km) 5 5,45 27,25 

Opruimen bestaand spoor (per km) 1 5,115 5,115 

Station incl. ongelijkvloerse kruising naar 
perron 

5 1 
5 

Kunstwerk uitvalsweg 12,5 4 50 

Kunstwerk e.o. A1 20 1 20 

Grond kopen agrarisch (per 1.000 m2) 0,010 5415 0,54 

Grond kopen kern (per 1.000 m2) 0,075 5416 4,05 

Grond verkopen agrarisch (per 1.000 m2) -0,010 34,217 -0,342 

Grond verkopen kern (per 1.000 m2) -0,075 55,818 -4,18519 

Totaal 107 

4.3 Omgevingsaspecten 
Naast de technische en financiële verschillen met tracé 0 heeft tracé 1 ook diverse verschillen 

omtrent de omgevingsaspecten. Het verleggen van het spoortracé heeft namelijk gevolgen voor de 

omgeving van het spoor. Dit wordt voor de zelfde categorieën als voor tracé 0 in beschouwing 

genomen.  

Verkeerskundig 

Het verleggen van het spoortracé geeft grote verbeteringen voor het verkeer in het centrum van 

Borne t.o.v. de huidige situatie, maar slechts geringe extra verbeteringen t.o.v. de referentiesituatie 

(verbeteren huidige tracé). Het verleggen van het tracé houdt tegelijkertijd een grote verslechtering 

van de bereikbaarheid van het station in voor de inwoners van Borne. Daarnaast verdwijnt de 

barrièrewerking van het spoor. 

Door het verleggen van het spoortracé verdwijnen de huidige gelijkvloers kruisingen uit de kern 

Borne. Dit zal de doorstroming van en de capaciteit voor het wegverkeer in de kern Borne ten goede 

komen (Movares & Goudappel Coffeng, 2014b). Echter, dit is naar verwachting slechts gering meer 

dan het realiseren van onderdoorgangen op het huidige tracé. Tevens verdwijnt bij het verleggen de 

barrièrewerking  van het spoor. Echter, dit betekent ook dat het station aan de rand van de kern 

Borne komt te liggen (aan de zuidkant) wat inhoudt dat de reistijden van en naar het station 

gemiddeld sterk zullen stijgen voor de inwoners van Borne. Voor ProRail zelf is dit geen probleem, 

maar ProRail verwacht dat dit erg ongunstig voor de personenvervoerders (NS en Syntus) op het 

tracé is (Hegeman (ProRail) et al., 2016). Per werkdag stappen in de huidige situatie ongeveer 2300 

mensen in- en uit op station Borne (Treinreiziger.nl, 2016). Bij ProRail ziet men geen aanleiding om 

het tracé te verleggen en dit heeft ook geen prioriteit. Wanneer financiering wordt gevonden, kan dit 

nader worden onderzocht. ProRail ziet de plannen op het huidige tracé als “dichterbij” en 

realistischer. 

                                                           
15 2.700m (schatting lengte agrarisch) * 20m (gem. breedte) / 1000m2 = 54 
16 2.700m (schatting lengte kern) * 20m (gem. breedte) / 1000m2 = 54 
17 1.900m (schatting lengte agrarisch) * 18m (gem. breedte) / 1000m2 = 34,2 
18 3.100m (schatting lengte kern) * 18m (gem. breedte) / 1000m2 = 55,8 
19 Mocht de grond voor de prijs van 300€/m2 (nieuwbouw huis) verkocht worden, dan levert dit maximaal een 
extra besparing van ongeveer 12.6 miljoen euro op 
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Geluid 

Er is in dit onderzoek onvoldoende informatie gevonden om gegronde uitspraken te doen over het 

geluid. Er zou op dit moment geluidsoverlast zijn van met name goederentreinen en dit zal minder 

het geval zijn bij het verleggen van het tracé. Bij het realiseren van tracé 1 zal het spoor verder van 

bebouwing af liggen en zal bovendien in minder dicht bebouwd gebied liggen. Bovendien zullen er op 

die locaties kleine verbeteringen  komen door de verbeterde doorstroming van het wegverkeer en 

het wegvallen van het geluidssignaal van de overweg zelf. Dit zal echter gelijk staan aan tracé 0 voor 

de locaties waar onderdoorgangen worden gerealiseerd op tracé 0. Er is in dit onderzoek echter 

onvoldoende informatie gevonden om gegronde uitspraken te doen over de mate van deze 

geluidsoverlast, hiervoor is dus meer onderzoek nodig. 

Trillingen  

Er is in dit onderzoek onvoldoende informatie gevonden om gegronde uitspraken te doen over het 

trillingen. Men zal bij tracé 1 minder hinder van trillingen, zowel op het moment van het passeren 

van een trein als op lange termijn scheurvorming door trillingen, ondervinden dan bij tracé 0 omdat 

tracé 1 minder lang en minder dicht langs bebouwing is gelegen. Aangezien het tracé een andere 

ligging heeft, zullen de huidige omwonenden geen trillingen door het spoorgebruik ondervinden 

terwijl andere bewoners van Borne, namelijk die dichtbij tracé 1, wel trillingen kunnen gaan 

ondervinden. Dit is waarschijnlijk minder vaak en in minder sterke mate het geval. Echter, op basis 

van deze studie is niet vast te stellen hoe groot deze verbetering in absolute zin is. Daarvoor is meer 

onderzoek nodig. 

Grondeigenaren 

Voor het realiseren van tracé 1 zal er aan meerdere voorwaarden met betrekking tot grond moeten 

worden voldaan voordat dit haalbaar is. Voor een deel van het spoortracé is de gemeente Hengelo 

eigenaar van de grond. Bij het realiseren van tracé 1 moet overeenstemming worden gevonden met 

de gemeente Hengelo. Naast het verleggen van het spoor en directe continue toebehoren van het 

spoor (zoals elektrificatie) is het kunstwerk met de A1 hier ook een belangrijk onderdeel van. 

