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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden, 

In het kader van weten wat er speelt en welke effecten bepaalde
besluiten hebben. Wijs ik u graag even op bepaalde zaken uit de
media. 

https://fd.nl/bedrijfsleven/1452889/ns-vreest-lijnen-naar-parijs-
en-londen-kwijt-te-raken-kyi2cam4ujhb 
https://www.tubantia.nl/hengelo/snelle-trein-naar-berlijn-
oldenzaals-statenlid-lex-schukking-geeft-niet-op-ook-al-rijd-ik-
er-zelf-nooit-in~a8e7d780/
https://www.destentor.nl/zwolle/ns-grijpt-in-op-bomvolle-
flessenhals-zwolle-amersfoort-vier-intercitys-per-
uur~a444fea42/ 
https://www.destentor.nl/hardenberg/rover-wil-geen-
batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-
stap~a3e2feee/ 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2144263/prorail-trapt-op-de-
rem-voor-plannen-batterijtrein-in-overijssel 
https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1169185/fnp-maakt-
conceptprogramma-statenverkiezingen-bekend-partij-wil-af-van-
komst-lelylijn
https://www.railfreight.com/corridors/2022/09/23/serbia-to-
secure-500-million-loan-for-belgrade-nis-railway-line/ citaat: 
Serbia will in all likelihood secure a loan of 500 million euros from
the European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), in
order to upgrade the railway line connecting Belgrade to Niš. Once
this upgrade is done, freight and passenger trains will be able to
run at a speed of 200 kmph from Niš up till Novi Sad, north of
Belgrade.  The railway section is only 228 km-long,  The aim of the
modernisation works is to enable a speed increase to up to 200 kmph. At
such a speed, the journey would be covered in 1 hour and 15 minutes,
whereas the current travel time between Belgrade and Niš is 5,5 hours. 
https://www.railfreight.com/intermodal/2022/09/23/tx-logistics-
reveals-the-new-nikrasa-3-0-system/  Spoorgoederenvervoer in
de provincie Groningen. Focus op binnenvaart is maar halve
oplossing. 

In het kader van de Wunderline is het verbazingwekkend dat Servië
gewoon een half miljard Euro regelt voor de opwaardering van zwaar
gedateerd spoor. Terwijl het in de provincie Groningen maar niet lukt?
Misschien iets om over na te denken. Zelfde geldt ook voor de
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V E R V O E R


NS vreest lijnen naar Parijs en Londen kwijt
te raken
Jan Verbeek 10:25


Het kabinet wil het internationale treinverkeer voortaan apart gaan aanbesteden. Als dat gebeurt, kan de NS de huidige
inzet van Thalys, Eurostar en IC's verliezen aan giganten als Deutsche Bahn en het Franse SNCF.  Foto: Egbert
Hartman/ANP
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De NS krijgt een nieuwe concessie voor het spoorvervoer voor de jaren tot 2035.


Maar tegelijk wil het kabinet meer ruimte geven aan andere exploitanten.


De NS vreest de internationale lijnen kwijt te raken en ook een deel van het Nederlandse


spoor.


Vakbond FNV is tegenstander van de liberalisering op het spoor.


De NS vreest een deel van zijn spooractiviteiten kwijt te raken aan concurrenten. Het gaat


om de internationale lijnen naar Parijs en Londen alsook een deel van het Nederlandse


spoornet. Dat heeft te maken met eisen die het kabinet wil gaan stellen aan een nieuwe


spoorconcessie.


In die meerjarige concessie geeft het ministerie van Infrastructuur veel ruimte voor


concurrentie op het spoor. ‘Maar daarmee nodig je wel de grote bedrijven uit Frankrijk en


Duitsland uit om zónder NS te gaan rijden op trajecten naar Parijs, Londen en Frankfurt',


zegt NS-topman Bert Groenewegen.


De spoorvervoerder hoopte op een probleemloze, onderhandse verlenging van de huidige


tienjarige concessie die eind 2024 afloopt. Maar het loopt anders. Het kabinet gaat het


spoor meer openstellen voor andere vervoerders. Zowel in Nederland als op de lijnen naar


het buitenland.


FNV tegen liberalisering
Vakbond FNV is geen voorstander van de liberalisering. ‘De NS is een van de beste


spoorbedrijven ter wereld', schrijft bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor in een notitie


aan de Tweede Kamer. ‘Marktwerking op het spoor zal de trein niet goedkoper maken. Den


Haag heeft andere middelen om de dienstverlening bij de NS te verbeteren als dat nodig is.


Vervang in dat geval het management.'


Een van de veranderingen is dat het kabinet het internationale treinverkeer voortaan apart


wil gaan aanbesteden. Als dat gebeurt, kan de NS de huidige inzet van Thalys, Eurostar en


IC's verliezen aan giganten als Deutsche Bahn en het Franse SNCF.


NS-directeur Groenewegen zegt geschrokken te zijn van deze en andere veranderingen in


het voorlopig Programma van Eisen voor de zogeheten Hoofdrailnetconcessie. Dat is de


concessie die in bezit is van de NS en onder meer geldt voor alle Intercity-trajecten in


Nederland en de internationale treinen naar Parijs, Londen, Brussel, Frankfurt en Berlijn.


Internationale lijnen leveren veel geld op
Verlies van het traject Amsterdam-Parijs of Amsterdam-Londen betekent een klap voor de


•
•
•


•
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NS. De internationale lijnen zijn het meest lucratieve deel van alle NS-activiteiten. Het


levert de onderneming jaarlijks enkele tientallen miljoenen op.


Maar ook vermindering van het aantal treinen op Nederlandse trajecten zou een forse


tegenvaller zijn. In de conceptplannen van het ministerie van I&W die er nu liggen, krijgt


de NS te maken met volumeafspraken. Dat betekent dat de NS op een populaire lijn maar


een beperkt aantal treinen per uur mag laten rijden. De ruimte die zo ontstaat zou door


andere aanbieders kunnen worden opgevuld. Daarnaast zou een deel van de lijnen uit de


concessie worden gehaald en apart moeten worden aanbesteed.


Meer tickets
De NS vindt dat geen goed idee. Volgens Groenewegen zal dat ten koste gaan van de


dienstregeling, zullen er meerdere tickets nodig zijn en zal er ook meer toezicht moeten


worden gehouden. ‘Van de reizigers hoeft nu 80% niet over te stappen. Dat wordt anders


als er meerdere aanbieders komen.' Hij wijst op de tevredenheidsonderzoeken onder NS-


klanten en de punctualiteit. ‘Waarom zou je dat te grabbel gooien? Omdat Brussel dat


vraagt?'


Achtergrond van de veranderde houding van de Nederlandse overheid zijn de eisen die


Brussel stelt aan de spoorsector. De Europese Commissie wil dat spoormarkten in lidstaten


verder worden opengegooid en legt dat de nationale regeringen op.


Tegenstanders vrezen een versnippering van het aanbod. Zij denken dat nieuwe aanbieders


alleen maar de kersen van de taart zullen pakken en de niet-renderende trajecten zullen


overlaten aan de traditionele spoorbedrijven.


Subsidie in plaats van betalen
De kabinetsplannen voor de NS liggen nog niet vast. Dinsdag is er een rondetafelgesprek in


de Tweede Kamer waar voor- en tegenstanders van een verdere openstelling van het spoor


aan het woord komen. Er zal dan worden gesproken over het concept-Programma van


Eisen. Op 11 oktober debatteert de vaste Kamercommissie voor vervoer over de


openstelling van het spoor. In 2023 zal de nieuwe concessie definitief worden vastgesteld.


De discussie over verlies van treindiensten komt voor de NS op een ongelegen moment. De


onderneming leed in de pandemie zware verliezen en kent nog steeds financiële


problemen. Er zitten minder reizigers in de treinen, de energierekening zal de komende


jaren oplopen en het bedrijf kampt met ruim duizend vacatures. Daarom heeft de NS de


dienstregeling ingekrompen en he bedrijf zal dat ook volgend jaar doen.


