


 

 

Treinreis van vroeger als plan voor de toekomst  

Plan voor kleinschalig spoorvervoer 

tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch  
 

 

Unieke spoorsituatie in Nederland biedt kansen 
 

Best bijzonder, uniek zelfs: een spoortraject tussen twee grote steden waar verschillende 

plaatsen aan liggen, maar waar de trein op geen enkele plek stopt. Welkom op de spoorlijn 

Tilburg – ’s-Hertogenbosch, waar inwoners van Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, 

Helvoirt en Vught iedere dag vooral passagierstreinen voorbij zien rijden, maar niet in- of uit 

kunnen stappen.  

 

In heel veel plaatsen in Nederland reden vroeger treinen en trams, waar ze nu niet meer 

rijden. De reden is vaak heel logisch: het spoor is in de loop der tijd opgedoekt. Maar op dit 

traject is het spoor gebleven en zijn alleen de stations verdwenen, terwijl de roep om 

treinvervoer in de aanliggende dorpen groter is dan ooit te voren.  

 

Voor de D66-fracties in Tilburg, Vught en ’s-Hertogenbosch was dit de aanleiding om de 

handen ineen te slaan voor het maken van een plan om deze dorpen weer aan te sluiten op 

het bestaande spoor: via lightrailvervoer of een stoptrein.  

 

De voordelen van een station zijn er legio, niet alleen voor de aanwonenden maar voor de 

hele regio. De meest genoemde voordelen zijn een verhoging van de leefbaarheid en 

bereikbaarheid van de dorpen en het verminderen van het autoverkeer. Dat laatste is de 

komende jaren cruciaal voor de as Tilburg-’s-Hertogenbosch. In Vught en Helvoirt wordt de 

komende 10 jaar de N65 minder of soms zelfs niet meer begaanbaar door grootschalige 

werkzaamheden. 



 De komende jaren wordt de N65 verdiept ter hoogte van Helvoirt en Vught. Dit 

project, dat in de boeken staat voor 136 miljoen euro, zal twee jaar duren en ernstige 

vertraging opleveren voor verkeer tussen Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. Iedere auto 

minder is meegenomen. Met een station bij de verschillende dorpen zal het 

autoverkeer uit die dorpen afnemen, omdat inwoners een perfect alternatief hebben 

voor de file: de trein. 

 

 Over ongeveer 8 jaar staat de omkering van het auto- en spoorviaduct in Vught op 

het programma. Het is onderdeel van het megaproject verdiept spoor, dat voor 550 

miljoen begroot staat. In Vught gaat nu de N65 onder het spoor door. Dat wordt 

omgekeerd: het spoor gaat naar beneden en de N65 eroverheen. Dit leidt tot zeer 

ernstige vertraging. Volgens de laatste plannen komt er tijdelijk een stalen brug van 2 

keer 1 rijstrook. Om de verkeersoverlast te verminderen is iedere auto minder zeer 

welkom.  

 

De kans dus om nú de mogelijkheden van een pilot op het bestaande spoor te onderzoeken, 

met als doel betere bereikbaarheid van de regio én beide steden. Daarom stellen de fracties 

voor om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheden van een 

lightrailverbinding over bestaand spoor tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch. 

 

We nemen je in dit plan gratis mee op reis. Een ov-chipkaart is nu nog niet nodig. 
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Reis mee van station naar station 

Station Tilburg  
 

Tilburg heeft grote plannen met zijn spoorzone. Dicht rondom het vernieuwde NS Station 

Tilburg is de afgelopen jaren al veel vernieuwd. Deze vernieuwing schuift nu op richting NS 

Station Tilburg Universiteit. Het spoor speelt een steeds grotere rol in de bereikbaarheid van 

het centrum van Tilburg en haar kennisinstellingen. Daarmee wordt ook de verbinding vanuit 

de stad belangrijker. De lijnen naar Breda en Eindhoven hebben meerdere tussenstation. Op 

de lijn naar ’s-Hertogenbosch zijn er in de loop van een eeuw minstens vier verdwenen. De 

langgekoesterde wens is dat station Berkel-Enschot spoedig terugkomt. 