Daarnaast moet bij het opkopen van grond voor het gehele tracé contact worden opgenomen met 

diverse agrariërs. Ook met hen moet tot een oplossing worden gekomen (ofwel direct ofwel 

juridisch). De grondprijzen tussen boeren onderling zijn beperkt maar het kan ook voorkomen dat de 

bedrijfswaarde van een boerderij een rol gaat spelen wat veel hogere prijzen tot gevolg kan hebben. 

Dit brengt voor het realiseren van tracé 1 onzekerheid en daarmee financiële en procesmatige 

risico’s met zich mee. Hiervoor moet een planologische procedure worden gestart en is een 

onherroepelijk tracébesluit nodig voor onteigening waar geen overeenstemming kan worden 

gevonden. Dit kan 3 tot ongeveer 7 jaar duren (Hegeman (ProRail) et al., 2016). Daarnaast kruist 

tracé 1 het geplande crematorium (zie ook Figuur 3). Het tracé moet hierop dus worden aangepast of 

het crematorium moet een andere locatie krijgen om tracé 1 te kunnen realiseren. 
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4.4 Resumé Tracé 1 
Tot slot worden in dit resumé de belangrijkste kenmerken, zowel technisch als financieel, en de 

omgevingsaspecten nogmaals kort weergegeven voor tracé 1. 

Kenmerken (technisch & financieel) 

· Lengte tracé: 5.450 m (lengte bestaande tracé 5.115 m): extra reistijd 9 à 15s 

· Locatie station: Nieuw station aan zuidkant van Borne (t.h.v. knooppunt Buren) incl. 

ongelijkvloerse kruising naar perron 

· Bereikbaarheid station: Matig  

· Toegang perron: ongelijkvloers 

· Onderdoorgangen: Bornerbroeksestraat, Gemeentelijke verbindingsweg / Zuidelijke 

Randweg (Kluft), Deldensestraat en Amerikalaan + nieuw kunstwerk A1 

· Boogstralen: Mogelijk met (bijna) maximale verkanting 

· Kosten:  Ongeveer € 107.000.000,-  

Omgevingsaspecten 

· Verkeerskundig: Doorstroming beter dan referentie, bereikbaarheid station neemt af voor 

inwoners van Borne, barrièrewerking van het spoor verdwijnt 

· Geluid: Verbetering t.o.v. referentie (T0), vervolgonderzoek aanbevolen  

· Trillingen: Verbetering t.o.v. referentie (T0), vervolgonderzoek aanbevolen 

· Grond: Aankoop noodzakelijk van voornamelijk agrariërs, gemeente Hengelo gedeeltelijk 

eigenaar, lange planologische procedure, locatie nieuwe crematorium geeft conflict met 

tracé 1, potentieel conflict met Zuidelijke Randweg 

Haalbaarheid 

· Verwacht: Naast de extra kosten waar financiering voor moet worden gevonden, moet aan 

veel voorwaarden worden voldaan omtrent met name ruimtelijke aspecten (crematorium, 

planologische procedure, gemeente Hengelo, Zuidelijke Randweg) om tracé 1 te kunnen 

realiseren. 
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5 Kenmerken Tracé 2 
Op basis van de vraag die D’66 Borne heeft neergelegd bij de Wetenschapswinkel zijn er twee 

alternatieve tracés waarvan de haalbaarheid moet worden onderzocht (bijlage B). In dit hoofdstuk 

wordt het tweede tracé in beschouwing genomen.   

5.1 Tracé 
Tracé 2 wijkt vanaf midden tussen Almelo en Zenderen (ten westen van Zenderen af) van het huidige 

tracé, loopt grotendeels parallel aan de A1/A35 langs de zuidwestzijde van de kern Borne en komt 

weer bij het huidige tracé bij Hengelo, kort na de kruising met de A1 (T2, Figuur 4). Tracé 2 heeft een 

lengte van 7.245m, dit is bijna 300m langer dan in de huidige situatie. Dit betekent 8 tot 13 seconden 

extra reistijd per trein (Bijlage H). Aangenomen wordt dat dit geen problemen voor de dienstregeling 

geeft. Tracé 2 is volgens de gemeentelijke verkeerskundige, zoals getekend, niet mogelijk in verband 

met de geplande gemeentelijke verbindingsweg (Bijlage D) en mogelijk te krappe boogstralen 

(Wissink, 2016a). 

 

Figuur 4: Alternatief  tracé spoorlijn Borne: Tracé 2, bewerkt van (Google Maps, 2016). Grote versie in Bijlage A3 

Het nieuw aan te leggen gedeelte van de gemeentelijke verbindingsweg kruist tracé 2 niet, echter 

sluit het nieuw aan te leggen gedeelte van de GVW aan op bestaande infrastructuur welke tracé 2 

wel kruist (zie ook Tracé 1 – Tracé m.b.t. Zuidelijke Randweg). Op deze locatie, alsmede op enkele 

andere locaties zullen wel nieuwe kruisingen, waarvan op de belangrijkste locaties, ongelijkvloerse 

kruisingen, moeten worden gerealiseerd: 

· Bornerbroeksestraat 

· Gemeentelijke verbindingsweg / Zuidelijke Randweg (Kluft) 

· Deldensestraat 

· Amerikalaan 

· A120 

  

                                                           
20 Op grondgebied van Hengelo maar noodzakelijk voor dit tracé en een significante kostenpost 
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Boogstralen  

De maatgevende boogstralen bij tracé  2 komen (ongeveer) overeen met die van tracé  1: tracé  2 is 

wat betreft boogstralen dus uitvoerbaar. Het tracé heeft ter hoogte van de kortste boogstralen en 

slechts beperkt hoogteverschil. Verwacht wordt dat dit hoogteverschil geen overschrijding van de 

grenswaarde teweeg brengt.   

5.2 Kostenraming 
Het realiseren van tracé 2 wordt geraamd op ongeveer 118 miljoen euro (Tabel 5), echter is een 

eerste schatting van zowel de gemeentelijke vervoerskundige (Wissink, 2016a) als van ProRail 

(Hegeman (ProRail) et al., 2016) in de ordegrootte van 200 miljoen euro voor het verleggen van het 

spoortracé in het algemeen. Dit is gedaan op basis grove kengetallen voor de belangrijkste  

elementen. Zodoende moet benadrukt worden dat de waarde hiervan een weergave van de 

ordegrootte is en geen exact bedrag of nauwkeurige schatting is. De onderhoudskosten worden 

vergelijkbaar geacht voor het verleggen van het tracé als voor het huidige tracé (Hegeman (ProRail) 

et al., 2016). 