In de huidige concessie die in 2024 afloopt, betaalt de NS jaarlijks €200 mln aan de


overheid voor het gebruik van het spoor. De NS-directie wil de rollen voorlopig omdraaien:


ze wil dat Den Haag subsidie geeft aan de NS gezien de moeilijke marktomstandigheden.
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Meer bedrijfsleven


Lees meer


Nieuwe cao is vooral aanslag op huishoudboekje NS


NS-topman is harde werker die niet graag in de schijnwerpers staat


NS worstelt met verlies, minder forensen, personeelskrapte en stakingen


I


TEGENSLAG


'Het kwam niet in ons op dat het nog mis kon gaan'


PODCAST


Achter Gesloten Deuren: De boerenzoon en de Saoedische prins


ENERGIE


Consument overgeleverd aan grillen energiemarkt


VASTGOED


Vastgoedfondsen overvallen door fiscale ingreep kabinet in 2024



https://fd.nl/bedrijfsleven/1451339/nieuwe-cao-is-vooral-aanslag-op-huishoudboekje-ns

https://fd.nl/bedrijfsleven/1450292/ns-topman-is-harde-werker-die-niet-graag-in-de-schijnwerpers-staat

https://fd.nl/bedrijfsleven/1449377/ns-worstelt-met-verlies-minder-forensen-personeelskrapte-en-stakingen

https://fd.nl/bedrijfsleven/1452707/het-kwam-niet-in-ons-op-dat-het-nog-mis-kon-gaan

https://fd.nl/bedrijfsleven/1452781/achter-gesloten-deuren-de-boerenzoon-en-de-saoedische-prins

https://fd.nl/bedrijfsleven/1452793/consument-overgeleverd-aan-grillen-energiemarkt

https://fd.nl/bedrijfsleven/1452797/vastgoedfondsen-overvallen-door-fiscale-ingreep-kabinet-in-2024





25-09-2022 10:46 NS vreest lijnen naar Parijs en Londen kwijt te raken


https://fd.nl/bedrijfsleven/1452889/ns-vreest-lijnen-naar-parijs-en-londen-kwijt-te-raken-kyi2cam4ujhb?utm_medium=social&utm_source=twitter&u… 5/5



https://fd.nl/bedrijfsleven/1452797/vastgoedfondsen-overvallen-door-fiscale-ingreep-kabinet-in-2024






23-09-2022 14:35 Snelle trein naar Berlijn? Oldenzaals Statenlid Lex Schukking geeft niet op: ‘Ook al rijd ik er zelf nooit in’ | Hengelo | tubantia.nl


https://www.tubantia.nl/hengelo/snelle-trein-naar-berlijn-oldenzaals-statenlid-lex-schukking-geeft-niet-op-ook-al-rijd-ik-er-zelf-nooit-in~a8e7d780/ 1/8


Tim Nijhof 21-09-22, 10:00


Onbeperkt PREMIUM
van  voor 1,20 per week


NET BINNEN


BEKIJK ALLE ARTIKELEN


PREMIUM


Oldenzaals Statenlid Lex Schukking pleit voor een snelle trein
van Amsterdam naar Berlijn via ‘Twente Centraal’. © Emiel
Muijderman


Snelle trein naar
Berlijn? Oldenzaals
Statenlid Lex
Schukking geeft niet
op: ‘Ook al rijd ik er
zelf nooit in’
OLDENZAAL/HENGELO - Hij voelt zich soms
een roepende in de woestijn. Het weerhoudt
VVD-Statenlid en Oldenzaler Lex Schukking
niet van een nieuwe lobby voor een
hogesnelheidsverbinding Amsterdam-Berlijn,
via Twente. „Iemand moet ermee beginnen.”
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STADSDICHTER HENGELO


Een uur sneller in Amsterdam en in Berlijn. Vanaf
station Twente Centraal. Schukking: „Daarmee
bedoel ik Hengelo.” Een
hogesnelheidsverbinding naar Duitsland zou
miljarden kosten. „Een tijdrovende kwestie.
Waarschijnlijk stap ik zelf nooit in die trein”, zegt
het Statenlid. Toch plant hij dit zaadje. „Het
belang van de hogesnelheidstrein wordt nog niet
gezien. Maar het kan ons een betere toegang tot
de kennisregio’s Amsterdam en Berlijn geven.
Tot het hart van Europa. Ik vind het een gouden
kans.”


/ 0:18 0:29





Zo’n hogesnel heids trein


komt niet zomaar in


Twente. Het vergt inzet,


lobbywerk, investerin gen


- Lex Schukking, Statenlid


Niet trager, maar sneller
Er klinkt ongeloof door in zijn stem. Schukking
vertelt dat de trein van Enschede naar
Amsterdam tegenwoordig enkele minuten
langzamer is dan in 1948. VVD Enschede heeft
dat voor hem uitgezocht. Schukking: „We leggen
het dus af tegen een trein van vlak na de oorlog.
Dat kan toch niet?”


Gedwongen vertrek


3 juli


Binnen


Cowboy Fred


Van donker naar licht
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Zuidas
Er mag in zijn ogen een tandje bij. In Zwolle
kregen ze de handen ook op elkaar voor nieuwe
spoorverbindingen naar het westen van het land,
zegt hij. „Daar loopt de Hanzelijn. Vanuit Zwolle
ben je met de trein in een uur op de
Amsterdamse Zuidas.” De tijd is rijp voor Twente
om mee te versnellen, vindt de Oldenzaler.


Slechts vier tussenstations tussen Amsterdam
en Berlijn zou de hogesnelheidstrein aandoen.
„Twente Centraal en Amersfoort in Nederland en
Osnabrück en Hannover in Duitsland.” Om
gewicht in de schaal te kunnen leggen is het
volgens Schukking van belang dat de regio als
een blok achter het idee gaat staan. Nou is dat
makkelijker gezegd dan gedaan.


Het aantal vluchten op


Schiphol gaat drastisch


omlaag. Alterna tief


vervoer is nodig


- Lex Schukking, Statenlid


‘Dit is een Twentse zaak’
„In Twente is het nog te vaak ieder voor zich.
Terwijl dit bij uitstek een regionale zaak is.” In de
Overijsselse Staten is er op zijn eigen fractie na
weinig steun voor het realiseren van een snellere
treinverbinding naar Duitsland. „We moeten hier
niet steeds achter de fanfare aanhobbelen. Zo’n
trein komt niet zomaar aanrijden. Het vergt inzet,
lobbywerk, investeringen.”


De discussies over vliegveld Schiphol kunnen
als munitie dienen. „Het aantal vluchten op
Schiphol gaat drastisch omlaag. Alternatief
vervoer is nodig. Met een nieuwe trein kunnen
we daarop inhaken.” Europa verbindt grote
steden door middel van Trans-Europese


Scheuren met interactieve winkelwagentjes in


Goor: ‘Feest als dit karretje er is’


PREMIUM


MET VIDEO 1
Activisten razen door regio op zoek naar


‘vervuilende’ grote auto’s: ‘Zijn we helemaal gek


geworden?’


PREMIUM


2
‘Bende uit Litouwen verantwoordelijk voor


inbraakgolf Hof van Twente’


PREMIUM


3
Deze Tukker bouwt paradijs voor verwaarloosde


paarden: ‘Je wilt niet weten wat voor ellende


Johnny achter de rug heeft’


PREMIUM


MET VIDEO 4
Kampioen bankdrukken Mitch Huiskes (30) uit


Hengelo legt elk koekje op de weegschaal: om


maar niet te licht te worden 


PREMIUM


MET VIDEO 5


WEEKDEAL: Thermen Soesterberg


Van €42.5 voor €29.95


Bastion Hotels


Van €107 voor €79


GreenCityTrip
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transportnetwerken. „Vergis je niet, er is geld
beschikbaar voor projecten zoals deze.”


Het is druk op het Duitse


spoor. Daarom is een


volledig nieuwe verbinding


via Arnhem niet realis tisch


- Lex Schukking, Statenlid


Druk op het Duitse spoor
Prorail en het kabinet lonken naar een
hogesnelheidsverbinding via Arnhem.
Burgemeester van Bad Bentheim, Volker
Pannen, drukte Schukking echter op het hart dat
dit niet realistisch is. „Hij vertelde dat het druk is
op het Duitse spoor. Er rijden al veel
hogesnelheidstreinen, bijvoorbeeld naar het
Rurhgebied. Het benutten van een bestaande
verbinding als Amsterdam-Hengelo-Berlijn heeft
een grotere kans van slagen.”


Of de ‘supersonische trein’ voor 2050 door
Twente sjeest? Schukking betwijfelt het. Het
ontmoedigt hem niet. „Het wordt een lange reis.
Maar iemand moet de eerste stap zetten.”


Oldenzaals Statenlid Lex Schukking pleit voor een snelle trein
van Amsterdam naar Berlijn via ‘Twente Centraal’. © Emiel
Muijderman
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WK Volleybal Vrouwen


Voor €22


vt wonen&design beurs


Van €29.95 voor €17.5


‘Slachtoffer (26) vuurwerkongeval Borne is er


slecht aan toe’: ‘Triest wat er is gebeurd’
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Deze Tukker bouwt paradijs voor verwaarloosde


paarden: ‘Je wilt niet weten wat voor ellende


Johnny achter de rug heeft’


PREMIUM


MET VIDEO


Scheuren met interactieve winkelwagentjes in


Goor: ‘Feest als dit karretje er is’


PREMIUM


MET VIDEO


Kampioen bankdrukken Mitch Huiskes (30) uit


Hengelo legt elk koekje op de weegschaal: om


maar niet te licht te worden 


PREMIUM


MET VIDEO


Woods Eatery in Hengelo is terug, en dit zijn de


nieuwe plannen: ‘We gaan gasten verrassen!’


