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                     Spoorproblematiek in Borne in vogelvlucht  

  BORNE  
 
 
1. De aanleiding 
Al meerdere decennia wordt de plaats Borne in drie ruimtelijke parten verdeeld door de N743 en de 
spoorverbinding. (bijlage 1) 
 
Deze laatste, de spoorlijn, loopt van noord, (Almelo) naar zuid, (Hengelo) dwars door de kern van Borne 
heen. Dit vormt met name zoveel overlast dat de gemeenteraad van Borne al geruime tijd op zoek is naar 
een oplossing voor die problematiek. 
 
Hierna een korte samenvatting van genomen en te nemen maatregelen die de meerderheid van de 
gemeenteraad van Borne anno 2017 voor ogen staat. 
 
 
2. Het spoor 
Het spoor in- en om Borne stamt uit de tijd dat de textielindustrie floreerde en er met name behoefte was 
aan goederenvervoer. Omdat Borne, evenals elders in Twente, ook textielproducenten herbergde, werd er 
al vroeg in Twente een spoorlijn aangelegd.  
 
Aanvankelijk was dat aan de rand van het dorp, inmiddels is het door uitbreiding van de woongemeenschap 
het spoor midden door die plaats gelegen en omsloten door woningen, waarvan er verschillende op minder 
dan 20 meter vanaf het spoor zijn gesitueerd. Het betreffende spoortraject is dubbelbaans en wordt zowel 
door personen- alsook door goederen treinen intensief gebruikt. 
 
Het personenvervoer is zowel regionaal, landelijk en internationaal. Deze laatste is voornamelijk de 
verbinding naar en van Duitsland en verder.  
 
Het goederenvervoer is doorgaand en mag, met een maximale snelheid van 60 km. per uur, door Borne 
rijden. Naast dat toenemend goederenvervoer door de jaren heen zijn er sinds kort extra goederentreinen 
die via de Betuwelijn komen, daar aan toegevoegd. Dit zijn nu ca. 20 goederentreinen per etmaal. Dat aantal 
zal worden uitgebreid tot 50 stuks, inclusief die met gevaarlijke stoffen, ten minste tot dat de 
goederenspoorverbinding via Venlo naar het achterland, Duitsland en verder, gereed is. 
 
Borne heeft een station, in hoofdzaak in gebruik voor het regionale en nationale personentransport. In de 
plaats zelf zijn in- en nabij het centrum, 6 spooroverwegen. Deze overgangen zijn, als gevolg van het intensief 
gebruik van het spoor in Borne, tussen 08.00 en 19.00 uur, gemiddeld ruim 20 minuten per uur gesloten.  
 
Medio november 2014 heeft het laatste spoorongeluk in Borne plaatsgevonden. Gelukkig was die trein 
geladen met grint, zodat de overlast beperkt bleef tot materiële schade aan de trein en de omgeving van het 
ongeval. 
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3. De probleemstelling 
Dat voormelde situering leidt tot een aantal –toenemende- problematische situaties moge als duidelijk 
worden beschouwd. In het bijzonder de volgende aspecten worden door de omwonenden in toenemende 
mate als problematisch ervaren. 
 

1. Geluid                           3. Gevaar         5. Lange wachttijden 
2. Trillingen                       4. Overlast       6. (structurele)Gezondheid(klachten) 

 
Mede daardoor wordt de situatie in Borne meer dan nijpend, ja zelfs vormt dat een potentieel gevaar voor 
de veiligheid en gezondheid van onze inwoners. Daarvoor wordt ook verwezen naar het onderzoekrapport 
uit onder meer februari 2015 en verder van het RIVM. (2) 
 
Daarbij moet ook worden geconstateerd dat er een significante afwijking is waar te nemen in de opgave van 
het aantal treinen dat gebruik maakt van het spoor, tussen de gegevens van ProRail en het feitelijke aantal 
vervoerbewegingen.  
 
Dat, samen met het resultaat van het recente onderzoek(3) van het vergunde aantal treinen met gevaarlijke 
stoffen dat mag rijden over het spoor, via Borne, in Twente, versus het werkelijke aantal, levert een 
potentieel groter gevaar op voor de inwoners. Ter illustratie: er mogen, vergund, per jaar 201 ketelwagens 
met brandbare gassen over het spoor rijden. In de periode van  01-10-2014 tot 30-09-2015 waren dat er 
2191, ofwel ruim 10x de toegestane hoeveelheid. 
 