Voor tracé 2 zijn dezelfde kengetallen per eenheid als voor tracé 1 gebruikt. Verschillen met tracé 1 

in aantal bestaan uit de lengtes te leggen en op te ruimen spoor alsmede oppervlaktes te kopen en 

verkopen grond. 

Tabel 5: Kostenraming Tracé 2 

Element Raming kosten per 
eenheid (in miljoen €) 

Aantal Totale kosten (in 
miljoen €) 

Geëlektrificeerd dubbelspoor (per km) 5 7,245 36,225 

Opruimen bestaand spoor (per km) 1 6,960 6,960 

Station incl. ongelijkvloerse kruising naar perron 5 1 5 

Kunstwerk uitvalsweg 12,5 4 50 

Kunstwerk e.o. A1 20 1 20 

Grond kopen agrarisch (per 1.000 m2) 0,010 9021 0,9 

Grond kopen kern (per 1.000 m2) 0,075 5422 4,05 

Grond verkopen agrarisch (per 1.000 m2) -0,010 68,423 -0,684 

Grond verkopen kern (per 1.000 m2) -0,075 55,824 -4,18525 

Totaal 118 

 

  

                                                           
21 4.500m (schatting lengte agrarisch) * 20m (gem. breedte) / 1000m2 = 90 
22 2.700m (schatting lengte kern) * 20m (gem. breedte) / 1000m2 = 54 
23 3.800m (schatting lengte agrarisch) * 18m (gem. breedte) / 1000m2 = 68,4 
24 3.100m (schatting lengte kern) * 18m (gem. breedte) / 1000m2 = 55,8 
25 Mocht de grond voor de prijs van 300€/m2 (nieuwbouw huis) verkocht worden, dan levert dit maximaal een 
extra besparing van ongeveer 12.6 miljoen euro op 
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5.3 Omgevingsaspecten 
Naast de technische en financiële verschillen met tracé 0 heeft tracé 2 ook diverse verschillen 

omtrent de omgevingsaspecten. Het verleggen van het spoortracé heeft namelijk gevolgen voor de 

omgeving van het spoor. Dit wordt voor de zelfde categorieën als voor tracé 0 in beschouwing 

genomen. Omdat er veel overeenkomsten zijn met tracé 1, wordt daar waar dat het geval is 

verwezen naar tracé 1 en wordt dit niet opnieuw volledig toegelicht. 

Verkeerskundig 

Het verleggen van het spoortracé geeft grote verbeteringen voor het verkeer in het centrum van 

Borne t.o.v. de referentiesituatie (verbeteren huidige tracé), maar houdt tegelijkertijd een grote 

verslechtering van de bereikbaarheid van het station in voor de inwoners van Borne. Daarnaast 

verdwijnt de barrièrewerking van het spoor. Dit is grotendeels vergelijkbaar met tracé 1. Ook voor 

tracé 2 verwacht ProRail niet dat het verleggen van het spoortracé gerealiseerd gaat worden 

(Hegeman (ProRail) et al., 2016). 

Geluid 

Er is in dit onderzoek onvoldoende informatie gevonden om gegronde uitspraken te doen over het 

geluid. Er zou op dit moment geluidsoverlast zijn van met name goederentreinen en dit zal minder 

het geval zijn bij het verleggen van het tracé. Dit is grotendeels vergelijkbaar met tracé 1. 

Trillingen 

Er is in dit onderzoek onvoldoende informatie gevonden om gegronde uitspraken te doen over het 

trillingen. Men zal bij tracé 2 minder hinder van trillingen, zowel op het moment van het passeren 

van een trein als op lange termijn scheurvorming door trillingen, ondervinden dan bij tracé 0 omdat 

tracé 2 minder lang en minder dicht langs bebouwing is gelegen. Dit is grotendeels vergelijkbaar met 

tracé 1. 

Grondeigenaren 

Voor het realiseren van tracé 2 zal er aan meerdere voorwaarden met betrekking tot grond moeten 

worden voldaan voordat dit haalbaar is. Net als bij tracé 1 moet overeenstemming worden bereikt 

met de gemeente Hengelo alsmede met diverse agrariërs. Een planologische procedure en een 

onherroepelijk tracébesluit voor onteigening duurt vele jaren. Het nieuw geplande crematorium 

brengt echter geen conflicten voor het realiseren van tracé 2. 

  



29 
 

5.4 Resumé Tracé 2 
Tot slot worden in dit resumé de belangrijkste kenmerken, zowel technisch als financieel, en de 

omgevingsaspecten nogmaals kort weergegeven voor tracé 2. 

Kenmerken (technisch & financieel) 

· Lengte Tracé: 7.245 m (lengte bestaande tracé 6.960 m) : extra reistijd 8 à 13s 

· Locatie station: Nieuw station aan zuidkant van Borne (t.h.v. knooppunt Buren) incl. 

ongelijkvloerse kruising naar perron 

· Bereikbaarheid station: Matig  

· Toegang perron: ongelijkvloers 

· Onderdoorgangen: Bornerbroeksestraat, Gemeentelijke verbindingsweg / Zuidelijke 

Randweg (Kluft), Deldensestraat en Amerikalaan + nieuw kunstwerk A1 

· Boogstralen: Mogelijk met (bijna) maximale verkanting 

· Kosten:  Ongeveer € 118.000.000,-  

Omgevingsaspecten 

· Verkeerskundig: Doorstroming beter dan referentie, bereikbaarheid station neemt af voor 

inwoners van Borne, barrièrewerking van het spoor verdwijnt 

· Geluid: Verbetering t.o.v. referentie (T0), vervolgonderzoek aanbevolen  

· Trillingen: Verbetering t.o.v. referentie (T0), vervolgonderzoek aanbevolen 

· Grond: Aankoop noodzakelijk van voornamelijk agrariërs, gemeente Hengelo gedeeltelijk 

eigenaar, lange planologische procedure, potentieel conflict met Zuidelijke Randweg 