PREMIUM
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ALLE HERINNERINGEN


Je las zojuist één van je


gratis


PREMIUM artikelen


Abonneer direct om onbeperkt verder te lezen op
Tubantia.nl en in de app, of koppel je abonnement


met dit account.


Digitaal Basis Digitaal Basis + 
zaterdag op papier


Onbeperkt toegang tot alle artikelen op
Tubantia.nl en in de app


Elke zaterdag de extra dikke weekendkrant op
papier thuisbezorgd


Na deze periode heb je een maandelijks opzegbaar
abonnement tegen het dan geldende reguliere tarief. Op
dit moment is het reguliere tarief 7,95 per 4 weken.


Als abonnee van Tubantia ontvang je per mail
nieuws, aantrekkelijke aanbiedingen, actualiteiten


Kies je formule1.


M E E S T E  V O O R D E E L


24 maanden 5,20
per maand


12 maanden 6,07
per maand


Maandelijks opzegbaar 7,95


per maand


Vul je IBAN-rekeningnummer in2.


NL91 XXXX 0417 1643 00


Ik ga akkoord met de actie- en
abonnementsvoorwaarden


[1 ] [2 ]


Start met lezen


Door mijn IBAN-rekeningnummer in te vullen geef ik
toestemming voor automatische incasso van 5,20 per
maand.


1 2


Mevr. M. Lansink-Ophuis


23-09-2022


Dhr. T. te Woerd


23-09-2022


Mevr. B. Alberink


22-09-2022


Mevr. L. Nijmeijer - van Beekum


22-09-2022


Dhr. E. Borkent


21-09-2022
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LEES MEER


en productinformatie. Je kan dit wijzigen bij je
voorkeuren.


Nieuwsbrief


Elke dag de highlights in jouw inbox
Meld je aan voor de nieuwsbrief.


JA, DAT WIL IK
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Interac -


tief


winkelw…


Ten Napel


bouwt


nieuw…


Meld je aan voor de nieuwsbrief


Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsbrief van Tubantia ontvangen via e-mail?


frmengergrunn9@gmail com Aanmelden
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van  voor 1,20 per week


NET BINNEN


BEKIJK ALLE ARTIKELEN


PREMIUM


Oldenzaals Statenlid Lex Schukking pleit voor een snelle trein
van Amsterdam naar Berlijn via ‘Twente Centraal’. © Emiel
Muijderman


Snelle trein naar
Berlijn? Oldenzaals
Statenlid Lex
Schukking geeft niet
op: ‘Ook al rijd ik er
zelf nooit in’
OLDENZAAL/HENGELO - Hij voelt zich soms
een roepende in de woestijn. Het weerhoudt
VVD-Statenlid en Oldenzaler Lex Schukking
niet van een nieuwe lobby voor een
hogesnelheidsverbinding Amsterdam-Berlijn,
via Twente. „Iemand moet ermee beginnen.”


1,83


13:55  ‘Oudjes' Pasveer en Boschker wonen naast elkaar


in Hengelo: ‘Prachtig’


 PREMIUM


11:40  Bornse Florien Reesink (24) verrassende


debutante op WK in eigen land: ‘Nooit verwacht hier bij te mog…


 PREMIUM


11:30  Groot vermaak met kleine verzamelobjecten:


winkel in miniatuurauto’s en bouwpakketten �oreert op nieuw…


 PREMIUM


10:52  Deze Tukker bouwt paradijs voor verwaarloosde


paarden: ‘Je wilt niet weten wat voor ellende Johnny achter de…


 PREMIUM


10:26  Hoe Deniz Kuypers overeind blijft te midden van


de inheemse Amerikaanse gekte


 PREMIUM
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STADSDICHTER HENGELO


Een uur sneller in Amsterdam en in Berlijn. Vanaf
station Twente Centraal. Schukking: „Daarmee
bedoel ik Hengelo.” Een
hogesnelheidsverbinding naar Duitsland zou
miljarden kosten. „Een tijdrovende kwestie.
Waarschijnlijk stap ik zelf nooit in die trein”, zegt
het Statenlid. Toch plant hij dit zaadje. „Het
belang van de hogesnelheidstrein wordt nog niet
gezien. Maar het kan ons een betere toegang tot
de kennisregio’s Amsterdam en Berlijn geven.
Tot het hart van Europa. Ik vind het een gouden
kans.”


/ 0:18 0:29





Zo’n hogesnel heids trein


komt niet zomaar in


Twente. Het vergt inzet,


lobbywerk, investerin gen


- Lex Schukking, Statenlid


Niet trager, maar sneller
Er klinkt ongeloof door in zijn stem. Schukking
vertelt dat de trein van Enschede naar
Amsterdam tegenwoordig enkele minuten
langzamer is dan in 1948. VVD Enschede heeft
dat voor hem uitgezocht. Schukking: „We leggen
het dus af tegen een trein van vlak na de oorlog.
Dat kan toch niet?”


Gedwongen vertrek


3 juli


Binnen


Cowboy Fred


Van donker naar licht



https://www.tubantia.nl/hengelo/gedwongen-vertrek~a9a0328a/

https://www.tubantia.nl/hengelo/binnen~a4472556/

https://www.tubantia.nl/hengelo/cowboy-fred~a994f351/

https://www.tubantia.nl/hengelo/van-donker-naar-licht~a599369d/
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ALLE ARTIKELEN


MEEST GELEZEN


WEBWINKEL


Zuidas
Er mag in zijn ogen een tandje bij. In Zwolle
kregen ze de handen ook op elkaar voor nieuwe
spoorverbindingen naar het westen van het land,
zegt hij. „Daar loopt de Hanzelijn. Vanuit Zwolle
ben je met de trein in een uur op de
Amsterdamse Zuidas.” De tijd is rijp voor Twente
om mee te versnellen, vindt de Oldenzaler.


Slechts vier tussenstations tussen Amsterdam
en Berlijn zou de hogesnelheidstrein aandoen.
„Twente Centraal en Amersfoort in Nederland en
Osnabrück en Hannover in Duitsland.” Om
gewicht in de schaal te kunnen leggen is het
volgens Schukking van belang dat de regio als
een blok achter het idee gaat staan. Nou is dat
makkelijker gezegd dan gedaan.


Het aantal vluchten op


Schiphol gaat drastisch


omlaag. Alterna tief


vervoer is nodig


- Lex Schukking, Statenlid


‘Dit is een Twentse zaak’
„In Twente is het nog te vaak ieder voor zich.
Terwijl dit bij uitstek een regionale zaak is.” In de
Overijsselse Staten is er op zijn eigen fractie na
weinig steun voor het realiseren van een snellere
treinverbinding naar Duitsland. „We moeten hier
niet steeds achter de fanfare aanhobbelen. Zo’n
trein komt niet zomaar aanrijden. Het vergt inzet,
lobbywerk, investeringen.”


De discussies over vliegveld Schiphol kunnen
als munitie dienen. „Het aantal vluchten op
Schiphol gaat drastisch omlaag. Alternatief
vervoer is nodig. Met een nieuwe trein kunnen
we daarop inhaken.” Europa verbindt grote
steden door middel van Trans-Europese


Scheuren met interactieve winkelwagentjes in


Goor: ‘Feest als dit karretje er is’


PREMIUM


MET VIDEO 1
Activisten razen door regio op zoek naar


‘vervuilende’ grote auto’s: ‘Zijn we helemaal gek


geworden?’


PREMIUM


2
‘Bende uit Litouwen verantwoordelijk voor


inbraakgolf Hof van Twente’


PREMIUM


3
Deze Tukker bouwt paradijs voor verwaarloosde


paarden: ‘Je wilt niet weten wat voor ellende


Johnny achter de rug heeft’


PREMIUM


MET VIDEO 4
Kampioen bankdrukken Mitch Huiskes (30) uit


Hengelo legt elk koekje op de weegschaal: om


maar niet te licht te worden 


PREMIUM


MET VIDEO 5


WEEKDEAL: Thermen Soesterberg


Van €42.5 voor €29.95


Bastion Hotels


Van €107 voor €79


GreenCityTrip
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BEZOEK DE WEBWINKEL


MEER   INFO 


NEWCASTLE  


MINI  
CRUISE  


HERFST  


SALE 
50 %   
KORTING 


MEEST GEDEELD


IN HERINNERING


transportnetwerken. „Vergis je niet, er is geld
beschikbaar voor projecten zoals deze.”


