


Dit is een publicatie van de Jonge Veranderaars. Deze publicatie is ge-
maakt naar aanleiding van de bijeenkomst “Ranking the LightRail Stars” 
die plaats vond op 28 november 2008 in Den Haag.

Organisatie:
Willemien van der Marel
Gertjan Hulster
Bart Schalkwijk
Bas de Bruijn
Niels van Oort



Inhoud
> Inleiding    4
> Projectbeschrijvingen  5
> Rankings    13
> Conclusies    23

3



Inleiding
Diverse lightrailprojecten liggen momenteel op de plank en 
schreeuwen om aandacht. Het invoeren van lightrailprojecten 
heeft namelijk een bewezen positief effect op de leefomgeving 
en de reizigers die er gebruik van (kunnen) maken. Echter, zulke 
projecten kosten vaak veel tijd en geld. De planontwikkeling van 
sommige projecten loopt al meer dan 15 jaar. 

Daar brengen de Jonge Veranderaars verandering in! In de vorm 
van het TV-programma “Ranking the Stars”, waarin bekende 
Nederlanders raden in welke volgorde zij door geënquêteerden 
“gerankt” zijn, zijn 7 lightrailprojecten kritisch onder de loep 
genomen.

Meer dan 70 Railforumleden en Jonge Veranderaars rankten de 
verschillende projecten op meerdere criteria. De uitslag is be-
kend gemaakt op een JV bijeenkomst op 28 november 2008. In 
dit rapport zijn alle projecten en rankings beschreven.

          de Jonge Veranderaars
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De projecten 

> Spartacus, Maastricht-Hasselt 

> HOV as, Arnhem-Nijmegen

> Lightrail, Zwolle-Kampen

> Kolibri, Groningen

> Tram Utrecht

> Vertramming Zuidtangent

> RijnGouweLijn
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Spartacus, Hasselt-Maastricht
Soort project: 
Mede gebruik goederenlijn + Nieuwe lijn

Opleverdatum: 
2012

Project fase: 
Ontwerp

Kostenraming: 
55 miljoen (Hasselt - Maastricht)

Aantal reizigers: 
..

Lengte:  
2 km (Nederland), 33 km totaal
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HOV as, Arnhem-Nijmegen
Soort project: 
Nieuwe lijn

Opleverdatum 
2015

Project fase: 
Verkenning

Kostenraming: 
360 miljoen (9 miljoen per kilometer)

Aantal reizigers: 
20.000 per dag voor zuidelijk deel

Lengte:  
35 tot 40 km
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Lightrail Zwolle-Kampen
Soort project: 
Vertramming bestaand spoor + doortrekking

Opleverdatum:  
2012

Project fase:  
Ontwerp

Kostenraming: 
7 miljoen zonder elektrificatie en 15 miljoen 
met elektrificatie

Aantal reizigers:
5000 per dag

Lengte:  
13 km
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Kolobri, Groningen
Soort project:
Nieuwe lijn + koppeling met bestaand spoor

Geplande opleverdatum:  
2014

Project fase: 
Ontwerp

Aantal reizigers: 
20.000 per dag 

Kostenraming: 
150 miljoen 

Lengte:  
5,7 km
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Tram Utrecht
Soort project:
Nieuwe lijn

Geplande opleverdatum: 
2012

Project fase:
Ontwerp

Kostenraming:
55 miljoen

Aantal reizigers:
30.000 per dag

Lengte:  
7,5 km
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Zuidtangent
Soort project:
Vertramming vrije busbaan Haarlem Hoofddorp

Opleverdatum:  
na 2015 (?)

Project fase:  
Verkenning

Kostenraming:
...

Aantal reizigers:
25.000 per dag

Lengte:  
15 km
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RijnGouweLijn
Soort project: 
Medegebruik bestaande spoorlijn + nieuwe lijn

Opleverdatum: 
2010

Project fase:  
Ontwerp

Kostenraming: 
290 miljoen voor het oostelijke deel, 470 mil-
joen totaal

Aantal reizigers: 
30.000 per dag

Lengte:  
2 km Gouda + 34 km oostelijk deel + 7 km 
westelijk deel
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Rankings 

Meer dan 70 leden van Railforum en de Jonge Veranderaars 
beoordeelden de zeven projecten op de volgende criteria:

> Urgentie 

> Kosten/baten

> Bereikbaarheid regio

> Boegbeeld

> Reizigersgroei

> X-Factor

> Duurzame samenleving

> Maatschappelijk draagvlak 

> Relatie met Ruimtelijke Ontwikkeling
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Score 1 = Beste waardering; 7 = Laagste waardering

Urgentie
Alle plannen voor de zeven 
projecten komen voort uit jaren 
van vergaderen, praten, plan-
nen en nog meer praten. Ze 
zijn bedoeld om bepaalde lokale 
en/of regionale mobiliteitspro-
blemen op te lossen. Iedereen 
staat natuurlijk te trappelen om 
zijn project uit te gaan voeren. 
Maar alle projecten tegelijkertijd 
uitvoeren is erg duur.