 

Haalbaarheid 

· Verwacht: Naast de extra kosten waar financiering voor moet worden gevonden, moet aan 

veel voorwaarden worden voldaan omtrent met name ruimtelijke aspecten (planologische 

procedure, gemeente Hengelo, Zuidelijke Randweg) om tracé 2 te kunnen realiseren. 
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6 Kenmerken Tracé 3 
Aangezien de twee alternatieve tracés zoals voorgesteld door D’66 Borne enkele onzekerheden 

hebben en er bij de tracés enkele voorwaarden zijn waaraan moet worden voldoen om de tracés te 

realiseren, wordt een derde alternatief tracé gehanteerd voor het onderzoeken van de haalbaarheid. 

Omdat de nadruk van dit onderzoek ligt op het onderzoeken van het verleggen van het spoortracé en 

de bijbehorende kosten en niet op een gedetailleerd ontwerp van het tracé is besloten om te 

onderzoeken waar er rekening mee moet worden gehouden bij het bepalen van een alternatief tracé 

en wordt er een kostenraming gedaan op basis van de kenmerken van tracé 1 en tracé 2. 

6.1 Tracé 
Het beoogde tracé (Figuur 5, T3) zal ook de zuidoostzijde (vanaf de Azelosestraat tot aan Hengelo) 

ongeveer gelijk zijn aan tracé 1 en 2. Aan de noordwestzijde (vanaf de Azelosestraat tot het spoor ter 

hoogte van Zenderen en knooppunt Azelo), zal worden uitgegaan van een tracé dat grotendeels ligt 

tussen tracé 1 en tracé 2. Bij de exacte keuze van dit tracé dient met tenminste de volgende  drie 

punten rekening te worden gehouden (Wissink, 2016a): 

· De gemeentelijke verbindingsweg (GVW)26  

· Boogstralen van het spoortracé 

· De ontsluiting en locatie van het nieuwe crematorium 

Aangezien tracé 3 gedeeltelijk vergelijkbaar is met tracé 1 (5,450 km) en tracé 2 (7,245 km) en 

gedeeltelijk tussen beide tracés in ligt is de verwachting dat tracé een lengte zal hebben van 6,1 à 7,2 

kilometer27, 300m meer dan huidig. Dit betekent 8 tot 14 seconden extra reistijd per trein (Bijlage H). 

Aangenomen wordt dat dit geen problemen voor de dienstregeling geeft. Omdat tracé 3 niet volledig 

vastligt, kan er voor worden gekozen minder scherpe bochten te hanteren ten westen van de kern 

Borne dan bij tracé 1 en tracé 2 het geval is. Hierdoor kan de toe te passen verkanting op het 

westelijke deel van het tracé kleiner zijn dan bij tracé 1 en tracé 2. 

 

Figuur 5: Alternatief  tracé spoorlijn Borne: Tracé 3, bewerkt van (Google Maps, 2016). Grote versie in Bijlage A4 

                                                           
26  De GVW zelf lijkt geen conflict te geven, de Zuidelijke Randweg mogelijk wel (zie ook Tracé 1 – Tracé m.b.t. 
Zuidelijke Randweg) 
27 6,1: Langer dan Tracé 1 i.v.m. crematorium. 7,2: Gelijk aan Tracé 2 
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Daarnaast zal het tracé diverse uitvalswegen kruisen. Op deze locaties zullen kunstwerken 

gerealiseerd moeten worden om een ongelijkvloerse kruising te bewerkstelligen. Om de 

alternatieven zo goed mogelijk te kunnen vergelijken op basis van een verkeerskundig zo 

vergelijkbaar mogelijke situatie, wordt er voor gekozen om dezelfde wegen te hanteren als tracé 1 en 

tracé 2.  Voor tracé 3 zijn er zodoende op de volgende locaties kunstwerken benodigd: 

· Bornerbroeksestraat 

· Gemeentelijke verbindingsweg / Zuidelijke Randweg (Kluft) 

· Deldensestraat 

· Amerikalaan 

· A128 

Boogstralen 

De maatgevende boogstralen bij tracé  3 komen (ongeveer) overeen met die van tracé  1 en tracé  2 

is wat betreft boogstralen dus uitvoerbaar. Het tracé  heeft ter hoogte van de kortste boogstralen en 

slechts beperkt hoogteverschil. Verwacht wordt dat dit hoogteverschil geen overschrijding van de 

grenswaarde teweeg brengt.   

6.2 Kostenraming 
Het realiseren van tracé 3 wordt geraamd op ongeveer 111 à 118 miljoen euro (Tabel 6), echter is 

een eerste schatting van zowel de gemeentelijke vervoerskundige (Wissink, 2016a) als van ProRail 

(Hegeman (ProRail) et al., 2016) in de ordegrootte van 200 miljoen euro voor het verleggen van het 

spoortracé in het algemeen. Dit is gedaan op basis grove kengetallen voor de belangrijkste  

elementen. Zodoende moet benadrukt worden dat de waarde hiervan een weergave van de 

ordegrootte is en geen exact bedrag of nauwkeurige schatting is. De onderhoudskosten worden 

vergelijkbaar geacht voor het verleggen van het tracé als voor het huidige tracé (Hegeman (ProRail) 

et al., 2016). 

Voor tracé 3 zijn dezelfde kengetallen per eenheid als voor tracé 1 en tracé 2 gebruikt. Verschillen 

met tracé 1 en tracé 2 in aantal bestaan uit de lengtes te leggen en op te ruimen spoor alsmede 

oppervlaktes te kopen en verkopen grond. Omdat het exacte tracé niet volledig vastligt zijn voor de 

onderdelen waar het aantal niet exact is minimum- en maximumwaardes gebruikt. Voor de 

maximumwaardes is het tracé, met bijbehorende kostenraming, van tracé 2 gebruikt. De 

minimumwaardes wijken wel af van die van tracé 1, omdat er in dit geval rekening gehouden is met 

de locatie van het nieuwe crematorium. 

