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De TGV in Nederland 
MAARTEN VERWEY* 

Weinig onderwerpen zullen zo sterk tot ieders 
verbeelding spreken als een nieuw soort 
railvoertuig, dat gekenmerkt wordt door een 
optimaal gestroomlijnde vormgeving en dat zich 
met een twee tot driemaal zo hoge snelheid over 
een speciale baan voortspoedt, dan we thans 
gewend zijn van het conventionele 
spoorwegmaterieel. 

Toch is het merkwaardig dat nu pas, na de stormachtige 
ontwikkeling van de (auto)mobiliteit van de laatste vier 
decennia een antwoord komt van de railgebonden 
voertuigtechniek: detrein is ten opzichte van de andere 
vervoermiddelen duidelijk achtergebleven. In het be
gin van deze eeuw was het immers zijn tijd ten opzichte 
van de auto en het vliegtuig ver vooruit. Zeker is dat 
gelet op de enorme toename van het aantal verplaat
singen, het aandeel van de trein daarin aanzienlijk 
gedaald is . Hetwordttijd voor een algemene herwaar
dering van het railvoertuig, willen we de trein niet 
missen! 

Is er wel een toekomst voor de trein? 

De vraag is echter ofer nog een voldoende maatschap
pelijk draagvlak is voor (dure) rail-infrastructuur. Als ' 
we de voortgang van de Flevospoorlijn als maatstaf 
nemen, zijn we telkens tien jaren te laat! Het zij hier dus 
met nadruk gesteld, dat de mogelijke komst van een 
hogesnelheidstrein naar Nederland, gepaard zal 
moeten gaan met een algehele opwaardering van het 
railgebonden openbare vervoer. En de waardering 
daarvoor staat of valt met een beter image van het 
collectieve verplaatsingsmiddel in het algemeen. 
Daarom mag ook een eventuele snelle trein geen 
gevolgen hebben voor de kwaliteit van het huidige 
railnetwerk en liever zelfs nog een extra bijdrage 
daaraan moet leveren. Een aspect dat bij de keuze voor 
nieuwe (snellere) tracé's een belangrijke rol moet 
vervullen. Maar daarover straks. Het gaat erom, dat de 
snelle trein deel uitmaakt van een totaal systeem, 
waarvan de toekomstwaarde niet mag worden betwist. 
Dat betekent eveneens, dat technische verbeteringen 
ter vervolmaking van het systeem geboden zijn, wil het 
zijn maatschappelijke positie kunnen behouden . Ik 
neem aan dat het nut van de trein ook door ons wordt 
onderschreven en we dus op de ijzeren weg voortzullen 
gaan. 

* De auteur is statenlid van Noord-Holland 

Wat betekent de snelle trein voor Nederland? 

Om deze vraag in het licht van het voorafgaande te 
beantwoorden, moet gekeken worden van waaruit de 
ontwikkeling van hoge snelheidslijnen voortkomt! 
Naar Japans voorbeeld ging in 1981 de eerste serieuze 
snelle trein al in Frankrijk tussen Parijs en Lyon van start 
onder de naam TGV (train à grande vitesse)-Sud/Est. 
Ook in Engeland en Duitsland zijn vergelijkbare syste
men (maar wel afwijkend!) in ontwikkeling, maar nog 
niet echt operationeel (Londen-Edinburgh en Hanno
ver-Würzburg) . Het is niet toevallig dat het hier om 
Noord-Zuid verbindingen gaatvan ongeveer dezelfde 
lengte van 400 à 600 km. Onderzocht is bijvoorbeeld 
vanuit de TGV-conceptie, welke economisch van be
lang zijnde bevolkingsconcentraties zich op een straal 
van ongeveer 500 km rond Parijs bevinden, die voor 
snelle railverbindingen in aanmerking komen. Van 
ouds zijn daarbij de NZ-assen van groter belang 
geweest dan de OW-assen, maar daar zou best eens 
verandering in kunnen komen, als er een hechtere 
Europese samenwerking op gang komt, die hogere 
eisen stelt aan de dwarsverbindingen tussen Engeland, 
Frankrijk en Duitsland. De kanaaltunnel (Chunnel) is 
daar natuurlijk een goed voorbeeld van. En de TGV 
gaat vanzelfsprekend daar doorheen. Ook de afstan
den tusse'n de centra, waarbij de snelle trein goed kan 
scoren, zijn uiteraard die waar zij goed kan concur
reren met deauto en het vliegtuig : te lang voorde eerste 
te kort voor de tweede vervoerswi jze. Tussen de 300 en 
800 km blijkt het nieuwe railvoertuig de beste potenties 
te hebben. Uit het vorenstaande blijkt dus wel dat echt 
zeer snelle treinen voor Nederland alléén weinig zullen 
betekenen, maar in relatie met de aangrenzende Euro
pese landen wel degelijk. Bovendien mag nietvergeten 
worden, dat door toetreding van Griekenland, Spanje 
en Portugal tot de EEG het 'centrum' van Europa naar 
het zuiden zal 'zakken' . Als we erbij willen blijven 
horen, dan kan een actieve opstelling van Nederland 
niet achterwege blijven . Naarmate de landen in West
Europa meer van elkaar afhankelijk worden, zal de 
concentratie van activiteiten zich ook meer binnen de 
driehoek Londen, Parijs en Bonn afspelen . Het kaartje 
op p. 35 laat overduidelijk zien wat zich binnen de 400 
en 500 km straal bevindt en hoe Brussel kan profiteren 
van de dwarsverbindingslijn Londen-Bonn. Het be
hoeft geen betoog hoezeer we afhankelijk zijn van een 
hechte samenwerking met België om de Noord/Zuid
as Parijs-Amsterdam in stand te houden. Sterker nog: 
absoluut niet achterblijven bij de ontwikkeling van de 
TGV - Nord (Parijs-Lille-Londen/Brussel), want dat 
gaat door en het kan ook zonder Nederlandse mede
werking! Uit sociaal-economisch oogpunt vooral, zou 
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datfunest kunnen zijn. Het lijkt mij daarom zaak om in 
bilateraal overleg met België tot goede onderlinge 
afspraken te komen, ook over de financiering . 