Welk project is het meest urgent en zou als 
eerste gerealiseerd moeten worden?
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Score 1 = Beste waardering; 7 = Laagste waardering

Kosten en 
Baten
Zoals reeds gesteld, is het rea-
liseren en exploiteren van een 
lightrailproject een kostbare 
aangelegenheid. Het is natuur-
lijk de bedoeling dat een project 
ook wat oplevert – zowel finan-
cieel als maatschappelijk – om 
de kosten te dekken en de in-
vesteringen terug te verdienen.

Welk project heeft naar verwachting de beste 
kosten/batenverhouding? 
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Score 1 = Beste waardering; 7 = Laagste waardering

Bereikbaarheid Welk project voegt het meeste toe aan
de bereikbaarheid van de regio?
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Score 1 = Beste waardering; 7 = Laagste waardering

Boegbeeld
Naast het feit dat een lightrail-
verbinding bijdraagt aan het 
verbeteren van de bereikbaar-
heid en de mobiliteit, kan een 
tram in de stad ook het imago 
van de stad positief beïnvloe-
den. Het is zelfs mogelijk dat 
een project als voorbeeld wordt 
gezien voor de rest van het land 
en zelfs voor de rest van  
Europa.

Welk project zal het grootste boegbeeld  
worden voor lightrail in Nederland en Europa? 
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Score 1 = Beste waardering; 7 = Laagste waardering

Reizigersgroei Welk project zal de meeste reizigersgroei  
genereren (en daarbij mogelijk een goede con-
current zijn voor de auto)? 
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Score 1 = Beste waardering; 7 = Laagste waardering

X-factor Welk project heeft de grootste X-factor? 
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Score 1 = Beste waardering; 7 = Laagste waardering

Duurzaamheid Welk project biedt de grootste bijdrage aan 
een duurzame samenleving?
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Score 1 = Beste waardering; 7 = Laagste waardering

Draagvlak
Voor het succes van infra-
structurele projecten is het 
maatschappelijk draagvlak van 
doorslaggevend belang. Een 
belangrijk deel van de aandacht 
van de projectorganisatie en 
de lokale overheid zal hieraan 
opgaan om te voorkomen dat 
een discussie ontstaat zoals bij 
de Betuweroute.

Voor welk project zal het maatschappelijk 
draagvlak het grootst zijn?
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Score 1 = Beste waardering; 7 = Laagste waardering

Ruimtelijke 
ontwikkeling
OV werkt het sterkst als er 
voldoende woningdichtheid 
is. Dat betekent in Nederland 
veelal: bouwen! Een aanspre-
kend voorbeeld is Japan, waar 
nieuwe woon- of kantorenwij-
ken worden gebouwd rond OV 
verbindingen, zodat er voldoen-
de reizigers zijn. Het geld dat 
verdiend wordt met deze bouw-
projecten wordt gebruikt om de 
infrastructuur te financieren. 
Het ligt voor de hand dat een 
dergelijke aanpak ook in Neder-
land gekozen wordt.

Bij welk project wordt met ruimtelijke
ontwikkeling het best ingespeeld op de
komst van lightrail?
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Totale Ranking

Score 1 = Beste waardering; 7 = Laagste waardering
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Beste Ranking totaal:

Utrecht

Meeste nummer 1 rankings:
Arnhem - Nijmegen

Meest te doen voor:
Spartacus conclusies
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conclusiesSpartacus
> Bij alle vragen lage ranking

Arnhem – Nijmegen
> Meeste nummer 1 rankings
> Lage ranking “Boegbeeld”

Zwolle – Kampen
> Op “Draagvlak” na overal lage ranking

Groningen
> Hoogste ranking “X-Factor”
> Tweede bij totaal ranking

Utrecht
> Beste totaal ranking
> Lage ranking “Reizigersgroei”

Zuidtangent 
> Scoort gemiddeld
> Goede ranking “X-Factor” en 
“Reizigersgroei”

RijnGouweLijn
> Hoogste ranking “Boegbeeld”
> Laagste ranking “Draagvlak”
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