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1 Inleiding 

In opdracht van de Cleantech Regio onderzocht Goudappel eind 2020 de 
verbetermogelijkheden van de Intercity Amsterdam – Berlijn over de huidige route. 
Hieruit kwam naar voren dat een versneld ‘on-top’-product zou kunnen bestaan naast 
het huidige IC-product en een eventuele toekomstige ICE over de route Amsterdam – 
Utrecht – Ruhrgebied. Hiervoor zijn wel een reeks aan maatregelen nodig, zoals 
optimalisaties in de dienstregeling, slimme aanpassingen in de infrastructuur en 
investeringen in materieel (die inmiddels onderweg zijn).  
 
Om de potentie verder te kwantificeren, heeft de Cleantech Regio gevraagd om een 
vervoerwaardestudie. Daarbij was de huidige reistijd aanvankelijk het uitgangspunt. 
Omdat ProRail en NS zie in de rapportage ‘Versnellen Amsterdam – Berlijn’ al met een 
aantal voorgenomen versnellingsmaatregelen hebben toegezegd voor 2024, is deze 
(toekomstige) reistijd als referentie gehanteerd. 
 
1.1 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de gehanteerde methodiek, waarna 
vervolgens de referentie en alternatieven worden gepresenteerd. Tot slot volgen de 
belangrijkste conclusies en uitkomsten. 
 
1.2 Disclaimer 

Deze oplegger is een studie op basis van kengetallen gebruik in de rapportages van het 
Toekomstbeeld OV1. De uitgangspunten van deze cijfers zijn verder niet getoetst.  

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-

waterstaat/documenten/rapporten/2020/12/10/bijlage-2-bij-eindrapport-landelijke-
netwerkuitwerking-spoor-feitelijke-onderzoeksresultaten-per-cluster---achtergrondinformatie 
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2 Methodiek 

In deze studie is de elasticiteitenmethode gehanteerd. Deze methodiek gaat uit van een 
bepaald aantal reizigers in de referentie. Met behulp van reistijdelasticiteiten wordt 
vervolgens het effect van alternatieven bepaald. 
 
De reistijdelasticiteit geeft weer hoe elastisch de reizigersvraag is als gevolg van 
veranderingen in de reistijd. Bijvoorbeeld: bij een reistijdverkorting van 10% geeft een 
reistijdelasticiteit van -1 een reizigersgroei van -1 * -10% = 10%. Dit is een gebruikelijke 
methode om vervoerwaarde-effecten van netwerk- en/of productwijzigingen in te 
schatten. 
 
De reistijdeffecten zijn bepaald voor deur-tot-deurreistijden (gegeneraliseerd). Gezien de 
fase van de studie en om het behapbaar te houden zijn reistijdeffecten voor een aantal 
representatieve reisrelaties bepaald met inschatting voor aandeel reizigers. Het effect op 
internationale en nationale reizigers is apart inzichtelijk gemaakt: 
 
Internationaal:  

 Volledig traject: Amsterdam – Berlijn (inschatting aandeel 50%) 
 Tussenliggend traject: Amersfoort – Hannover (inschatting aandeel 50%) 

 
Deze inschatting is gemaakt op basis van beschikbare cijfers. Het is een grove inschatting 
zonder diepgaande analyses, maar dit is goed passend bij het doel, context en fase van 
de studie. 
 
NB: de trajecten zijn opgenomen als voorbeeld. Deze representeren ook andere trajecten 
met vergelijkbare reistijd.  
 
Nationaal: 

 Amsterdam – Deventer (inschatting aandeel 25%) 
 Hengelo – Amersfoort (inschatting aandeel 25%) 
 Utrecht – Apeldoorn (inschatting aandeel 50%) 
 

NB: de trajecten zijn opgenomen als voorbeeld. Deze representeren ook andere trajecten 
met vergelijkbare reistijd. 
 
Voor de reistijden is uitgegaan van de volgende, gebruikelijke, uitgangspunten: 

 Voortransport: 15 min. 
 Wachttijd (halve opvolgtijd, gemaximeerd op 15 minuten, wegingsfactor 2) 
 Invoertuigtijd 
 Overstappenalty: 5 min (indien van toepassing) 
 Natransport: 15 min. 

 
Bij een voor-/natransport van 30 minuten i.p.v. 15 minuten scheelt het in alternatief 3 ca. 
250 internationale reizigers per jaar (dit valt weg in de marge van de berekening). 
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2.1 Gehanteerde elasticiteit 

De gehanteerde elasticiteiten volgen uit ‘Literatuurstudie tijd- en convenience 
gevoeligheden openbaar vervoer’ (MuConsult, 2015). Hierbij is de invoertuigtijd 
elasticiteit omgerekend naar gegeneraliseerde reistijd elasticiteit voor dezelfde 
reisrelaties als de reistijdeffecten. 
Voor de nationale reistijdelasticiteit is de middenwaarde van de bandbreedte genomen. 
Voor de internationale reistijdelasticiteit is de bovenwaarde van de bandbreedte 
genomen, omdat de invoertuigtijd hier een groter onderdeel van de totale reistijd is. 
 
De gegeneraliseerde reistijdelasticiteit voor nationale reizen die hieruit volgt is -0,98. De 
internationale reistijdelasticiteit die hieruit volgt is -0,86. 