  

                                                           
28 Op grondgebied van Hengelo maar noodzakelijk voor dit tracé een significante kostenpost 
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Tabel 6: Kostenraming verleggen spoortracé 

Element 

Raming kosten 
per eenheid 
(in miljoen euro) Aantal 

Totale kosten 
in miljoen euro 

   Min. Max. Totaal min. Totaal max. 

Geëlektrificeerd dubbelspoor (per km) 5 6,1 7,245 30,5 36,225 

Opruimen bestaand spoor (per km) 1 5,8 6,9 5,8 6,9 

Station incl. ongelijkvloerse kruising naar 
perron 5 1 5 

Kunstwerk uitvalsweg 12,5 4 50 

Kunstwerk e.o. A1 20 1 20 

Grond kopen agrarisch (1.000 m2) 0,010 6629 9030 0,66 0,9 

Grond kopen kern (1.000 m2) 0,075 5431 5432 4,05 4,05 

Grond verkopen agrarisch (1.000 m2) -0,010 46,833 68,434 -0,468 -0,684 

Grond verkopen kern (1.000 m2) -0,075 55,835 55,836 -4,185 -4,18537 

Totaal 111 118 

 

6.3 Omgevingsaspecten 
Naast de technische en financiële verschillen met tracé 0 heeft tracé 3 ook diverse verschillen 

omtrent de omgevingsaspecten. Het verleggen van het spoortracé heeft namelijk gevolgen voor de 

omgeving van het spoor. Dit wordt voor dezelfde categorieën als voor tracé 0 in beschouwing 

genomen. Omdat er veel overeenkomsten zijn met tracé 1 en tracé 2, wordt daar waar dat het geval 

is verwezen naar tracé 1 en tracé 2 en wordt dit niet opnieuw volledig toegelicht. 

Verkeerskundig 

Het verleggen van het spoortracé geeft grote verbeteringen voor het verkeer in het centrum van 

Borne t.o.v. de referentiesituatie (verbeteren huidige tracé), maar houdt tegelijkertijd een grote 

verslechtering van de bereikbaarheid van het station in voor de inwoners van Borne. Daarnaast 

verdwijnt de barrièrewerking van het spoor. Dit is grotendeels vergelijkbaar met tracé 1 en tracé 2. 

Geluid 

Er is in dit onderzoek onvoldoende informatie gevonden om gegronde uitspraken te doen over het 

geluid. Er zou op dit moment geluidsoverlast zijn van met name goederentreinen en dit zal minder 

het geval zijn bij het verleggen van het tracé. Dit is grotendeels vergelijkbaar met tracé 1 en tracé 2. 

  

                                                           
29 3.300m (schatting lengte agrarisch) * 20m (gem. breedte) / 1000m2 = 66 
30 4.500m (schatting lengte agrarisch) * 20m (gem. breedte) / 1000m2 = 90 
31 2.700m (schatting lengte kern) * 20m (gem. breedte) / 1000m2 = 54 
32 2.700m (schatting lengte kern) * 20m (gem. breedte) / 1000m2 = 54 
33 2.600m (schatting lengte agrarisch) * 18m (gem. breedte) / 1000m2 = 46,8 
34 3.800m (schatting lengte agrarisch) * 18m (gem. breedte) / 1000m2 = 68,4 
35 3.100m (schatting lengte kern) * 18m (gem. breedte) / 1000m2 = 55,8 
36 3.100m (schatting lengte kern) * 18m (gem. breedte) / 1000m2 = 55,8 
37 Mocht de grond voor de prijs van 300€/m2 (nieuwbouw huis) verkocht worden, dan levert dit maximaal een 
extra besparing van ongeveer 12.6 miljoen euro op 
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Trillingen 

Er is in dit onderzoek onvoldoende informatie gevonden om gegronde uitspraken te doen over het 

trillingen. Men zal bij tracé 3 minder hinder van trillingen, zowel op het moment van het passeren 

van een trein als op lange termijn scheurvorming door trillingen, ondervinden dan bij tracé 0 omdat 

tracé 3 minder lang en minder dicht langs bebouwing is gelegen. Dit is grotendeels met tracé 1 en 

tracé 2. 

Grondeigenaren 

Voor het realiseren van tracé 3 zal er aan meerdere voorwaarden met betrekking tot grond moeten 

worden voldaan voordat dit haalbaar is. Net als bij tracé 1 moet overstemming worden bereikt met 

de gemeente Hengelo alsmede diverse agrariërs. Een planologische procedure en een onherroepelijk 

tracébesluit voor onteigening duurt vele jaren. Het nieuw geplande crematorium brengt echter geen 

conflicten voor het realiseren van tracé 3 net zoals bij tracé 2. 

6.4 Resumé Tracé 3 
Tot slot worden in dit resumé de belangrijkste kenmerken, zowel technisch als financieel, en de 

omgevingsaspecten nogmaals kort weergegeven voor tracé 1. 

Kenmerken (technisch & financieel) 

· Lengte Tracé: 7.245 m (lengte bestaande tracé 6.960 m) : extra reistijd 8 à 14 s 

· Station: Nieuw station aan zuidkant van Borne (t.h.v. knooppunt Buren) incl. ongelijkvloerse 

kruising naar perron 

· Bereikbaarheid station: Matig  

· Toegang perron: ongelijkvloers 

· Onderdoorgangen: Bornerbroeksestraat, Gemeentelijke verbindingsweg / Zuidelijke 

Randweg (Kluft), Deldensestraat en Amerikalaan + nieuw kunstwerk A1 

· Boogstralen: Mogelijk (verkanting hangt af van exacte tracé) 

· Kosten:  Ongeveer € 111.000.000,-  à € 118.000.000,-   

Omgevingsaspecten 

· Verkeerskundig: Doorstroming beter dan referentie, bereikbaarheid station neemt af voor 

inwoners van Borne, barrièrewerking van het spoor verdwijnt 

· Geluid: Verbetering t.o.v. referentie (T0), vervolgonderzoek aanbevolen 

· Trillingen: Verbetering t.o.v. referentie (T0), vervolgonderzoek aanbevolen 

· Grond: Aankoop noodzakelijk van voornamelijk agrariërs, gemeente Hengelo gedeeltelijk 

eigenaar, lange planologische procedure, potentieel conflict met Zuidelijke Randweg 