Station Berkel-Enschot 
 

Een station in Berkel-Enschot staat na jaren van lobby eindelijk op de rol, maar in de huidige 

plannen van de Rijksoverheid pas na het jaar 2030. In een onderzoek naar de toekomst van 

de IJssellijn, het spoor Roosendaal-Tilburg-‘s-Hertogenbosch-Oss-Zwolle, staat dat een 

zogenaamd voorstadstation daar kansrijk is en dagelijks 2000 reizigers kan bedienen. Dit 

station staat al in de planning en zou in de tijd naar voren gehaald kunnen worden. 

Station Van Gogh Nationaal Park 
 

Er wordt flink gelobbyd voor de oprichting van Van Gogh Nationaal park dat een aantal 

groene gebieden met elkaar verbindt. Het spoor loopt door het landschap en doorsnijdt de 

ecologische verbinding tussen De Kampina en Oisterwijks Vennen aan de zuidkant en de 

Loonse en Drunense Duinen aan de Noordkant. Voor de bereikbaarheid van deze gebieden 

kan een station in Biezenmortel de Van Gogh Nationaal Park hub worden. Met de trein de 

natuur in: ook een aanwinst voor inwoners van de steden. 

 

 

 



Station Helvoirt 
 

Het is een langgekoesterde wens van de inwoners van Helvoirt dat zij weer in en uit kunnen 

stappen in hun eigen dorp en zo een vlotte verbinding hebben met Tilburg, ’s-Hertogenbosch 

en verder. Nu de verdieping van de N65 voor de deur staat en er extra verkeersdruk komt op 

de Torenstraat die nu al heel druk is, is de wens voor een station weer nadrukkelijk op tafel 

gekomen. 

Station Vught 
 

Tot aan de jaren 50 was er een in- en uitstapplaats (geen station) voor treinreizigers bij de 

zwemplas De IJzeren man. Ook Vught krijgt te maken met de gevolgen van de ombouw van 

de N65 en ook nog eens met de verdieping van het spoor richting Eindhoven. Dat gaat 

jarenlang veel invloed hebben op de bereikbaarheid. Een lightrailhalte in Vught kan helpen 

om deze problemen tegen te gaan. Tijdens de ombouw en ook in de toekomst. 

Knooppunt spoor ‘s-Hertogenbosch 
 

Voor de bereikbaarheid van Brabant is ’s-Hertogenbosch een cruciaal knooppunt. Hier 

stoppen treinen uit verschillende richtingen: Utrecht, Nijmegen, Eindhoven en Tilburg. Er 

wordt er een extra spoor aangelegd met vrije kruising bij Vught. Hierdoor wordt het spoor 

betrouwbaarder en kunnen er meer treinen rijden. Dat maakt dat het mogelijk om het 

gebied tussen Tilburg en ‘s-Hertogenbosch beter te ontsluiten per spoor. Daar sluit de wens 

voor een Station Maaspoort en een OV-hub bij Station-Oost naadloos bij aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

De pilot 

Over bestaand spoor 
 

Voor de pilot willen we graag het bestaand spoor inzetten. Het traject Tilburg – ‘s-

Hertogenbosch is relatief rustig. Er rijden wel goederentreinen, maar het is geen onderdeel 

van een drukke goederenroute. Door uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoor 

wordt de lijn Tilburg ’s-Hertogenbosch minder belast met goederentreinen. Deze ruimte zou 

ingenomen kunnen worden door lightrail die tweemaal per uur stopt bij de stations tussen 

de steden. Met eenzelfde dienstregeling rijden er nu sprinters tussen ’s-Hertogenbosch en 

Eindhoven. 