Welke eisen moeten aan de verbinding gesteld 
worden? 

Voor de opzet van de nieuwe verbindingen tussen de 
vijf Europese hoofdsteden zal uiteraard een volledig 
geïntegreerd concept dienen te worden gemaakt, dat 
zeer globaal genomen in staat is de reisti;den tot de 
helft terug te brengen (Parijs-Amsterdam : nu iets min
der dan 6 uur, straks zeker binnen de drie uur!). Nader 
moet worden bezien of het transport beperkt moet 
worden tot personen, of dat ook goederenvervoer 
mogelijk dient te zijn . Naast de zogenaamde ver
voerswaarde van de snelle trein, zal ook terdege 
onderzocht moeten worden welke ontwikkelingen ge
stimuleerd zullen worden en welke gemakkelijk naar 
elders kunnen wegvloeien. Datvereist een zorgvuldige 
analyse van de verplaotsingen, die de komst teweeg 
zal brengen . En daarbij gaat het dus niet alleen om 
personen en goederen maar ook om bedrijven en 
instellingen. Daarnaastzijn er externe invloeden, zoals 
liberalisering in de luchtvaart en verbetering van het 
wegenstelsel, die de ontwikkeling van het railvervoer 
beïnvloeden. Een vol luchtruim en volle wegen zouden 
er ook alom milieuhygiënische en energetische over
wegingen toe kunnen leiden meer te investeren in 
railinfrastructuur. De kwaliteit van het railnet is echter 
sterk afhankelijk van de bereikbaarheid van het reis
doel. Hoe vaker de plaatsen waar men moet zijn in 
elkaars nabi;heid liggen, des te beter is het draagvlak 
van het openbaar (rqil-)vervoer verzekerd . 

Directe conclusie hieruit is dat zogenaamde hart
op -hart verbindingen van de grote steden voor de 
snelle trein uitgangspunt moet zijn . 

Welke plaatsen moeten in het HS-net opgenomen 
worden? 

Een beperkt aantal stopplaatsen komt uiteraard de 
snelheid van de verbinding ten goede. Het is dus ook 
zaak het aantal stations in Nederland te beperken : Met 
drie stations (gedacht wordt aan Rotterdam CS, Schip
hol en Amsterdam CS) wordt al een aardige concessie 
gedaan aan de snelheid van de trein . Toch worden 
deze drie op goede gronden als de in aanmerking 
komende stops voorgesteld . Mocht ertoe besloten wor
den om geen nieuw spoor binnen de randstad aan te 
leggen, dan komt ook Den Haag HS voor een stop in 
beel9 . (Ik ben daar overigens niet voor.) Omdat ten 
zuiden van Rotterdam op Nederlands grondgebied 

geen enkele plaats als stopplaats in aanmerking komt, 
pleit het er mijns inziens voor om voor dat ge'deelte een 
geheel nieuw tracé te kiezen, zeker als dat ook op 
Belgisch grondgebied gebeurt. In België zullen Brussel, 
vliegveld Zavetem en misschien ook Antwerpen voor 
stoppen in aanmerking komen. 