Het is druk op het Duitse


spoor. Daarom is een


volledig nieuwe verbinding


via Arnhem niet realis tisch


- Lex Schukking, Statenlid


Druk op het Duitse spoor
Prorail en het kabinet lonken naar een
hogesnelheidsverbinding via Arnhem.
Burgemeester van Bad Bentheim, Volker
Pannen, drukte Schukking echter op het hart dat
dit niet realistisch is. „Hij vertelde dat het druk is
op het Duitse spoor. Er rijden al veel
hogesnelheidstreinen, bijvoorbeeld naar het
Rurhgebied. Het benutten van een bestaande
verbinding als Amsterdam-Hengelo-Berlijn heeft
een grotere kans van slagen.”


Of de ‘supersonische trein’ voor 2050 door
Twente sjeest? Schukking betwijfelt het. Het
ontmoedigt hem niet. „Het wordt een lange reis.
Maar iemand moet de eerste stap zetten.”


Oldenzaals Statenlid Lex Schukking pleit voor een snelle trein
van Amsterdam naar Berlijn via ‘Twente Centraal’. © Emiel
Muijderman


Van €299 voor €199


WK Volleybal Vrouwen


Voor €22


vt wonen&design beurs


Van €29.95 voor €17.5


‘Slachtoffer (26) vuurwerkongeval Borne is er


slecht aan toe’: ‘Triest wat er is gebeurd’


PREMIUM


Deze Tukker bouwt paradijs voor verwaarloosde


paarden: ‘Je wilt niet weten wat voor ellende


Johnny achter de rug heeft’


PREMIUM


MET VIDEO


Scheuren met interactieve winkelwagentjes in


Goor: ‘Feest als dit karretje er is’


PREMIUM


MET VIDEO


Kampioen bankdrukken Mitch Huiskes (30) uit


Hengelo legt elk koekje op de weegschaal: om


maar niet te licht te worden 


PREMIUM


MET VIDEO


Woods Eatery in Hengelo is terug, en dit zijn de


nieuwe plannen: ‘We gaan gasten verrassen!’


PREMIUM


ONDERTUSSEN | …
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ALLE HERINNERINGEN


Je las zojuist één van je


gratis


PREMIUM artikelen


Abonneer direct om onbeperkt verder te lezen op
Tubantia.nl en in de app, of koppel je abonnement


met dit account.


Digitaal Basis Digitaal Basis + 
zaterdag op papier


Onbeperkt toegang tot alle artikelen op
Tubantia.nl en in de app


Elke zaterdag de extra dikke weekendkrant op
papier thuisbezorgd


Na deze periode heb je een maandelijks opzegbaar
abonnement tegen het dan geldende reguliere tarief. Op
dit moment is het reguliere tarief 7,95 per 4 weken.


Als abonnee van Tubantia ontvang je per mail
nieuws, aantrekkelijke aanbiedingen, actualiteiten


Kies je formule1.


M E E S T E  V O O R D E E L


24 maanden 5,20
per maand


12 maanden 6,07
per maand


Maandelijks opzegbaar 7,95


per maand


Vul je IBAN-rekeningnummer in2.


NL91 XXXX 0417 1643 00


Ik ga akkoord met de actie- en
abonnementsvoorwaarden


[1 ] [2 ]


Start met lezen


Door mijn IBAN-rekeningnummer in te vullen geef ik
toestemming voor automatische incasso van 5,20 per
maand.


1 2


Mevr. M. Lansink-Ophuis


23-09-2022


Dhr. T. te Woerd


23-09-2022


Mevr. B. Alberink


22-09-2022


Mevr. L. Nijmeijer - van Beekum


22-09-2022


Dhr. E. Borkent


21-09-2022
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LEES MEER


en productinformatie. Je kan dit wijzigen bij je
voorkeuren.


Nieuwsbrief


Elke dag de highlights in jouw inbox
Meld je aan voor de nieuwsbrief.


JA, DAT WIL IK



https://www.tubantia.nl/nieuwsbrieven?utm_content=NEWSLETTER_B_ARTICLE_BOTTOM_ADR
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Interac -


tief


winkelw…


Ten Napel


bouwt


nieuw…


Meld je aan voor de nieuwsbrief


Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsbrief van Tubantia ontvangen via e-mail?


frmengergrunn9@gmail com Aanmelden


  


Live


Nieuws Update


(https://indebuurt.nl/hengelo?
utm_source=tubantia&utm_medium=widg
integratie)


Hengelo (https://indebuurt.nl/henge
utm_source=tubantia&utm_medium
integratie)


(https://indebuurt.nl/hengelo/nieuws/nieuw-in/de
open-en-zo-ziet-het-eruit-fotos~180501/?
utm_source=tubantia&utm_medium=widget&utm
integratie-uitgelicht)


Van onze partners
Rutger
van Auto
Garage
Hengelo:
‘Hier vind
je het
beste van
twee
werelden’
Aangeboden
door 


(https://indebuurt.nl/henge
auto-garage-hengelo-hier-
utm_source=tubantia&utm
integratie-partners)


Korting!
Lichtcentrum
Hengelo
viert haar
30e


(https://indebuurt.nl/hen
lichtcentrum-hengelo-vi
utm_source=tubantia&u
integratie-partners)


Qredits


In samenwerking met indebuurt Hengelo
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https://twitter.com/tubantia
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Serbia will in all likelihood secure a loan of 500 million euros from the European Bank of
Reconstruction and Development (EBRD), in order to upgrade the railway line connecting Belgrade to
Niš. Once this upgrade is done, freight and passenger trains will be able to run at a speed of 200 kmph
from Niš up till Novi Sad, north of Belgrade.


The loan has already passed the ‘concept review’ and is currently under ‘structure review’, as the EBRD


describes the status of the project. Once all the lights are on green, the project can go ahead. The deadline for


the approval is 30 November.


Corridor X


The railway section is only 228 km-long, but forms a relevant link for rail freight European wide. This is


because it lies at the heart of Corridor X, which runs from Salzburg in Austria to Thessaloniki in Greece, and


via a second branch from Budapest in Hungary to Istanbul in Turkey. These two branches form the shape of an


X, and the lines intersect in the middle of Serbia – on the Belgrade-Niš line.


The aim of the modernisation works is to enable a speed increase to up to 200 kmph. At such a speed, the


journey would be covered in 1 hour and 15 minutes, whereas the current travel time between Belgrade and Niš


is 5,5 hours. The works will be carried out by SRI, a joint stock company established as the sole national


railway infrastructure asset management company of Serbia.
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Corridor X


European interest


Although there are other parts of Corridor X that are financed by China, and in the past also by Russia, the EU


is taking a clear stance with the financing of the central part of the network. As one European Commission


official put it several months ago, it is in the EU’s key interest to pursue its enlargement policy more effectively,


and in this, the construction of critical infrastructure is central to the Western Balkans.
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Author: Majorie van Leijen


Majorie van Leijen is the editor-in-chief of RailFreight.com, the online magazine for rail


freight professionals.
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Deze Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) stond in augustus enkele uren bij
station Baarn geparkeerd. Alstom, de Franse fabrikant, is nog eigenaar van
deze testtrein. De eerste ICNG-intercity's hadden in het najaar 2020 al in
dienst moeten zijn, de NS probeert de eerste exemplaren dit jaar nog in te
zetten op de hogesnelheidslijn Amsterdam-Rotterdam-Breda. © Caspar
Huurdeman


Rover wil geen
batterijtrein maar
nieuwste intercity’s in
Vechtdal: ‘Logische stap’
Reizigersvereniging Rover wil geen batterijtreinen
tussen Almelo en Hardenberg, maar de nieuwste
intercity’s van de NS. Ook voor de Nedersaksenlijn, als
die van de grond komt. Door overal met de nieuwe
generatie intercitytreinen te rijden, kan dit materieel
flexibeler en efficiënter worden ingezet, aldus de
belangenbehartiger voor reizigers in het openbaar
vervoer.


De noordelijke afdelingen van Rover (Groningen, Friesland
en Drenthe) reageren in een brief aan Provinciale Staten op
het voorstel om de ‘Blauwnet-verbindingen’ Almelo-
Hardenberg en Zutphen-Oldenzaal duurzamer te maken
door de dieseltreinen te vervangen door batterijtreinen,
waarmee onlangs proefritten zijn gemaakt op beide
trajecten. Overijssel wilde daarvoor vanaf 2027 geld
opnemen in de begroting.
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De ontwikkeling van de batterij gaat als een trein, tijd dus
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Overijssels gedeputeerde Bert Boerman (links) neemt in februari op station
Mariënberg een kijkje bij de test van een batterijtrein. Rechts projectmanager
Floris van Straaten van fabrikant Stadler. © Marieke Amelink


Efficiënter
‘Regeren is anticiperen’, schrijven de Rover-afdelingen nu
aan de Overijsselse Statenleden, daarbij verwijzend naar
plannen voor realisering van de Nedersaksenlijn vanuit
Hardenberg/Emmen richting Groningen en de opwaardering
van de treinverbinding tussen Zwolle en Münster. ‘Het is
efficiënter voor de verschillende concessies om met één
type materieel te rijden uit exploitatieoverwegingen.
Aangezien de spoorlijn Zwolle-Emmen ook al voorzien is
van bovenleiding en het van Coevorden naar Hardenberg
maar een korte afstand is.’