Bijvangst 
 

Naast het voordeel dat er veel te leren is van een pilot kleinschalig treinvervoer tussen Tilburg 

en ’s-Hertogenbosch over verbetering van bereikbaarheid en haalbaarheid en betaalbaarheid, 

zien we de volgende bijvangst: 

●  Tussenoplossing voor realisatie van een echt treinstation, die in het gebied tussen de 

steden op een duurzame manier ontsluit met op korte termijn den extra belasting op 

de ontsluiting door de ombouw van de N65. 

●  Op korte termijn een oplossing bieden in het stikstofdossier doordat het leidt tot 

minder automobiliteit en daardoor minder uitstoot, ook van fijnstof, stikstof en CO2. 

Hiervan kan de woningbouw profiteren. 

●  In 2035 heeft Tilburg naar verwachting bijna 240.000 inwoners en ’s-Hertogenbosch 

170.000 inwoners. Dit vraagt om goede multimodale bereikbaarheid waarvan 

uitbreiding van bereikbaarheid via het spoor deel uit maakt.  

●  Ontlasting van het onderliggend wegennet in de dorpen met een verbetering van de 

leefbaarheid zoals bij de Torenstraat in Helvoirt. 

 

Haalbaarheidsonderzoek 
 

We gaan niet over een nacht ijs. We willen dat de betrokken gemeenten, de provincie en het 

rijk een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek gaan doen naar een pilot met lightrail op 

bestaand spoor. Duidelijk moet worden of het mogelijk is een lichte trein te laten rijden 



waarbij op meerdere plekken reizigers in en uit stappen tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch. 

Dat hoeven uiteraard geen complete stations te zijn. In het haalbaarheidsonderzoek moeten 

in ieder geval de volgende vragen beantwoord worden. 

 

Bereikbaarheid en leefbaarheid 

- In hoeverre dragen treinhaltes bij aan een betere bereikbaarheid van de steden 

vanuit de tussenliggende dorpen? 

- In hoeverre zijn treinhaltes een bijdrage aan de leefbaarheid van Vught, Helvoirt en 

Cromvoirt tijdens de ombouw van de N65 en de verdieping van het spoor? 

- Levert de pilot het kleinschalig treinvervoer een dusdanige ontlasting van het 

onderliggende wegennet op dat het onderdeel wordt van de ontsluiting in het 

gebeid in de toekomst? 

 

Technisch en veiligheid 

- Is het mogelijk om op deze lijn de lightrail te laten rijden binnen een andere concessie 

dan die van de NS? 

- Is de exploitatie kansrijker als de provincie een aparte concessie zou afgeven voor dit 

traject voor lightrail dan wel een stoptrein? 

- Is het qua veiligheid mogelijk om zwaar en licht materieel te combineren op een 

spoor? 

- Zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van eerdere tijdelijke stations (perrons)? 

 

Financieel 

- Zijn er mogelijke partners die hierin zouden willen investeren? 

- Welke gelden voor het behoud van de bereikbaarheid vanwege de grootschalige 

werkzaamheden bij Vught en Helvoirt kunnen hiervoor aangewend worden? 

- Is het een project dat voor financiering in aanmerking komt voor het Nationaal 

Groeifonds? 

 

 

Tot besluit 
 

De D66-fracties in Tilburg, Vught en ‘s-Hertogenbosch zoeken nadrukkelijk naar 

medestanders in de breedste zin des woords. Die zoeken we binnen de politiek (lokaal, 

provinciaal, landelijk en mogelijk zelfs Europees), maar ook daarbuiten. Ook 

belangengroepen en maatschappelijke organisaties nodigen we van harte uit om de 

uitgangspunten van het haalbaarheidsonderzoek aan te vullen en de onderzoeksvragen aan 

te vullen. 

 

Het plan wordt op 7 november aangeboden aan Rob Jetten, fractievoorzitter van D66 in de 

Tweede Kamer, voorheen fractiewoordvoerder spoorinfra en werkzaam bij ProRail. 
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