Haalbaarheid 

· Verwacht: Naast de extra kosten waar financiering voor moet worden gevonden, moet aan 

veel voorwaarden worden voldaan omtrent met name ruimtelijke aspecten (planologische 

procedure, gemeente Hengelo, Zuidelijke Randweg), om tracé 3 te kunnen realiseren. 
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7 Conclusie & Aanbevelingen 
 Als afsluiting van het onderzoek naar het referentiealternatief op het huidige tracé en de drie 

alternatieven voor het verleggen van het spoortracé zijn de kenmerken, de omgevingsaspecten en de 

haalbaarheid van de vier tracés in deze conclusie naast elkaar weergegeven. De belangrijkste 

onderdelen daarvan worden daarnaast tekstueel toegelicht. Vervolgens worden aan de hand van het 

onderzoek aanbevelingen gedaan voor het keuzeproces en vervolgonderzoek. 

7.1 Conclusie 
In de huidige plannen voor het referentiealternatief zelf (T0) zit nog onzekerheid in welke mate deze 

men van plan is uit te voeren. De minimale uitvoering is vrijwel zeker en de kans op de maximale 

uitvoering wordt erg klein geacht. Echter, de verwachte uitvoering is gebaseerd op de huidige 

plannen en de verwachting in welke mate daar financiering voor kan worden gevonden. 

De kosten voor alle drie de alternatieven voor het verleggen van het spoortracé (T1, T2 en T3) zijn 

vergelijkbaar in kosten en zijn daarnaast niet veel groter dan de kosten voor de maximale uitvoering 

van het realiseren van onderdoorgangen op het huidige tracé (T0). Ze zijn wel veel groter dan de 

kosten voor het realiseren van de minimale en verwachte uitvoering van Tracé 0 (Tabel 7). Hierbij is 

wel aangenomen dat de grond van het huidige tracé die vrijkomt bij het realiseren van T1, T2 of T3, 

verkocht wordt. Deze ruimte kan ook anders worden ingevuld (bijv. Wandelroute, fietssnelweg, 

busroute, lokaal wegverkeer). In dat geval dient de kostenraming wel gecorrigeerd te worden voor 

de grondinkomsten die niet meer zullen plaatsvinden. T1, T2 en T3 hebben daarnaast als verschil met 

T0 dat ze een nieuw station aan de zuidzijde van de kern Borne, inclusief ongelijkvloers perron, 

bevatten welke wel meer reistijd voor het voor- en natransport voor bewoners van Borne kan geven. 
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Tabel 7: Overzicht kenmerken alternatieven 

Kenmerken 
alternatieven 

Tracé 0 (T0) Tracé 1 (T1) Tracé 2 (T2) Tracé 3 (T3) 

Lengte Huidig 5.450 m i.p.v. 
5.115 m 
Extra reistijd 9 à 
15 s per trein 

7.245 m i.p.v. 
6.960 m 
Extra reistijd 8 à 
13 s per trein 

6.100 à 7.260 m 
i.p.v. 5.800 à 
6.900 m 
Extra reistijd 8 à 
14 s per trein 

Locatie Station Huidig Nieuw, zuidkant 
Borne 

Nieuw, zuidkant 
Borne 

Nieuw, zuidkant 
Borne 

Bereikbaarheid 
Station38 

Goed Matig Matig Matig 

Toegang perron Gelijkvloers Ongelijkvloers Ongelijkvloers Ongelijkvloers 

Onderdoorgangen Verwacht: 
2 wegverkeer 
(Gemeentelijke 
verbindingsweg + 
Azelosestraat), 1 
langzaam verkeer 
(Bornerbroeksestraat), 
veiligheidsmaatregelen 
Deldensestraat en 
verwijderen kruising 
Oonksweg 

Verwacht: 
Bornerbroekse-
straat, 
Gemeentelijke 
verbindingsweg 
(Kluft), 
Deldensestraat, 
Amerikalaan + 
nieuw 
kunstwerk A1 

Verwacht: 
Bornerbroekse-
straat, 
Gemeentelijke 
verbindingsweg 
(Kluft), 
Deldensestraat, 
Amerikalaan + 
nieuw 
kunstwerk A1 

Verwacht: 
Bornerbroekse-
straat, 
Gemeentelijke 
verbindingsweg 
(Kluft), 
Deldensestraat, 
Amerikalaan + 
nieuw 
kunstwerk A1 

Minimale uitvoering: 
Onderdoorgang 
Gemeentelijke 
verbindingsweg 

Maximale uitvoering: 6 
onderdoorgangen en 
verwijderen kruising 
Oonksweg 
 

Boogstralen Huidig: Mogelijk 
(bestaat reeds) 

Mogelijk met 
(bijna) 
maximale 
verkanting 

Mogelijk met 
(bijna) 
maximale 
verkanting 

Mogelijk 
(verkanting 
hangt af van 
exacte tracé) 

Kosten Verwachte uitvoering: 
Ongeveer  
€ 41.000.000,- 

Ongeveer  
€ 107.000.000,- 

Ongeveer  
€ 118.000.000,- 

Ongeveer  
€ 111.000.000,- 
à 
€ 118.000.000,- Minimale uitvoering: 

Ongeveer  
€ 10.200.000,- 

Maximale uitvoering: 
Ongeveer  
€ 103.400.000,- 

 

  

                                                           
38 Op basis van locatie in Borne voor inwoners van Borne 
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Voor de omgeving zijn T1, T2 en T3 onderling vergelijkbaar maar zijn er duidelijke verschillen met T0 