Door elektrificatie van het spoor tussen Hardenberg en
Almelo wordt al een directe treinverbinding tussen Emmen
en Enschede mogelijk, aldus Rover. Door ook het spoor
tussen Enschede en Münster te elektrificeren wordt die
verbinding eveneens opgewaardeerd. Nu moeten reizigers
van en naar Duitsland nog overstappen in Enschede, als het


Nu landt vogelgriep in Schuinesloot: ‘Pluimveehouders


radeloos’


PREMIUM


1
Oranje O19 komt opnieuw naar De Boshoek: ‘Het zet HHC en


Hardenberg extra op de kaart’


PREMIUM


2
Rover wil geen batterijtrein maar nieuwste intercity’s in


Vechtdal: ‘Logische stap’


PREMIUM


3
Automobilist laat spoor van vernielingen achter in Hardenberg


4
Centrum van Gramsbergen staat komende zondag in het teken


van kunst


5


WEEKDEAL: Thermen Soesterberg


Van €42.5 voor €29.95


Fletcher hotelovernachting incl. ontbijt


Van €119.8 voor €59.9


Disney’s Aladdin tot € 20,- voordeel


Voor €39


Vogelpark Avifauna


Nú met 50% Last- Minute voordeel naar TINA - De Tina Turner


Musical


Voor €35.36



https://ams3-ib.adnxs.com/click?Qe_ImzCauT9A78ibMJq5PwAAAMD1KAhAQO_ImzCauT_20akrn-W5P6Nkoh0a4n9nO8oYF9RNPUWD8CljAAAAABSKMQEnHQAAlDAAAAIAAADo88kWrUgjAAAAAABVU0QARVVSACwB-gBiXAAAjHgGAQUCAAAAANIABSiqzgAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%210Bf12gieutYZEOjnp7YBGK2RjQEgACgAMZqZmZmZmbk_OglBTVMzOjYwMDlAqS9JATCeQUP_7z9RAAAAAAAAAABZAAAAAAAAAABhAAAAAAAAAABpAAAAAAAAAABxAAAAAAAAAAB4AIkBAAAAAAAA8D8./cca=MTI0MzYjQU1TMzo2MDA5/bn=96396/clickenc=https%3A%2F%2Fwebwinkel.ad.nl%2Fproduct%2Fwk-volleybal-vrouwen%3Futm_source%3Dxandr%26utm_medium%3Ddisplay_owned%26utm_campaign%3DNeVoBo

https://webwinkel.destentor.nl/?utm_source=destentor&utm_medium=redactionele_site&utm_content=top5_widget&utm_campaign=webwinkel_algemeen

https://www.destentor.nl/almelo/de-ontwikkeling-van-de-batterij-gaat-als-een-trein-tijd-dus-voor-de-test-op-de-lijn-almelo-marienberg~ae9aeea3/

https://www.destentor.nl/zwolle/nieuwe-snelle-treinen-die-via-zwolle-en-lelystad-rijden-vertraagd-door-coronacrisis~a5f4d4f4/

https://www.destentor.nl/hardenberg/rover-wil-geen-batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-stap~a3e2feee/213094070/

https://www.destentor.nl/hardenberg/nu-landt-vogelgriep-in-schuinesloot-pluimveehouders-radeloos~aa4c2aeea/

https://www.destentor.nl/hardenberg/oranje-o19-komt-opnieuw-naar-de-boshoek-het-zet-hhc-en-hardenberg-extra-op-de-kaart~a35b12bd/

https://www.destentor.nl/hardenberg/rover-wil-geen-batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-stap~a3e2feee/

https://www.destentor.nl/hardenberg/automobilist-laat-spoor-van-vernielingen-achter-in-hardenberg~a409f080/

https://www.destentor.nl/hardenberg/centrum-van-gramsbergen-staat-komende-zondag-in-het-teken-van-kunst~a65abb3d/

https://webwinkel.destentor.nl/product/thermen-soesterberg?utm_source=destentor&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget

https://webwinkel.destentor.nl/product/overnachting?utm_source=destentor&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget

https://webwinkel.destentor.nl/product/disneys-aladdin?utm_source=destentor&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget

https://webwinkel.destentor.nl/product/avifauna?utm_source=destentor&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget

https://webwinkel.destentor.nl/product/last-minute-tina-turner?utm_source=destentor&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget





20-09-2022 18:56 Rover wil geen batterijtrein maar nieuwste intercity’s in Vechtdal: ‘Logische stap’ | Hardenberg | destentor.nl


https://www.destentor.nl/hardenberg/rover-wil-geen-batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-stap~a3e2feee/?cb=83a0172b30a3… 3/7


MEEST GEDEELD


IN HERINNERING


ALLE HERINNERINGEN


project slaagt ontstaat EuregioRail: een doorgaande
treinverbinding tussen Münster en Zwolle.


Alternatieve route
Hier stemmen de noordelijke afdelingen van Rover
volmondig mee in, zeker wanneer Almelo-Hardenberg wordt
voorzien van bovenleiding. Zo is er bij spoorcalamiteiten,
zoals momenteel bij de Hanzelijn tussen Dronten en
Lelystad, een alternatieve route via de lijn Zwolle-Emmen
beschikbaar. Zelfs geschikt voor ICE-treinen van en naar de
grotere Duitse steden, aldus Rover.


De noordelijke afdelingen van Rover willen ook dat de NS
mee gaat draaien in de exploitatie van de Nedersaksenlijn,
naast de bestaande verbinding Groningen-Assen-Zwolle. Zo
zouden er twee logische directe intercityverbindingen
kunnen ontstaan langs de oostgrens van het land:
Groningen-Emmen-Almelo-Enschede, en Groningen-
Emmen-Almelo-Deventer-Zutphen-Arnhem-Nijmegen.


Nedersaksenlijn
Nu wordt er in het project Nedersaksenlijn nog vanuit
gegaan dat hier Blauwnet-treinen gaan rijden, maar volgens
Rover moet dat de ICNG (Intercity Nieuwe Generatie)
worden. De NS heeft 99 ICNG-treinen besteld bij de Franse
fabrikant Alstom, nog dit jaar moeten de eerste passagiers
worden vervoerd op de hogesnelheidslijn Amsterdam-
Rotterdam-Breda.


Nedersak sen lijn in combinatie


met elektri� ca tie van Almelo-


Hardenberg is niet meer dan een


logische stap


- Rover Groningen, Friesland en Drenthe


De Rover-afdelingen missen het ‘integraal denken’, in de
vorm van ‘bouwstenen voor de grotere plannen’. ‘De NS
vindt op het huidige spoornet niet de capaciteit die ze nodig
heeft om tot een fatsoenlijke nationale dekking te komen.
Daarom is het project Nedersaksenlijn in combinatie met de
eerste stap van elektrificatie van Almelo-Hardenberg niet
meer dan een logische stap.’


Door elektrificatie van Almelo-Hardenberg wordt materieel
flexibeler inzetbaar en is bij calamiteiten een alternatieve
route beschikbaar, besluit Rover de brief aan de Staten van
Overijssel.
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Na deze periode heb je een maandelijks opzegbaar abonnement tegen
het dan geldende reguliere tarief. Op dit moment is het reguliere tarief
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Staphor sters in de erehaag | Verras sings con -
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Onbeperkt PREMIUM
van  voor 1,20 per week
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PREMIUM


Deze Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) stond in augustus enkele uren bij
station Baarn geparkeerd. Alstom, de Franse fabrikant, is nog eigenaar van
deze testtrein. De eerste ICNG-intercity's hadden in het najaar 2020 al in
dienst moeten zijn, de NS probeert de eerste exemplaren dit jaar nog in te
zetten op de hogesnelheidslijn Amsterdam-Rotterdam-Breda. © Caspar
Huurdeman


Rover wil geen
batterijtrein maar
nieuwste intercity’s in
Vechtdal: ‘Logische stap’
Reizigersvereniging Rover wil geen batterijtreinen
tussen Almelo en Hardenberg, maar de nieuwste
intercity’s van de NS. Ook voor de Nedersaksenlijn, als
die van de grond komt. Door overal met de nieuwe
generatie intercitytreinen te rijden, kan dit materieel
flexibeler en efficiënter worden ingezet, aldus de
belangenbehartiger voor reizigers in het openbaar
vervoer.


