


• Vanaf december 2006

• Opdrachtgever provincie Gelderland

• Vervoerder : Connexxion (tot december 2021)

• 9000-10.000  reizigers per dag

• Groei reizigers 4 % per jaar

• 35 KM SPOOR, merendeels enkelsporig

• 8 stations

• 4 maal per uur Amersfoort-Barneveld-zuid

• 2 maal per uur Barneveld-zuid en Ede/Wageningen

• 51 overwegen 

VALLEILIJN: INTRODUCTIE 



Valleilijn in kaart (trein en bus)
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• Bij uitbreiding frequentie en snelheid: aanpassing 
overwegen i.v.m. beheersbaar houden risico’s. Veel bijna 
ongevallen en ongevallen

• Overwegen: i.k.v. robuustheid en veiligheid: beveiligen, 
afwaarderen  of saneren

• Aanpak  overwegen i.s.m. ProRail, Connexxion, 
gemeenten en Ministerie I en M

• Tussen 2007-2010 veel maatregelen getroffen, laatste 
jaren incidenteel

Overwegen Valleilijn (algemeen)
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• Recenter in Ede gerealiseerd: maatregelen bij 
Manegepad, Wildzoom en Vitterweg 

• In Ede: nog steeds 36 overwegen op 14 km spoor, 
waaronder 5 niet actief beveiligd

• In kader van werkzaamheden robuustheid en mogelijk 
kwartierdienst: ook maatregelen in Ede nodig: steun 
daarvoor nodig.

Overwegen Valleilijn (Ede)
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• Kwartierdienst op gehele Valleilijn is brede wens

• Gaat om het traject Barneveld-zuid - Ede/Wageningen

• Motie Provinciale Staten 2014, Kamermoties

• Medewerking nodig van alle partijen

Kwartierdienst (1)
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• Enige mogelijkheid voor realiseren kwartierdienst is 
dubbelspoor bij Ede-centrum

• Ontwerp-ateliers: het is mogelijk! Wel nieuw plan voor 
directe stationsomgeving (parkeren westzijde)

• Kosten rond de € 15 mio

• Middelen nog niet hiervoor bestemd, wel brede steun. 
Voorjaar 2017 nader besluit. 

Kwartierdienst Valleilijn (2)
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• Beter Benutten maatregelen: spitsmijden, inzet 
gekoppeld materieel, E-bikes, aanpassing in materieel  

• Nieuw materieel (twee treinen) m.i.v. eind 2017/begin 
2018

• Perronverlengingen en onderstation

• Robuustheidsverhogende maatregelen

• 10 jaar Valleilijn! Op 10 december 2016 

Overige ontwikkelingen Valleilijn
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Vragen? 