(Tabel 8). Hierbij moet worden vermeld dat dit wel afhangt van de uitvoering van T0. Verkeerskundig 

hebben T1, T2 en T3 erg grote verbeteringen t.o.v. de huidige situatie, waar dat geldt ook voor de 

maximale uitvoering en in mindere mate voor de verwachte uitvoering van T0. De minimale 

uitvoering van T0 heeft deze verbeteringen in veel minder. Daarnaast hebben T1, T2 en T3 geen 

barrièrewerking van het spoor meer terwijl deze bij alle uitvoeringen van T0 blijft bestaan. Voor T1, 

T2 en T3 geldt bovendien dat voor zowel geluid als trillingen de situatie verbetert t.o.v. T0 maar er is 

meer onderzoek nodig om te bepalen in welke mate dat het geval is. Tenslotte moet er bij T0 slechts 

beperkt grond te worden opgekocht, terwijl voor T1, T2 en T3  veel grond moet worden gekocht en 

verkocht en liggen die tracés gedeeltelijk in de gemeente Hengelo. De verkoop van de grond in de 

kern Borne (T1, T2 en T3) kan financiële voordelen opleveren, maar dit is erg onzeker. 

Tabel 8: Overzicht omgevingsaspecten alternatieven 

Omgevings-
aspecten 
alternatieven 

Tracé 0 (T0) Tracé 1 (T1) Tracé 2 (T2) Tracé 3 (T3) 

Verkeerskundig 
(wegverkeer) 

Referentie, grote 
verbetering t.o.v. 
huidige situatie 
Barrièrewerking 
van het spoor 
blijft bestaan 

Maximale 
verbetering t.o.v. 
huidige situatie, 
kleine verbetering 
t.o.v. T0 
Barrièrewerking 
van het spoor 
verdwijnt 

Maximale 
verbetering t.o.v. 
huidige situatie, 
kleine verbetering 
t.o.v. T0 
Barrièrewerking 
van het spoor 
verdwijnt 

Maximale 
verbetering t.o.v. 
huidige situatie, 
kleine verbetering 
t.o.v. T0 
Barrièrewerking 
van het spoor 
verdwijnt 

Geluid39 Referentie, 
tijdelijke 
verergering van 
geluidsoverlast 
t.o.v. huidige 
situatie 

Verbetering t.o.v. 
referentie (T0), 
vervolgonderzoek 
aanbevolen 

Verbetering t.o.v. 
referentie (T0), 
vervolgonderzoek 
aanbevolen 

Verbetering t.o.v. 
referentie (T0), 
vervolgonderzoek 
aanbevolen 

Trillingen Referentie, 
tijdelijke 
verergering van 
overlast t.o.v. 
huidige situatie 

Verbetering t.o.v. 
referentie (T0), 
vervolgonderzoek 
aanbevolen 

Verbetering t.o.v. 
referentie (T0), 
vervolgonderzoek 
aanbevolen 

Verbetering t.o.v. 
referentie (T0), 
vervolgonderzoek 
aanbevolen 

Grond Alleen aankopen 
bij 
onderdoorgangen 

Veel aankopen en 
verkopen, grote 
onzekerheid in 
prijzen, deel op 
grondgebied 
gemeente 
Hengelo, lange 
planologische 
procedure 

Veel aankopen en 
verkopen, grote 
onzekerheid in 
prijzen, deel op 
grondgebied 
gemeente 
Hengelo, lange 
planologische 
procedure 

Veel aankopen en 
verkopen, grote 
onzekerheid in 
prijzen, deel op 
grondgebied 
gemeente 
Hengelo, lange 
planologische 
procedure 

 

  

                                                           
39 Alleen relatieve verschillen, voor de significantie van absolute verschillen op de overlast is meer onderzoek 
noodzakelijk, dit geldt ook voor trillingen 
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Tenslotte is naast de kenmerken en omgevingsaspecten onderzocht wat er nodig is om de tracés te 

realiseren (Tabel 9). Naast het vinden van de financiën om de kosten te dekken moet  er voor T1, T2 

en T3 met name veel grond worden opgekocht wat veel extra tijd kan kosten en moet 

overeenstemming worden bereikt met de gemeente Hengelo. Daarnaast moet het betreffende tracé 

worden ingepast met de Zuidelijke Randweg en moet voor tracé 1 bovendien het conflict met het 

nieuwe crematorium worden opgelost. 

Tabel 9: Overzicht haalbaarheid alternatieven 

Omgevings-
aspecten 
alterna- 
tieven 

Tracé 0 (T0) Tracé 1 (T1) Tracé 2 (T2) Tracé 3 (T3) 

Haalbaar-
heid 

Verwachte 
uitvoering:  
Financiële 
middelen moeten 
nog worden 
gevonden voor 
volgende fases 
 
Minimale uitv.:  
Al besloten, geen 
obstakels 
voorzien 
 
Maximale uitv.:  
Alleen indien 
financiële 
middelen worden 
gevonden om alle 
fases uit te 
voeren 

Financieel: 
Veel extra 
financiering 
noodzakelijk 
 
Technisch/ ruimtelijk: 
- Boogstralen 
mogelijk met bijna 
maximale verkanting  
- Crematorium kan 
niet op huidig 
geplande locatie 
gerealiseerd worden 
bij aanleg van tracé 1 
- Tracé mogelijk mits 
voldoende ruimte 
i.c.m. Zuidelijke 
Randweg  
- Locatie huidige 
tracé kan nieuwe 
bestemming krijgen  

Financieel: 
Veel extra 
financiering 
noodzakelijk 
 
Technisch/ 
ruimtelijk: 
- Boogstralen 
mogelijk met 
bijna maximale 
verkanting 
- Tracé mogelijk 
mits voldoende 
ruimte i.c.m. 
Zuidelijke 
Randweg 
- Locatie huidige 
tracé kan nieuwe 
bestemming 
krijgen 

Financieel: 
Veel extra 
financiering 
noodzakelijk 
 
Technisch/ 
ruimtelijk: 
- Boogstralen 
afhankelijke van 
exacte tracé 
mogelijk met bijna 
maximale 
verkanting  
- Tracé mogelijk 
mits voldoende 
ruimte i.c.m. 
Zuidelijke Randweg 
- Locatie huidige 
tracé kan nieuwe 
bestemming krijgen 

 

7.2 Aanbevelingen 
De politiek en andere betrokken partijen wordt aanbevolen de afweging te maken of alle verschillen 

in technische, ruimtelijke en omgevingsaspecten opwegen tegen de extra kosten om het tracé te 

verleggen in plaats van onderdoorgangen te realiseren op het huidige tracé. Indien men kiest voor 

het verleggen van het tracé moet men besluiten welk tracé het meest geschikt daarvoor is met 

inachtneming van alle kenmerken.  