De noordelijke afdelingen van Rover (Groningen, Friesland
en Drenthe) reageren in een brief aan Provinciale Staten op
het voorstel om de ‘Blauwnet-verbindingen’ Almelo-
Hardenberg en Zutphen-Oldenzaal duurzamer te maken
door de dieseltreinen te vervangen door batterijtreinen,
waarmee onlangs proefritten zijn gemaakt op beide
trajecten. Overijssel wilde daarvoor vanaf 2027 geld
opnemen in de begroting.
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18:00  Snackcorner Norp sluit na 70 jaar de deuren in Zwolle: hoge


energierekening geeft ongeneeslijk zieke Ton (55) het laatste zetje
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17:00  Rover wil geen batterijtrein maar nieuwste intercity’s in


Vechtdal: ‘Logische stap’


 PREMIUM


17:00  Heeft koning goed nieuws voor exploderende energiekosten van


bakker Patrick uit Raalte? ‘Ze hebben het niet in de smiezen’
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14:47  Fossielen uit de IJstijd bij veilinghuis in Zwolle: ‘Laatste keer dat


dit geveild werd, ging het weg voor 500.000 euro’
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14:41  Esther (16) voorspelde bierdouche dj Harrie van het Kamp in Partypub


Zwartsluis: ‘Iedereen wist dat hij niet lang zou blijven’


EMMS uit Slagharen roept werkgroep in het leven
voor mogelijke overstap naar het zaterdag voet bal
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MEEST GELEZEN


WEBWINKEL


BEZOEK DE WEBWINKEL


Lees ook


De ontwikkeling van de batterij gaat als een trein, tijd dus


voor dé test op de lijn Almelo-Mariënberg


PREMIUM


Nieuwe snelle treinen die via Zwolle en Lelystad rijden


vertraagd door coronacrisis


PREMIUM


/ 0:01 0:30





Overijssels gedeputeerde Bert Boerman (links) neemt in februari op station
Mariënberg een kijkje bij de test van een batterijtrein. Rechts projectmanager
Floris van Straaten van fabrikant Stadler. © Marieke Amelink


Efficiënter
‘Regeren is anticiperen’, schrijven de Rover-afdelingen nu
aan de Overijsselse Statenleden, daarbij verwijzend naar
plannen voor realisering van de Nedersaksenlijn vanuit
Hardenberg/Emmen richting Groningen en de opwaardering
van de treinverbinding tussen Zwolle en Münster. ‘Het is
efficiënter voor de verschillende concessies om met één
type materieel te rijden uit exploitatieoverwegingen.
Aangezien de spoorlijn Zwolle-Emmen ook al voorzien is
van bovenleiding en het van Coevorden naar Hardenberg
maar een korte afstand is.’


Door elektrificatie van het spoor tussen Hardenberg en
Almelo wordt al een directe treinverbinding tussen Emmen
en Enschede mogelijk, aldus Rover. Door ook het spoor
tussen Enschede en Münster te elektrificeren wordt die
verbinding eveneens opgewaardeerd. Nu moeten reizigers
van en naar Duitsland nog overstappen in Enschede, als het


Nu landt vogelgriep in Schuinesloot: ‘Pluimveehouders


radeloos’


PREMIUM


1
Oranje O19 komt opnieuw naar De Boshoek: ‘Het zet HHC en


Hardenberg extra op de kaart’


PREMIUM


2
Rover wil geen batterijtrein maar nieuwste intercity’s in


Vechtdal: ‘Logische stap’


PREMIUM


3
Automobilist laat spoor van vernielingen achter in Hardenberg


4
Centrum van Gramsbergen staat komende zondag in het teken


van kunst


5


WEEKDEAL: Thermen Soesterberg


Van €42.5 voor €29.95


Fletcher hotelovernachting incl. ontbijt


Van €119.8 voor €59.9


Disney’s Aladdin tot € 20,- voordeel


Voor €39


Vogelpark Avifauna


Nú met 50% Last- Minute voordeel naar TINA - De Tina Turner


Musical


Voor €35.36
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MEEST GEDEELD


IN HERINNERING


ALLE HERINNERINGEN


project slaagt ontstaat EuregioRail: een doorgaande
treinverbinding tussen Münster en Zwolle.


Alternatieve route
Hier stemmen de noordelijke afdelingen van Rover
volmondig mee in, zeker wanneer Almelo-Hardenberg wordt
voorzien van bovenleiding. Zo is er bij spoorcalamiteiten,
zoals momenteel bij de Hanzelijn tussen Dronten en
Lelystad, een alternatieve route via de lijn Zwolle-Emmen
beschikbaar. Zelfs geschikt voor ICE-treinen van en naar de
grotere Duitse steden, aldus Rover.


De noordelijke afdelingen van Rover willen ook dat de NS
mee gaat draaien in de exploitatie van de Nedersaksenlijn,
naast de bestaande verbinding Groningen-Assen-Zwolle. Zo
zouden er twee logische directe intercityverbindingen
kunnen ontstaan langs de oostgrens van het land:
Groningen-Emmen-Almelo-Enschede, en Groningen-
Emmen-Almelo-Deventer-Zutphen-Arnhem-Nijmegen.


Nedersaksenlijn
Nu wordt er in het project Nedersaksenlijn nog vanuit
gegaan dat hier Blauwnet-treinen gaan rijden, maar volgens
Rover moet dat de ICNG (Intercity Nieuwe Generatie)
worden. De NS heeft 99 ICNG-treinen besteld bij de Franse
fabrikant Alstom, nog dit jaar moeten de eerste passagiers
worden vervoerd op de hogesnelheidslijn Amsterdam-
Rotterdam-Breda.


Nedersak sen lijn in combinatie


met elektri� ca tie van Almelo-


Hardenberg is niet meer dan een


logische stap


- Rover Groningen, Friesland en Drenthe


De Rover-afdelingen missen het ‘integraal denken’, in de
vorm van ‘bouwstenen voor de grotere plannen’. ‘De NS
vindt op het huidige spoornet niet de capaciteit die ze nodig
heeft om tot een fatsoenlijke nationale dekking te komen.
Daarom is het project Nedersaksenlijn in combinatie met de
eerste stap van elektrificatie van Almelo-Hardenberg niet
meer dan een logische stap.’


Door elektrificatie van Almelo-Hardenberg wordt materieel
flexibeler inzetbaar en is bij calamiteiten een alternatieve
route beschikbaar, besluit Rover de brief aan de Staten van
Overijssel.


Oranje O19 komt opnieuw naar De Boshoek: ‘Het zet HHC en


Hardenberg extra op de kaart’


PREMIUM


Automobilist laat spoor van vernielingen achter in Hardenberg


Nu landt vogelgriep in Schuinesloot: ‘Pluimveehouders


radeloos’


PREMIUM


Rover wil geen batterijtrein maar nieuwste intercity’s in


Vechtdal: ‘Logische stap’


PREMIUM


Centrum van Gramsbergen staat komende zondag in het teken


van kunst


Dhr. M. Krassenberg


20-09-2022


Mevr. M. van der Wilt-Borburg


20-09-2022


Dhr. H. Borkent


20-09-2022


Mevr. D. Frijling-Dalhuisen


20-09-2022


dhr. G. Hofmeijer


19-09-2022
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Nu eerste twee weken gratis


Een infographic van de Nedersaksenlijn. © Infographi: Anne Luchies
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app
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LEES MEER


Na deze periode heb je een maandelijks opzegbaar abonnement tegen
het dan geldende reguliere tarief. Op dit moment is het reguliere tarief
7,95 per maand.


Als abonnee van de Stentor ontvang je per mail nieuws,
aantrekkelijke aanbiedingen, actualiteiten en productinformatie.
Je kan dit wijzigen bij je voorkeuren.


12 maanden 6,07
per maand


Maandelijks opzegbaar 7,95
per maand


Vul je IBAN-rekeningnummer in2.


NL91 XXXX 0417 1643 00


Ik ga akkoord met de actie- en abonnementsvoorwaarden
[1 ] [2 ]


Start met lezen


Door mijn IBAN-rekeningnummer in te vullen geef ik toestemming
voor automatische incasso van 5,20 per maand.


1 2
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DE STENTOR NIEUWS UPDATE


Staphor sters in de erehaag | Verras sings con -
cert op basis school Bathmen
18:49


Bakker Patrick


na Troonrede:


'Het ziet er niet…


In Staphor ster


kleder dracht


naar Den Haag:…
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gemeenteraad van Groningen. Want zij hadden al in 2008 een motie
over deze kwestie aangenomen. De provincie Groningen pas na het
stopzetten van de spoorlijn Groningen - Heerenveen in 2012. 

