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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden, 

De provincie Noord-Holland heeft een onderzoek laten verrichten naar de Hyperloop: https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Archief/2020/April_2020/Magneetzweeftrein_maakt_Brussel_of_D_sseldorf_binnen_half_uur_bereikbaar Een
opvallend iets dat steden zoals Bremen en Hamburg niet in het woordenboek voorkomen in Noord-Holland. Terwijl ze binnen
het zelfde kilometer bereik liggen als Frankfurt am Main. Kijkt u maar naar het bijgevoegde Schipholkaartje. 

Waarbij opgemerkt moet worden dat de Hyperloop pas een techniek is voor overmorgen; in vervoerswereld is dat dus 2,5
generatie verder. Intussen kan gewoon een conventionele hogesnelheidslijn gebouwd worden. Welke opdracht geeft u uw
bestuurders mee in deze context. Want het is van de zotte dat structureel de Duitse steden Bremen en Hamburg genegeerd
worden door de Randstad provincies. 

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
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Rol van hyperloop in het 
ontwikkelperspectief 
“Compacte Metropool”


Bereikbaarheid
Hyperloop kan de totale reistijd van deur tot deur tussen de MRA en de 
steden langs de vijf routes aanzienlijk verkorten. Deze potentie 
herdefinieert het bestaande metropolitaanse systeem en verbetert de 
internationale bereikbaarheid tot een nieuw Daily Urban System binnen 
60 minuten reistijd.


Connectiviteit
De verbeterde bereikbaarheid op de vijf routes leidt tot 
agglomeratievoordelen en versterkt het concurrentievermogen. De 
connectiviteit is gemeten in het potentieel van een groter bereik van de 
beroepsbevolking. Tevens kan een hyperloopverbinding economische 
clusters met elkaar verbinden die van grote economische waarde zijn 
voor de provincie.


Substitutie & Decongestie
De luchthaven Schiphol heeft een sterke en belangrijke positie 
als internationaal knooppunt voor de MRA. De WLO-prognoses 
tonen een groei van 60% passagiers voor 2040, wat 
overeenkomt met 4,3 miljoen passagiers op de internationale 
verbindingen met de luchthavens Brussels, Parijs, Düsseldorf 
en Frankfurt.


Substitutie van korte-afstandsvluchten naar hyperloop draagt 
bij aan het verminderen van de congestie van de luchthaven. 
Dit levert van alle luchthavens totaal een potentieel op van 3-
3,6 miljoen passagiers, wat neerkomt op 20 tot 24 duizend 
vliegtuigbewegingen in 2040.


Het ontwikkelingsperspectief Compacte Metropool identificeert vijf 
potentiële hyperlooproutes die zich richten op het maximaliseren van de 
connectiviteit van het grootstedelijk gebied met nationale en 
internationale economische clusters. De impact van hyperloop is gericht 
op bereikbaarheid, connectiviteit, substitutie en decongestie.
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