Wanneer men vindt dat er voldoende aanleiding is om het spoortracé te verleggen of tenminste 

verder te onderzoeken of het verleggen van het spoortracé moet worden gerealiseerd, wordt 

aanbevolen vervolgonderzoek te doen naar het effect van geluid en trillingen op de omgeving van 

het spoortracé. Daarnaast moet in meer detail worden onderzocht hoe het gekozen tracé inpasbaar 

is met de Zuidelijke Randweg. Daarnaast moet er meer dan 100 miljoen euro aan financiering 

worden gevonden wanneer men besluit het spoortracé te verleggen. Ook moet nader onderzoek 

worden gedaan naar de invulling van de ruimte die vrij komt op de locatie van het oude tracé. 
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9 Bijlagen 
 

9.1 Bijlage A: Figuren tracés (grote versies) 
 

9.1.1 Bijlage A1: Tracé 0, bewerkt van (Google Maps, 2016) 
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9.1.2 Bijlage A2: Alternatief  tracé spoorlijn Borne: Tracé 1, bewerkt van (Google Maps, 2016) 
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9.1.3 Bijlage A3: Alternatief  tracé spoorlijn Borne: Tracé 2, bewerkt van (Google Maps, 2016) 
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9.1.4 Bijlage A4: Alternatief  tracé spoorlijn Borne: Tracé 3, bewerkt van (Google Maps, 2016) 

 

 

 

 



9.2 Bijlage B: Alternatief  tracé spoorlijn Borne (Gemeente Borne, 2013) 
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9.3 Bijlage C: Benadering maatgevende boogstralen Tracé 1 (links) en Tracé 2 (rechts), bewerkt van (Gemeente 

Borne, 2013) 
De maatgevende boogstralen zijn voor zowel tracé 1 als tracé 2 ongeveer 1,0-1,2 km ( ½ * ~2,11 km). De voldoen op basis van de Normwaarde wanneer 

bijna maximale verkanting wordt toegepast. 
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Toetsing 

Deze toetsing is gedaan a.d.h.v. Ontwerpvoorschrift Baan en Bovenbouw, Deel 4.1 Alignement van ProRail (ProRail, 2015). 

Grenswaarden horizontale boogstraal (Normwaarde > 40 km/h): Rh ≤ 425 m voldoet 

Baanvaksnelheid: 130 km/h (ProRail, 2016) 

Theoretische verkanting Dth = 11,8 * Vmax 2 / Rh = 11,8 * 1302 / 1055 ≈ 189 mm 

D ≤ 120 mm  

Verkanting Dth,Vmax (> 40 mm) = 0,5 Dth ≤ D ≤ (Dth – 20) 

Afronden op 5mm 

Verkantingstekort I ≤ 100 mm (Normwaarde Vmax ≤ 200 km/h) 

189 < 120 + 100 mm   voldoet 

Minimale boogstraal: 11,8 * 1302 / Rh,min = 220  Rh,min ≈ 906 m bij geen hoogteverschil in deel van spoortracé met minimale boogstraal 

Op basis van een eerste inschatting met behulp van een hoogtekaart van het gebied wordt aangenomen dat de tracés geen significant grote 

hoogteverschillen hebben die niet zonder normaal bouwrijp maken van het tracé opgelost kunnen worden (Esri Nederland & Community Maps Contributors 

| Esri Nederland, 2016) 
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9.4 Bijlage D: Totaalvisie gemeente Borne (Gemeente Borne, 2014) 
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9.5 Bijlage E: Locatie Crematorium: Buitengebied Borne Bestemmingplan Crematorium (Ruimtelijkeplannen.nl - 

Degree + OpenLayers, 2016) 
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9.6 Bijlage F: Locatie plangebied Zuidelijke Randweg (Arcadis, 2013) 
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9.7 Bijlage G: Gepland tracé Zuidelijke Randweg (Bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp, 2016) 
 

 

  



51 
 

9.8 Bijlage H: Berekening extra reistijd alternatieve tracés 
Extra reistijd [s] = Verschil [m] / (Snelheid in [km/h] / 3.6 [km/h]/[m/s]) 

 Tracé 
Afstand  
nieuw (m) 

Afstand  
oud (m) Verschil (m) 

Snelheid personen- 
treinen (km/h) 

Extra  
reistijd (s) 

Snelheid goederen- 
treinen (km/h) Extra reistijd (s) 

T1 5450 5115 335 130 9.28 80 15.08 

T2 7245 6960 285 130 7.89 80 12.83 

T3 min. 6100 5800 300 130 8.31 80 13.50 

T3 max. 7245 6960 285 130 7.89 80 12.83 

 

 Aangenomen wordt dat alle treinen tussen 80 en 130 km/h rijden op het extra gedeelte van het traject, ook als dit in de praktijk betekent dat het extra 

gedeelte niet op het verlegde tracé ligt, maar verder richting Almelo of Hengelo, omdat dat maatgevend is voor de reistijd. 

Tracé 3 ligt niet volledig vast, hierdoor kan het verschil tussen tracé 3 en het corresponderende deel van tracé 0 afwijken van T3 min. en T3. max. Zo zou het 

bijvoorbeeld kunnen zijn dat het nieuwe tracé ongeveer 7000 m wordt in plaats van 6900 m op het oude tracé, wat betekent dat het verschil kleiner is dan 

bij T3 min en T3 max. Het verschil kan nauwelijks groter zijn dan 300 m omdat de boogstralen van T3 min en T3 max bijna op het maximum zitten. Dit 

betekent dat andere deelvarianten van Tracé 3 niet maatgevend zijn voor de maximale extra reistijd en daarom niet worden berekend. 

 


