
Project Hoogfrequent Spoor 
Rijswijk – Rotterdam

Ieder jaar reizen steeds meer mensen met  
de trein. Die groei zet de komende jaren 
door en concentreert zich vooral op het 
woon-werkverkeer in de spits en op de 
drukke routes van en naar de grote steden.  
Daarom is het belangrijk om het spoor-
wegennet in Nederland tijdig geschikt te 
maken voor de huidige  en toekomstige 
vraag van reizigers, goederenvervoerders  
en verladers. 

Zo ook op het traject tussen Rijswijk en 
Rotterdam.  
Onder de naam Project Hoog frequent  
Spoor Rijswijk – Rotterdam maakt ProRail 
het spoor geschikt om meer treinen te 
kunnen laten rijden en zo het reizen per 
trein makkelijker te maken. 

Met deze brochure brengen wij in kaart  
wat er precies verandert in uw omgeving.



A20

A15

A12

A13

A4

A16

A24

T he Wor l d o f M aps
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Delft Zuid

Schiedam
Centrum

Rotterdam Centraal

Delft
Op het station van Delft worden extra sporen 
aangelegd en een nieuw perron gebouwd. 

Die komen in de tunnelbuis die al klaar 
ligt. Bij de tunnelingangen worden 

de geluidschermen 
aangepast.

Delft Zuid
Station Delft Zuid krijgt een onderdoorgang voor fi etsers en 

voetgangers. De huidige zijperrons worden vervangen door twee 
middenperrons. Het station krijgt liften zodat het beter 

toegankelijk wordt voor iedereen. Het station krijgt een perronkap 
die bestaat uit zonnepanelen. De opbrengst van de zonne-

panelen is gelijk aan de energiebehoefte van het hele 
station. Daarom spreken we van het ‘eerste energie-

neutrale station van Nederland’. 
Vanaf eind 2019 verandert de naam van 

het station in Delft Campus.

Tussen Rijswijk en Delft-Zuid
Tussen Rijswijk en Delft Zuid 

verdubbelen we het spoor van 
twee naar vier sporen.

Tussen Rijswijk en Delft
De spoorbrug over de Kerstanjewetering 
op de grens van Rijswijk en Delft maakt 
plaats voor een spoorbrug die geschikt 

is voor vier sporen. De nieuwe brug 
krijgt een doorvaarhoogte van 1.80 m 

zodat pleziervaartuigen er 
gemakkelijk onderdoor 

kunnen.

Tussen Delft Zuid en Schiedam Centrum
Tussen Delft Zuid en Schiedam Centrum 
zorgen wijzigingen in het spoorsysteem 
(aanpassing van wissels en spoorligging) 

en de treinbeveiliging ervoor dat 
treinen dichter op elkaar 

kunnen rijden.

Rotterdam Centraal
Op Rotterdam Centraal zorgen wijzigingen 
aan het emplacement en aan de perrons 

ervoor dat treinen sneller kunnen 
aankomen en vertrekken. Intercity’s 
naar Den Haag kunnen hier keren 

en daarmee frequenter 
rijden. 

Schiedam Centrum
Door aanpassingen in de sporenligging en 
perrons kan het station Schiedam Centrum 

een intercitystation blijven. De provincie 
Zuid-Holland en de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag leveren 
hiervoor een fi nanciële 

bijdrage.

Rijswijk
In Rijswijk vervangt een nieuwe spoor onderdoorgang 

de overweg ’t Haantje. 
De nieuwe situatie maakt de omgeving 

veiliger en zorgt voor een betere 
doorstroming.
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spooronderdoorgang Rijswijk open (prognose)Planning

spooronderdoorgang 
Delft Zuid open (prognose)

project Rijswijk – Rotterdam
gereedstart bouw

2021 t/m 2024 gefaseerde uitbreiding van sporen en stations



Disclaimer 
De informatie in deze brochure is met uiterste  
zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat sommige  
informatie niet meer actueel is, of op enige wijze  
niet correct is weergegeven. Wij sluiten dan ook elke  
aansprakelijkheid uit als gevolg van de eventueel  
onjuiste weergave van informatie.

Uitgave 
ProRail 
April 2019 
www.prorail.nl

Tienminutentrein
Het project is onderdeel van het Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer (PHS) en valt onder de verantwoordelijkheid 
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het 
project wordt gefinancierd door het ministerie met 
bijdragen van de gemeente Rijswijk en Delft, de provincie 
Zuid Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 
ProRail voert het programma in opdracht van het ministerie 
uit in samenwerking met NS en de goederenvervoerders. 
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Reizigerscorridor    Breda - Eindhoven

Reizigerscorridor   Den Haag - Rotterdam - Breda

Reizigerscorridor    Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL)

Reizigerscorridor    Schiphol - Utrecht - Nijmegen
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Goederenroutering   Zuid-Nederland

Goederenroutering   Zuid-Nederland, geen onderdeel PHS

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 

Het doel van het programma PHS is om op de drukste 
trajecten in Nederland hoogfrequent personenvervoer te 
realiseren. Op deze trajecten kunnen mensen elke tien 
minuten in een trein stappen, de ‘tienminutentrein’. Per 
uur rijden hier zes intercity’s en maximaal zes sprinters. Dit 
zijn zo’n 700 treinen per dag meer dan nu.