Hoop dat u uw eigen conclusies trekt na het lezen van deze
nieuwsberichten. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger   
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NS vreest lijnen naar Parijs en Londen kwijt
te raken
Jan Verbeek 10:25

Het kabinet wil het internationale treinverkeer voortaan apart gaan aanbesteden. Als dat gebeurt, kan de NS de huidige
inzet van Thalys, Eurostar en IC's verliezen aan giganten als Deutsche Bahn en het Franse SNCF.  Foto: Egbert
Hartman/ANP

In het kort

https://fd.nl/copyright
https://fd.nl/tag/Vervoer
https://fd.nl/auteur/jan-verbeek


25-09-2022 10:46 NS vreest lijnen naar Parijs en Londen kwijt te raken

https://fd.nl/bedrijfsleven/1452889/ns-vreest-lijnen-naar-parijs-en-londen-kwijt-te-raken-kyi2cam4ujhb?utm_medium=social&utm_source=twitter&u… 2/5

De NS krijgt een nieuwe concessie voor het spoorvervoer voor de jaren tot 2035.

Maar tegelijk wil het kabinet meer ruimte geven aan andere exploitanten.

De NS vreest de internationale lijnen kwijt te raken en ook een deel van het Nederlandse

spoor.

Vakbond FNV is tegenstander van de liberalisering op het spoor.

De NS vreest een deel van zijn spooractiviteiten kwijt te raken aan concurrenten. Het gaat

om de internationale lijnen naar Parijs en Londen alsook een deel van het Nederlandse

spoornet. Dat heeft te maken met eisen die het kabinet wil gaan stellen aan een nieuwe

spoorconcessie.

In die meerjarige concessie geeft het ministerie van Infrastructuur veel ruimte voor

concurrentie op het spoor. ‘Maar daarmee nodig je wel de grote bedrijven uit Frankrijk en

Duitsland uit om zónder NS te gaan rijden op trajecten naar Parijs, Londen en Frankfurt',

zegt NS-topman Bert Groenewegen.

De spoorvervoerder hoopte op een probleemloze, onderhandse verlenging van de huidige

tienjarige concessie die eind 2024 afloopt. Maar het loopt anders. Het kabinet gaat het

spoor meer openstellen voor andere vervoerders. Zowel in Nederland als op de lijnen naar

het buitenland.

FNV tegen liberalisering
Vakbond FNV is geen voorstander van de liberalisering. ‘De NS is een van de beste

spoorbedrijven ter wereld', schrijft bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor in een notitie

aan de Tweede Kamer. ‘Marktwerking op het spoor zal de trein niet goedkoper maken. Den

Haag heeft andere middelen om de dienstverlening bij de NS te verbeteren als dat nodig is.

Vervang in dat geval het management.'

Een van de veranderingen is dat het kabinet het internationale treinverkeer voortaan apart

wil gaan aanbesteden. Als dat gebeurt, kan de NS de huidige inzet van Thalys, Eurostar en

IC's verliezen aan giganten als Deutsche Bahn en het Franse SNCF.

NS-directeur Groenewegen zegt geschrokken te zijn van deze en andere veranderingen in

het voorlopig Programma van Eisen voor de zogeheten Hoofdrailnetconcessie. Dat is de

concessie die in bezit is van de NS en onder meer geldt voor alle Intercity-trajecten in

Nederland en de internationale treinen naar Parijs, Londen, Brussel, Frankfurt en Berlijn.

Internationale lijnen leveren veel geld op
Verlies van het traject Amsterdam-Parijs of Amsterdam-Londen betekent een klap voor de

•
•
•

•
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NS. De internationale lijnen zijn het meest lucratieve deel van alle NS-activiteiten. Het

levert de onderneming jaarlijks enkele tientallen miljoenen op.

Maar ook vermindering van het aantal treinen op Nederlandse trajecten zou een forse

tegenvaller zijn. In de conceptplannen van het ministerie van I&W die er nu liggen, krijgt

de NS te maken met volumeafspraken. Dat betekent dat de NS op een populaire lijn maar

een beperkt aantal treinen per uur mag laten rijden. De ruimte die zo ontstaat zou door

andere aanbieders kunnen worden opgevuld. Daarnaast zou een deel van de lijnen uit de

concessie worden gehaald en apart moeten worden aanbesteed.

Meer tickets
De NS vindt dat geen goed idee. Volgens Groenewegen zal dat ten koste gaan van de

dienstregeling, zullen er meerdere tickets nodig zijn en zal er ook meer toezicht moeten

worden gehouden. ‘Van de reizigers hoeft nu 80% niet over te stappen. Dat wordt anders

als er meerdere aanbieders komen.' Hij wijst op de tevredenheidsonderzoeken onder NS-

klanten en de punctualiteit. ‘Waarom zou je dat te grabbel gooien? Omdat Brussel dat

vraagt?'

Achtergrond van de veranderde houding van de Nederlandse overheid zijn de eisen die

Brussel stelt aan de spoorsector. De Europese Commissie wil dat spoormarkten in lidstaten

verder worden opengegooid en legt dat de nationale regeringen op.

Tegenstanders vrezen een versnippering van het aanbod. Zij denken dat nieuwe aanbieders

alleen maar de kersen van de taart zullen pakken en de niet-renderende trajecten zullen

overlaten aan de traditionele spoorbedrijven.

Subsidie in plaats van betalen
De kabinetsplannen voor de NS liggen nog niet vast. Dinsdag is er een rondetafelgesprek in

de Tweede Kamer waar voor- en tegenstanders van een verdere openstelling van het spoor

aan het woord komen. Er zal dan worden gesproken over het concept-Programma van

Eisen. Op 11 oktober debatteert de vaste Kamercommissie voor vervoer over de

openstelling van het spoor. In 2023 zal de nieuwe concessie definitief worden vastgesteld.

De discussie over verlies van treindiensten komt voor de NS op een ongelegen moment. De

onderneming leed in de pandemie zware verliezen en kent nog steeds financiële

problemen. Er zitten minder reizigers in de treinen, de energierekening zal de komende

jaren oplopen en het bedrijf kampt met ruim duizend vacatures. Daarom heeft de NS de

dienstregeling ingekrompen en he bedrijf zal dat ook volgend jaar doen.

In de huidige concessie die in 2024 afloopt, betaalt de NS jaarlijks €200 mln aan de

overheid voor het gebruik van het spoor. De NS-directie wil de rollen voorlopig omdraaien:

ze wil dat Den Haag subsidie geeft aan de NS gezien de moeilijke marktomstandigheden.
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Oldenzaals Statenlid Lex Schukking pleit voor een snelle trein
van Amsterdam naar Berlijn via ‘Twente Centraal’. © Emiel
Muijderman

Snelle trein naar
Berlijn? Oldenzaals
Statenlid Lex
Schukking geeft niet
op: ‘Ook al rijd ik er
zelf nooit in’
OLDENZAAL/HENGELO - Hij voelt zich soms
een roepende in de woestijn. Het weerhoudt
VVD-Statenlid en Oldenzaler Lex Schukking
niet van een nieuwe lobby voor een
hogesnelheidsverbinding Amsterdam-Berlijn,
via Twente. „Iemand moet ermee beginnen.”
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STADSDICHTER HENGELO

Een uur sneller in Amsterdam en in Berlijn. Vanaf
station Twente Centraal. Schukking: „Daarmee
bedoel ik Hengelo.” Een
hogesnelheidsverbinding naar Duitsland zou
miljarden kosten. „Een tijdrovende kwestie.
Waarschijnlijk stap ik zelf nooit in die trein”, zegt
het Statenlid. Toch plant hij dit zaadje. „Het
belang van de hogesnelheidstrein wordt nog niet
gezien. Maar het kan ons een betere toegang tot
de kennisregio’s Amsterdam en Berlijn geven.
Tot het hart van Europa. Ik vind het een gouden
kans.”

/ 0:18 0:29



Zo’n hogesnel heids trein

komt niet zomaar in

Twente. Het vergt inzet,

lobbywerk, investerin gen

- Lex Schukking, Statenlid

Niet trager, maar sneller
Er klinkt ongeloof door in zijn stem. Schukking
vertelt dat de trein van Enschede naar
Amsterdam tegenwoordig enkele minuten
langzamer is dan in 1948. VVD Enschede heeft
dat voor hem uitgezocht. Schukking: „We leggen
het dus af tegen een trein van vlak na de oorlog.
Dat kan toch niet?”
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Zuidas
Er mag in zijn ogen een tandje bij. In Zwolle
kregen ze de handen ook op elkaar voor nieuwe
spoorverbindingen naar het westen van het land,
zegt hij. „Daar loopt de Hanzelijn. Vanuit Zwolle
ben je met de trein in een uur op de
Amsterdamse Zuidas.” De tijd is rijp voor Twente
om mee te versnellen, vindt de Oldenzaler.