3 Referentie en alternatieven 

Voor de referentie is uitgegaan van de ProRail-referentie, met reeds een half uur 
versnelling t.o.v. huidig in 2024 (zie ook rapportage van ProRail ‘Versnellen Amsterdam – 
Berlijn, m.n. de technische rapportage over versnellingsmogelijkheden op korte en 
middellange termijn). Hierbij is ervan uitgegaan dat de resterende 1 tot 1,5 minuut die 
gewonnen moet worden om aan te sluiten in Duitsland lukt (bv. door infra-investeringen 
tussen Hengelo – Oldenzaal – grens). De reistijd Amsterdam – Berlijn komt hiermee op 
350 minuten. Zowel in de referentie als alternatieven gaan we uit van een frequentie van 
eens in de 2 uur. 
 
Alternatief 1 gaat uit van een on-topverbinding met een scherpere keuzes in te bedienen 
regio’s en korter halteren. Dit levert ca 12 minuten reistijdwinst op op het totale traject 
t.o.v. referentie (totale reisduur 338 minuten). Het frequentie-effect voor binnenlandse 
reizigers als gevolg van een extra verbinding is hierin meegenomen. Ook is 
meegenomen dat, doordat de stations Hilversum, Apeldoorn en Almelo overgeslagen 
worden, niet alle reizigers op tussengelegen trajecten profiteren. Aanname hierbij is dat 
driekwart van deze reizigers profiteert, en voor een kwart geen wijziging. 
 
Alternatief 2 gaat uit van een on-topverbinding met een scherpere keuze in te bedienen 
regio’s, korter halteren en snelheidsverhoging (baanvakken tot 160 km/u en hogere 
snelheden op emplacementen). Dit levert ca 24 minuten reistijdwinst t.o.v. referentie op  
(totale reisduur 326 minuten). Het frequentie-effect voor binnenlandse reizigers als 
gevolg van een extra verbinding is hierin eveneens meegenomen. Ook is meegenomen 
dat, doordat de stations Hilversum, Apeldoorn en Almelo overgeslagen worden, niet alle 
reizigers op tussengelegen trajecten profiteren. Aanname hierbij is dat driekwart van 
deze reizigers profiteert, en voor een kwart geen wijziging. 
 
Alternatief 3 gaat uit van een on-topverbinding met een scherpere keuze in te bedienen 
regio’s, korter halteren en verdere snelheidsverhoging (meer baanvakken, snelheden tot 
200 km/u en hogere snelheden op emplacementen). Dit levert ca 27 minuten 
reistijdwinst op op het totale traject t.o.v. referentie (totale reisduur 323 minuten). Het 
frequentie-effect voor binnenlandse reizigers als gevolg van een extra verbinding is 
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hierin meegenomen. Ook is meegenomen dat, doordat de stations Hilversum, Apeldoorn 
en Almelo overgeslagen worden, niet alle reizigers op tussengelegen trajecten 
profiteren. Aanname hierbij is dat driekwart van deze reizigers profiteert, en voor een 
kwart geen wijziging. 
 
De geschetste alternatieven zijn verbeteringen aan Nederlandse zijde. In Duitsland neemt 
men  in het kader van Deutschlandtakt ook stappen om de IC Berlijn te versnellen2. 
Vanzelfsprekend zal dit ook een positief effect hebben op de reizgersaantallen. 
 
3.1 Reizigersaantallen 

De gehanteerde reizigersaantallen volgen uit het Toekomstbeeld OV en zijn voor zichtjaar 
2040. In het Toekomstbeeld OV wordt uitgegaan van 1,5 – 2 miljoen grensoverschrijdende 
reizigers Amsterdam – Berlijn per jaar en ca. 7,4 miljoen jaarlijkse reizigers tussen 
Amersfoort en Apeldoorn. 
 
3.2 Uitkomst 

Onderstaande aantallen zijn het resultaat van de reizigersaantallen zoals hierboven 
genoemd, vermeerderd met de snelheidswinst en de daaraan gekoppelde elasticiteit.  
 
Alternatief 1: 

 Internationaal: groei van ca. 35.000 – 45.000 reizigers per jaar 
 Nationaal: groei van ca. 155.000 reizigers per jaar 

 
Alternatief 2: 

 Internationaal: groei van ca. 70.000 – 95.000 reizigers per jaar 
 Nationaal: groei van ca. 580.000 reizigers per jaar 

 
Alternatief 3: 

 Internationaal: groei van ca. 80.000 – 110.000 reizigers per jaar 
 Nationaal: groei van ca. 645.000 reizigers per jaar 

4 Conclusies 

We zien een relatief grote groei tussen alternatief 1 en 2. De groei bij alternatief 3 is 
beperkter en hierbij moet worden aangetekend dat de kosten ook forser zullen zijn. Bij 
een snelheid van hoger dan 160 km/u is bijvoorbeeld een nieuw beveiligingssysteem 
nodig wat op het grootste deel van dit tracé nog niet voorzien is.  
 
Voor alternatief 2 kan volstaan worden met het huidige beveiligingssysteem en zullen  
de fysieke ingrepen minder fors zijn. Een inschatting in bandbreedtes van deze kosten 
was geen onderdeel van deze studie.  
 
Bijlage: Excel-sheet met gehanteerde berekeningen 

 
2 https://www.treinreiziger.nl/duitsland-elk-uur-trein-amsterdam-berlijn-en-uur-sneller/  