Rotterdam en Amsterdam kunnen op grond van hun 
positie als hoogwaardige centra binnen de randstad 
met goede doorgaande openbaar vervoers-relaties in 
elk geval een stop van de snelle trein claimen. Datzelf
de geldt voor de aansluiting op (internationaal) 
vliegverkeer voor Schiphol. Den Haag HS heeft geen 
andere aansluitingen te bieden dan de richting waarin 
de snelle trein komt of gaat en Den Haag CS komt als 
kopstation niet in aanmerking. 

Hoe moet een tracé ruimtelijk worden ingepast? 

In een klein en dicht bevolkt land is een zorgvuldige 
tracékeuze bepaald geen sinecure, Het zij daarom 
voorop gesteld, dat zowel een planologische kern
beslissing als een MER-plichtvooreen dergelijk project 
zonder meer uitgangspunt dient te zijn. Elk nieuw tracé 
zal plaatselijk en regionaal weerstanden oproepen 
(het directe belang is daar immers niet aanwezig), 
zodat ee~ goede besluitvorming een eerste vereiste is. 
Mij lijkt dat er zuidelijk van Rotterdam wel een paar 
mogelijketraceringen kunnen worden onderzocht, die, 
waar dat kan, zou moeten aansluiten bij bestaande 
infrastructuur (snelweg of bestaande spoorlijn). Land
schappelijke inpassing vraagt veel zorg maar is mijns 
inziens niet een onoverkomelijk probleem. Nadere 
stellingname is in dit stadium nog niet gewenst. Het 
principe van nieuw spoor lijkt mij hier het uitgangspunt 
te moeten zijn . Tussen Rotterdam Zuid en Noord zal als 
Rtd/CSwordt opgenomen het bestaande tracé gevolgd 
worden (met nieuwe tunnel) . Tussen Rotterdam en 
Amsterdam - binnen de randstad - zijn de inpassings
mogelijkheden beperkt maar wel realiseerbaar. Mijn 
voorkeur gaat daarbij uit naar een gedee/teli;k nieuwe 
lijn, die parallel loopt aan bestaande infrastructuur te 
weten de langs de Hofpleinlijn tussen Rtd/Kleiweg en 
Nootdorp en daarna afbuigend parallel aan de 
rijksweg A4 tussen Leidschendam en Rijpwetering; 
daarna wordt bij Abbenes aansluiting gemaakt op de 
Schiphol lijn (ten zuiden van Nieuw Vennep). De reden 
voor deze keuze vloeit voort uit een tweetal opties: Ten 
eerste is het gebruik van de zogenaamde oude lijn 
Schiedam-Den Haag/HS-Leiden wegens overbelas
ting metoverigetreinen nietgeschikten hetdoorsnijden 
van het groene hart met een nieuwe recht-toe-recht
aan lijn Rotterdam/Alexander-Nieuw Vennep is om 
landschappelijke redenen niet aanvaardbaar. Ten 



tweede opent zich met het genoemde er tussenin lig
gende tracé een zeer goede mogel ijkheid tot combina
tie met nieuwe snelle intercity-treinen tussen Rotterdam 
en Den Haag/CS en tussen Den Haag/CS en Amster
dam. Daarvoor zijn dan bij Nootdorp aansluitbogen 
op de Utrechtse lijn nodig. Omdat een groot aantal 
intercity-treinen daarmee tussen Leiden en Den Haag 
niet meer over de oude lijn gaan, kan de daar voorge
nomen baanverdubbeling (2 noor 4 sporen) - zeker 
voorlopig - achterwege blijven. Een investering die 
00 n het nieuwe tracé ten goede kan komen. Grote wi nst 
is in deze opzet, dat de vier grote steden in de randstad 
alle een snelle rechtstreekse verbinding tussen hun 
Centraal Station kunnen krijgen (hart op hart) . Daar
meewordtdan tevens een intensivering van hetgebruik 
van het nieuwe tracé binnen de randstad bereikt. 
Gedacht zou kunnen worden aan een baan
vaksnelheid tussen de 160 en 200 km/h, omdat hogere 
snelheden gelet op de betrekkelijk geringe afstanden 
niet zinvol zijn . Op deze wijze y,'ordt de hogesnelheids
trein ingepast in een structuur die ook een verbetering 
van het nationale net bewerkstelligt. Het gaat in deze 
opzet immers om de integrale aanpak van het open
baar vervoer, die ook tot een groter aandeel in het 
aantal verplaatsingen moet leiden, vooral binnen de 
overvolle randstad. 

Strookt de geschetste opzet met het ruimtelijk 
beleid? 

