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ProRail

“We hebben de laatste jaren onze 
adviseursrol in sneltreinvaart 
versterkt in nauwe samenwer

king met de gehele spoorsector”, vertelt John Vop
pen, CEO van ProRail, met vijfduizend werknemers. 
“Binnen de samenwerking zijn we nu steeds nadruk
kelijker ook mobiliteitsadviseur van gemeenten en 
provincies. Met jarenlange projectervaring denken 
we mee over het ontsluiten van wijken.” 
De activiteiten van de spoorwegbeheerder – ver
antwoordelijk voor het regelen van het treinverkeer, 
onderhoud, vernieuwing en veiligheid van het 
Nederlandse spoorwegennet en stations – liepen 
tijdens corona bepaald geen vertraging op. Talrijke 
stationsomgevingen kregen een impuls. Voppen: “We 
hebben samen met de NS stationsomgevingen gere
aliseerd die fungeren als dorpen in steden.  Mensen 
ontmoeten elkaar, eten en doen er inkopen.” 
Behalve de aanpak van de grote stations als Arn
hem, Rotterdam, Breda en Utrecht bouwde ProRail 
ook kleine stations waaromheen nieuwbouwwijken 
zijn ontstaan. Juist daarin speelt ProRail ook een 
 belangrijkere rol. 

Integrale kennis 
Bij alle overheidsplannen staat het openbaar 
vervoer centraal. Niet alleen de trein, maar ook 
bus, tram, metro en fiets maken daarvan deel uit. 
Als adviseur staat ProRail tegenwoordig in nauwer 
contact met alle gemeenten, en dat is een succes. 
Gemeenten ervaren steeds meer de voordelen van 
de integrale kennis én het overzicht van de spoor
beheerder. “Wij maken de verbinding met zowel 
de logistieke dienstregeling als vele andere lopende 
infrastructurele projecten. Maar essentieel is dat 
wij in een vroeg stadium bij de plannen worden 

Impact op mobili
teitsoplossingen 
versterkt
Het huizentekort is schrijnend en de verstede
lijking neemt in rap tempo toe. Tot 2030 bouwt 
Nederland massaal woningen bij. Tegelijk 
moet de overheid vaart maken met duurzame 
oplossingen. De railinfrastructuur is daarbij 
cruciaal. “ProRail voert niet alleen uit, maar 
onderscheidt zich steeds meer als adviseur  
op het gebied van mobiliteit. Onze maatschap
pelijke impact groeit snel.”
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betrokken. Dan kunnen we meer 
maatschappelijke impact maken 
en flink bijdragen aan de realisatie 
van een duurzame samenleving”, 
motiveert Voppen. 
De organisatie doet er alles aan  
om bijvoorbeeld trillingen en 
 geluid door treinverkeer te mini
maliseren. De juiste woning
fundering voorkomt eveneens veel 
overlast. En een geluids werende 
woninggevel in plaats van ge
luidsschermen is tegenwoordig 
een mooie oplossing. Maar ook 
daarvoor is het raadzaam dat 
overheden ProRail al vroeg bij hun 
woningbouwplannen betrekken. 
Het gaat tenslotte om langdurig 
wooncomfort van inwoners en de 
bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
een station in de buurt. 

Toename spoorvervoer
Tot 2040 voorziet ProRail een 
flinke toename van het spoorver
voer. Volgens eigen modellen leidt 
meer thuiswerken tot 8% minder 
personenvervoer. Maar door een 
bevolkingsgroei van 1,6 miljoen 
en een voorziene stijging van 
het goederenvervoer (containers 
op de trein) neemt het spoor
vervoer fors toe. Bovendien zet 
de verstedelijking door en worden 
steeds meer steden autoluw. De 
vraag naar de trein als duurzame 
vervoersoptie stijgt rap. Hoe  
vangt ProRail deze groei op? 

verbeteren, regio’s dichter bij de 
Randstad brengen én inclusi
viteit”, verklaart de ambitieuze 
CEO. ProRail wil graag dat   
de nieuwe bewoners van die   
1 miljoen woningen met gemak 
de trein kunnen nemen. En voor 
vliegreizen tot 750 kilometer wil 
de spoorwegbeheerder een goed 
en comfortabel alternatief bieden. 
Hoe meer mensen duurzaam per 
trein reizen, hoe hoger de bijdrage 
aan (internationale) klimaatdoe
len. Dat geldt eveneens voor meer 
containers van vrachtauto naar 
trein. “Ons doel is maximale inzet 
om de mobiliteit in Nederland  
te verbeteren. Daarom geloven  
we ook in combinatietrajecten  
als trein plus (elektrische) fiets.” 