4. De door de meerderheid van de gemeenteraad nu gekozen oplossing 
Zoals gemeld is de raad van de gemeente Borne al tijden doende met het vinden van een oplossing voor de 
hiervoor aangegeven problematiek.(4) Daartoe heeft zij in 2011 de mobiliteitsvisie aangenomen.(5) In dat 
plan wordt in hoofdstuk 5.2 en 3 de keuze gemaakt om het minst urgente probleem voor de betreffende 
inwoners, namelijk het verkorten dan wel wegnemen van de wachttijden voor het spoor, aan te pakken. 
 
In aansluiting op dat plan is nader onderzoek gedaan naar de oplossingsmogelijkheden, waaronder een 
deeloplossing voor de overlast van het spoor, de lange wachttijd. Het bureau heeft haar bevindingen in 2014 
kenbaar gemaakt en staan vermeld in het onderzoek van GoudappelCoffeng genaamd: 
Haalbaarheidsonderzoek verbindingsweg gemeente Borne. Samen met dat rapport is ook het rapport van 
hetzelfde bureau verschenen genaamd Locatie analyse, spooronderdoorgangen gemeente Borne; d.d. 15-
01-2014.  
 
In de inleiding, namelijk op pag. 8 van dat eerste rapport wordt al de oplossingsrichting voor de vermeld 
problematiek aangegeven namelijk: 
‘ een integrale oplossing van de verkeersdruk ontstaan door onveilige situaties bij overwegen en 
barrièrewerking van het spoor bij gesloten spoorbomen’. Vrij vertaald, ’het wegnemen van de wachttijd c.q. 
verkorten van de doorstoomtijd van het verkeer door Borne.’  
Dat laatste nu wordt in het tweede rapport nader uitgewerkt in de vorm van ondertunneling van de 5 
overgangen.  
 
Op blz. 39 en verder van voormeld rapport wordt een indicatie gegeven van de kosten die gemoeid gaan 
met de maatregelen van ondertunneling +/- 30% anno 2013.  
 
 
Het betreft, zo staat te lezen, “de kosten van infrastructuur, inclusief civiele werken, kabels en leidingen en 
infrastructuur. Ook de aankoop en sloopkosten zijn daarin meegenomen behoudens de toe leidende routes.” 
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Bedragen in miljoen €, voor 5 overgangen, excl. BTW (compensatie F?) en afgerond op € 100.000,-)               .             

- Jupiterstraat       (13,6)          -  Azelose straat       (23,1)    - Oonks weg  (10,2)                            -  Bornerbroekse 
straat  (10,4)           - Deldense straat        (31,1)          --Totaal kosten (88,4) 
 
Nog los van het antwoord op de vraag of de gemeente Borne dat totaal wel zou kunnen financieren heeft 
op 4 juni 2015 de meerderheid van de gemeenteraad een besluit genomen ten aanzien van de aanleg van 
de eerste tunnel, namelijk die in de Oonks weg.  
 
In dat voorstel, gecombineerd met de aanleg van de gemeentelijke verbindingsweg, wordt op pagina 4 van 
dat raadsvoorstel een kosten opstelling gegeven, waarschijnlijk op basis van 2015.  
 
Daaruit blijkt dat, na aftrek van de volledige kosten verbindingsweg, de kosten in nog geen twee jaar zijn 
toegenomen van € 10,2 naar ca 16,5 miljoen in 2015, ofwel een stijging van 60% in twee jaar. Dat dan nog 
los van het feit dat door die Gemeentelijke weg met tunnel, in hoofdzaak gefinancierd door de inwoners van 
Borne door middel van een ruim 10% hogere OZB in bijna 60 jaar lang, er een aanzienlijke vergroting van het 
verkeersprobleem voor en in Zenderen ontstaat, waar tot op de dag van vandaag nog geen oplossing voor is 
geboden. 
 