De vierde nota over de ruimtelijke ordening werpt zijn 
schaduwen reeds vooruit: het lijkt mij niet al te visionair 
te veronderstellen, dat het zogenaamde gewestelijke 
mode/voorde randstad uit de nota ruimtelijke perspec
tieven van de RPD het meeste de ontwikkelingsrichting 
zal bepalen. De uitgangspunten daarvan zijn: verho
ging van het infrastructuurniveau tussen de vier grote 
steden, regionale specialisatie van bedrijvigheid in de 
gewesten, volgen van de marktontwikkeling met be
trekking tot lokatie-keuzen en herstructurering be
staande gebieden. Versterking van het eigen karakter 
van deze gewesten (Amsterdam-Noordzeekanaalge
bied, Rijnmond, Haags stadsgewest en Utrecht) vraagt 
om goede verbindingen zoals hierboven voorgesteld. 
Kijkenwe naar de voorstellen van de projectgroep mo
bi/iteitsscenario randstad, dan wijzen ook die in het 
pakket maatregelen IV (matige mobiliteitsbeperking 
en 'brede' verbetering van de bereikbaarheid) op het 
uitbreiden en verbeteren van het openbaar vervoer in, 
rond en tussen de grote agglomeraties. De project
groep kiest voor dit pakket IV als aanvullend beleid 
naast het bestaande beleid! Ook dit sluit goed aan bij 
mijn tracé-voorstel voor de HS/IC-lijn. 

Boeken 

De kwaliteit van het 
openbaar bestuur 

Clive Ponting werkte in 
1984 op het ministerie van 
defensie in Londen in een 
rang die bij ons hoofd van 
een hoofdafdeling zou 
heten, toen hij in aanra
king kwam met misleiding 
van het parlement door de 
minister (Heseltine) . Het 
Labour parlementslid Tam 
Dalyell had aanhoudend 
vragen gesteld over de 
omstandigheden waaron
der tijdens het conflict rond 
de Falklands de Argentijn
se kruiser Generaal Bel
grano tot zinken was ge
bracht. De pol itieke top 
wilde deze niet meer naar 
waarheid beantwoorden, 
niet zozeer omdat de vei
ligheid van het land in 
gevaar zou komen (de 
gevraagde informatie was 
niet geheim vanuit strate
gisch oogpunt), maar om
dat zou uitkomen dat be
windslieden in een eerder 
stadium het parlement 
onjuiste informatie hadden 
verstrekt. 
Ponting beschikte als 
hoofd van de betreffende 
afdeling over alle gege
vens, en stopte een aantal 
keren aanwijzingen in 
Dalyells parlementaire 
postbakje (een bemoedi
gend briefje, een intern 
memorandum) . Hij werd 
gearresteerd, kreeg een 
proces aan zijn broek op 
beschuldiging van het 
verstrekken van 
vertrouwelijke documen
ten aan een onbevoegd 
persoon, en werd door de 
jury vrijgesproken, tot 
woede van de rechter en 
van het kabinet. 
Ponting heeft nu zijn visie 
op de Engelse bureaucra
tie verwoord in een boek 
Whitehal/: Tragedy and 
Farce, nadat hij eerst in 
The Rightto Knoween 
terugblik had gegeven op 
zijn proces en een pleidooi 

had gevoerd voor open
heid bij het openbaar 
bestuur. Whitehal/: Trage
dy and Farce is een on
barmhartige beschrijving 
van een bureaucratisch 
systeem in zijn nadagen. 
De grote Engelse be
stuurshervorming dateert 
alweer van meer dan een 
eeuw geleden; het pa
tronagesysteem dat toen 
bestond, werd vervangen 
door een systeem geba
seerd op bekwaamheid en 
verdienste. Hetamb
tenarendom werd her
vormd tot een corps, de 
Civil Service, gekenmerkt 
door intelligentie en ijver, 
maar ook - en in toene
mende mate - door een 
diepg':land conservatisme 
en cynisme. 
Ponting heeft twee grote 
bezwaren tegen het amb
telijke esprit de corps. In de 
eerste plaats het ama
teurisme van de ambtelijke 
kaste (een term die door 
hen zeer wordt veraf
schuwd) . Daarmee be
doelt hij dat 'besturen' als 
een vak op zich wordt 
beschouwd, onafhankelijk 
van kennis van het betref
fende vakgebied . De amb
tenaar behoort vele uit
eenlopende problemen te 
kunnen aanvatten; men 
gaat ervan uit, dat de 
werkwijze steeds dezelfde 
is. Dat gaat heel ver in het 
Engelse systeem. Zelfs op 
gespecialiseerde ministe
ries werken voornamelijk 
mensen met algemene, 
vaak alfa-gerichte oplei
dingen. Het is geen uitzon
dering dat een topfunctie 
bij de T reasury wordt ver
vuld door iemand die Itali
aanse poëzie heeft gestu
deerd in Oxford, maar om 
zo'n baan te krijgen kan 
men beter geen openbare 
financiën hebben gestu
deerd. Vakmatige betrok
kenheid wordt als nadeel 
gezien; kunnen samen
werken in de teamgeest 
van de Dienst is belang-
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