ProRail is de op een na grootste 
grondbezitter van Nederland. 
Natuur is integraal onderdeel van 
beheer en onderhoud. Het ver
groten van de biodiversiteit krijgt 
alle aandacht. Door de enorme 
grondoppervlakte is de impact 
groot. Op steeds meer stationsda
ken en gronden komen zonnepa
nelen. Het eerste energieneutrale 
station Delft Campus is inmid
dels gerealiseerd. Voppen: “Onze 
ambitie is om energieneutraal te 
zijn met zelfopgewekte energie, 
in 2030.” Daarnaast hergebruikt 
ProRail steeds meer materialen. 
Oude hoofdsporen krijgen een 
nieuw leven als zijspoor. 

Kortom, het spoor vormt als 
duurzame mobiliteit dé oplossing 
voor grote maatschappelijke the
ma’s. “Wij dragen met onze im
pact graag bij aan de versnelling 
van een duurzame samenleving 
en willen tevens voorkomen dat 
Nederland ‘vastloopt’. Alle kennis 
en kunde is in huis en we werken 
intensief samen met de hele 
spoorsector”, besluit Voppen. 

John Voppen:

‘ Overheden moeten ProRail 
vanwege integrale kennis zo 
vroeg mogelijk bij plannen 
betrekken’
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Voppen: “Meer wijken betekent 
meer stations, sporen en perrons. 
Maar onze strategie gaat in eerste 
instantie uit van het intensiever 
benutten van het huidige spoor. 
Zo werken we bijvoorbeeld voor 
het traject Arnhem – Rotterdam 
aan twee extra intercity’s per uur: 
iedere 10 minuten een intercity. 
Samen met marktpartijen en 
vervoerders onderzoeken we ook 
het deels automatisch rijden van 
treinen met behulp van Automa
tic Train Operation (ATO), dat de 
machinist ondersteunt. Zo maakt 
een uiterst nauwkeurige planning 
een hogere benutting mogelijk.”

Maatschappelijke impact
De maatschappelijke impact van 
ProRail is in potentie enorm. De 
organisatie bezit een schat aan 
kennis over logistiek en innova
ties. “De spoorsector vormt de 
spil bij het oplossen van diverse 
grote maatschappelijke pro
blemen. Denk aan thema’s als 
duurzaam vervoer, bereikbaarheid 

“Als je de media moet 
geloven, hebben 
winkels hun langste 

tijd gehad. De groei in online 
shoppen zou een tsunami aan 
faillissementen in winkelstraten 
veroorzaken. Als adviseur ben ik 
dagelijks actief in de retailbranche 
en ja, ik zie inderdaad dat er win
kels sluiten. Maar een tsunami? 
Nee. Bovendien staan er altijd wel 
ondernemers klaar om een leeg
staand winkelpand te betrekken. 
Die kant van het verhaal krijgt 
nauwelijks aandacht.”   

Trouw publiek
“Na een jarenlange piek is de 
markt voor winkelvastgoed, mede 
door corona, genormaliseerd. 
Particuliere beleggers kunnen 
nu voor een reële prijs instappen 

en een reëel aanvangsrendement 
halen. Dit heeft een positief effect 
op ondernemers: een reële huur 
vergroot hun marge. Vooral in 
kleinere steden durven lokale 
ondernemers weer een winkel te 
starten. Ironisch genoeg komt 
dit ook door internet, want het is 
lastig online concurreren tegen 
giganten als Bol, Amazon en 
Zalando. Een fysieke winkel biedt 
meer kansen. Je kunt je onder
scheiden en je bereikt er een groot 
en trouw publiek mee. Kijk maar 
wat er gebeurde toen de corona
beperkingen werden opgeheven: 
de winkelstraten liepen meteen 
vol. Nederlanders gaan nog steeds 
graag de deur uit om te shoppen. 
Niet voor niets openen steeds 
meer online stores ook een  
fysieke vestiging.”  

Zijn winkels op sterven na dood? Bij lange na niet. Wel is de markt na 
jaren van hoogtij nu genormaliseerd. Gijs Bessem van KroesePaternotte 
– de A1 retailspecialist – vindt het tijd voor een tegengeluid. “Dit is een 
ideale tijd om in winkels te investeren.”

Winkels zijn 
springlevend!

DEEL ONLINE

KroesePaternotte

Out of the box
“Op termijn zal het winkel
gebied zich gaan concentre
ren in aantrekkelijke zones, 
zoals een sfeervolle binnen
stad. Steden die nauwelijks 
een monumentaal centrum 
hebben, dreigen de concur
rentiestrijd met historische 
steden te verliezen. Ze moeten 
out of the box gaan denken. Ik 
weet dat parkeertarieven een 
heilig huisje zijn, maar als je 
ze verlaagt, verleid je shop
pers wel om naar je stad te 
komen. Ook kun je je afvragen 
of het nog van deze tijd is 
om bestemmingsplannen in 
rots te beitelen. Door flexi
beler met die plannen om te 
gaan, kunnen gemeentes hun 
winkelgebied extra aantrekke
lijk maken voor ondernemers 
en bezoekers. Daar profiteert 
uiteindelijk de gehele stad 
van.”

Gijs Bessem:
‘ Als winkelier bereik je een 
groot en trouw publiek’