En dan te weten dat de weg nog niet is aangelegd. De vraag is wat de uiteindelijke investeringen en –kosten 
na afloop zullen zijn. Hopelijk niet als de bij diverse binnen en buitenlandse overheidsinvesteringsprojecten 
(Stopera en metro Amsterdam, Betuwelijn, Vliegveld Berlijn etc.)  
 
 
5. Het alternatief van D66 Borne 
Omdat de gekozen oplossingsrichting geen recht doet aan de veiligheid en gezondheid van de direct 
belanghebbende in Borne, maar meer nog omdat de voorgestelde oplossingsrichting slechts een zeer 
kostbare is voor maar een van de minst schadelijke problemen van het spoor, namelijk de wachttijd, is D66 
Borne al vanaf 2012 zoekende naar een duurzame en permanente oplossing voor alle problemen van het 
spoor. Een alternatief voor Borne waarbij de veiligheid en duurzaamheid, ook op de langere termijn kan 
worden gewaarborgd voor alle inwoners. 
 
Daartoe heeft D66 in oktober 2013 een initiatief voorstel ingediend om een onderzoek te laten plaatsvinden 
naar verlegging van het spoor, in het verlengde van c.q. parallel aan de A35. Dat wil zeggen in combinatie 
met andere op stapel staande soortgelijke infra structurele projecten als verbreding van de A35, randwegen 
ed. Daartoe werd een bedrag aan de raad gevraagd van € 15.000,-  
Dat voorstel kon toen niet op een meerderheid van de raad rekenen en is derhalve niet aangenomen. 
 
D66 vond een relatief kostbare deeloplossing als door de raad nu wordt uitgewerkt voor een in toenemende 
mate permanent probleem geen oplossing waar de inwoners mee moeten “kunnen leven’ en heeft dan ook 
niet stilgezeten. 
 
 
 
De universiteit van Twente, Civil Engeneering & management, specialisatie Transport, en met name Vincent 
Rossen, BSc, heeft samen met zijn begeleiders zeer recentelijk een studie afgerond genaamd; ‘verkenning 
naar de haalbaarheid omtrent het verleggen van het spoortracé bij Borne’.  
 
Dat rapport mag ik u hierbij aanbieden. 
 



4 

 

De belangrijkste conclusie daarbij is…………… Effin, leest u zelf het rapport maar, zeker de moeite waard! En 
voor de snelle doeners/lezers, de samenvatting staat na de inleiding. 
 
Dank u wel. 
D66 Borne    
Ernst Janssen 
 
 
 
 
Voetnoten: 
1)A en B) kaarten Borne, ligging spoor 

1) RIVM berichten, zie: 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/februari/Wonen_lan
gs_het_spoor_Gezondheidseffecten_van_trillingen_door_treinen 
en ook 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Effecten_van
_wonen_langs_het_spoor 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Wonen_langs_het_spoor   

2) Treintransport gevaarlijke stoffen: Vincent van der Vlies, mei/juni 2016 en RONA 
3) Structuurvisie 2010 - 2030 Borne en de uitwerkingsvisies 
4) Mobiliteitsvisie Borne 2011 -2020, hoofdstuk 5.1 
5) Bedragen voor investeringen in miljoen Euro, excl. BTW en ruimtelijke kosten en +/- 30% (blz 39 

locatie keuze GoudappelCoffeng 15-01-2014) De extra kosten op aanpalende locaties(bv. Zenderen) 
zijn niet meegenomen   

 
Goudappel & Coffing/Movaris; Spooronderdoorgangen gemeente Borne, januari 2014  
Mobiliteitsvisie Borne 2011 - 2020 
ProRail-Gemeente Borne Spoorkruisingen Borne; januari 2011 
 
 
 
 
 
 
 

                                            BIJLAGEN 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1A spoorlijn rond 1870 
 
 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/februari/Wonen_langs_het_spoor_Gezondheidseffecten_van_trillingen_door_treinen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/februari/Wonen_langs_het_spoor_Gezondheidseffecten_van_trillingen_door_treinen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Effecten_van_wonen_langs_het_spoor
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Effecten_van_wonen_langs_het_spoor
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Wonen_langs_het_spoor
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Bijlage 2  
Spoorlijn heden 