Slechts vier tussenstations tussen Amsterdam
en Berlijn zou de hogesnelheidstrein aandoen.
„Twente Centraal en Amersfoort in Nederland en
Osnabrück en Hannover in Duitsland.” Om
gewicht in de schaal te kunnen leggen is het
volgens Schukking van belang dat de regio als
een blok achter het idee gaat staan. Nou is dat
makkelijker gezegd dan gedaan.

Het aantal vluchten op

Schiphol gaat drastisch

omlaag. Alterna tief

vervoer is nodig

- Lex Schukking, Statenlid

‘Dit is een Twentse zaak’
„In Twente is het nog te vaak ieder voor zich.
Terwijl dit bij uitstek een regionale zaak is.” In de
Overijsselse Staten is er op zijn eigen fractie na
weinig steun voor het realiseren van een snellere
treinverbinding naar Duitsland. „We moeten hier
niet steeds achter de fanfare aanhobbelen. Zo’n
trein komt niet zomaar aanrijden. Het vergt inzet,
lobbywerk, investeringen.”

De discussies over vliegveld Schiphol kunnen
als munitie dienen. „Het aantal vluchten op
Schiphol gaat drastisch omlaag. Alternatief
vervoer is nodig. Met een nieuwe trein kunnen
we daarop inhaken.” Europa verbindt grote
steden door middel van Trans-Europese
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transportnetwerken. „Vergis je niet, er is geld
beschikbaar voor projecten zoals deze.”

Het is druk op het Duitse

spoor. Daarom is een

volledig nieuwe verbinding

via Arnhem niet realis tisch

- Lex Schukking, Statenlid

Druk op het Duitse spoor
Prorail en het kabinet lonken naar een
hogesnelheidsverbinding via Arnhem.
Burgemeester van Bad Bentheim, Volker
Pannen, drukte Schukking echter op het hart dat
dit niet realistisch is. „Hij vertelde dat het druk is
op het Duitse spoor. Er rijden al veel
hogesnelheidstreinen, bijvoorbeeld naar het
Rurhgebied. Het benutten van een bestaande
verbinding als Amsterdam-Hengelo-Berlijn heeft
een grotere kans van slagen.”

Of de ‘supersonische trein’ voor 2050 door
Twente sjeest? Schukking betwijfelt het. Het
ontmoedigt hem niet. „Het wordt een lange reis.
Maar iemand moet de eerste stap zetten.”

Oldenzaals Statenlid Lex Schukking pleit voor een snelle trein
van Amsterdam naar Berlijn via ‘Twente Centraal’. © Emiel
Muijderman
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vt wonen&design beurs
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Kampioen bankdrukken Mitch Huiskes (30) uit

Hengelo legt elk koekje op de weegschaal: om
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Serbia will in all likelihood secure a loan of 500 million euros from the European Bank of
Reconstruction and Development (EBRD), in order to upgrade the railway line connecting Belgrade to
Niš. Once this upgrade is done, freight and passenger trains will be able to run at a speed of 200 kmph
from Niš up till Novi Sad, north of Belgrade.

The loan has already passed the ‘concept review’ and is currently under ‘structure review’, as the EBRD

describes the status of the project. Once all the lights are on green, the project can go ahead. The deadline for

the approval is 30 November.

Corridor X

The railway section is only 228 km-long, but forms a relevant link for rail freight European wide. This is

because it lies at the heart of Corridor X, which runs from Salzburg in Austria to Thessaloniki in Greece, and

via a second branch from Budapest in Hungary to Istanbul in Turkey. These two branches form the shape of an

X, and the lines intersect in the middle of Serbia – on the Belgrade-Niš line.

The aim of the modernisation works is to enable a speed increase to up to 200 kmph. At such a speed, the

journey would be covered in 1 hour and 15 minutes, whereas the current travel time between Belgrade and Niš

is 5,5 hours. The works will be carried out by SRI, a joint stock company established as the sole national

railway infrastructure asset management company of Serbia.

Serbia to get 500 million loan forSerbia to get 500 million loan for
Belgrade-Niš railway lineBelgrade-Niš railway line
Published on 23-09-2022 at 09:37Published on 23-09-2022 at 09:37
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Corridor X

European interest

Although there are other parts of Corridor X that are financed by China, and in the past also by Russia, the EU

is taking a clear stance with the financing of the central part of the network. As one European Commission

official put it several months ago, it is in the EU’s key interest to pursue its enlargement policy more effectively,

and in this, the construction of critical infrastructure is central to the Western Balkans.
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Author: Majorie van Leijen

Majorie van Leijen is the editor-in-chief of RailFreight.com, the online magazine for rail

freight professionals.

Related posts

EU to inject 500 million in Belgrade-Niš railway line Serbia       

Record-breaking tra�c on Russia-India corridor, but where is the
train?       

First containers on the move on new China-Afghanistan corridor       

mailto:majorie.van.leijen@promedia.nl?subject=Serbia%20to%20get%20500%20million%20loan%20for%20Belgrade-Ni%C5%A1%20railway%20line
https://www.railfreight.com/tag/corridor-x/
https://www.railfreight.com/tag/ebrd/
https://www.railfreight.com/tag/serbia/
mailto:?subject=Serbia%20to%20get%20500%20million%20loan%20for%20Belgrade-Ni%C5%A1%20railway%20line&body=https%3A%2F%2Fwww.railfreight.com%2Fcorridors%2F2022%2F09%2F23%2Fserbia-to-secure-500-million-loan-for-belgrade-nis-railway-line%2F
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1132772023442982&display=popup&href=https%3A%2F%2Fwww.railfreight.com%2Fcorridors%2F2022%2F09%2F23%2Fserbia-to-secure-500-million-loan-for-belgrade-nis-railway-line%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.railfreight.com%2Fcorridors%2F2022%2F09%2F23%2Fserbia-to-secure-500-million-loan-for-belgrade-nis-railway-line%2F&text=Serbia%20to%20get%20500%20million%20loan%20for%20Belgrade-Ni%C5%A1%20railway%20line%20%7C%20RailFreight.com
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwww.railfreight.com%2Fcorridors%2F2022%2F09%2F23%2Fserbia-to-secure-500-million-loan-for-belgrade-nis-railway-line%2F
whatsapp://send?text=Serbia%20to%20get%20500%20million%20loan%20for%20Belgrade-Ni%C5%A1%20railway%20line%3A%20https%3A%2F%2Fwww.railfreight.com%2Fcorridors%2F2022%2F09%2F23%2Fserbia-to-secure-500-million-loan-for-belgrade-nis-railway-line%2F
https://www.railfreight.com/corridors/2022/09/22/eu-to-inject-500-million-in-belgrade-nis-railway-line-serbia/
https://www.railfreight.com/corridors/2022/09/20/record-breaking-traffic-on-russia-india-corridor-but-where-is-the-train/
https://www.railfreight.com/corridors/2022/09/19/first-containers-on-the-move-on-new-china-afghanistan-corridor/


20-09-2022 18:56 Rover wil geen batterijtrein maar nieuwste intercity’s in Vechtdal: ‘Logische stap’ | Hardenberg | destentor.nl

https://www.destentor.nl/hardenberg/rover-wil-geen-batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-stap~a3e2feee/?cb=83a0172b30a3… 1/7

Benny Koerhuis 20-09-22, 17:00 Laatste update: 17:21

Onbeperkt PREMIUM
van  voor 1,20 per week

NET BINNEN

BEKIJK ALLE ARTIKELEN

PREMIUM

Deze Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) stond in augustus enkele uren bij
station Baarn geparkeerd. Alstom, de Franse fabrikant, is nog eigenaar van
deze testtrein. De eerste ICNG-intercity's hadden in het najaar 2020 al in
dienst moeten zijn, de NS probeert de eerste exemplaren dit jaar nog in te
zetten op de hogesnelheidslijn Amsterdam-Rotterdam-Breda. © Caspar
Huurdeman

Rover wil geen
batterijtrein maar
nieuwste intercity’s in
Vechtdal: ‘Logische stap’
Reizigersvereniging Rover wil geen batterijtreinen
tussen Almelo en Hardenberg, maar de nieuwste
intercity’s van de NS. Ook voor de Nedersaksenlijn, als
die van de grond komt. Door overal met de nieuwe
generatie intercitytreinen te rijden, kan dit materieel
flexibeler en efficiënter worden ingezet, aldus de
belangenbehartiger voor reizigers in het openbaar
vervoer.

De noordelijke afdelingen van Rover (Groningen, Friesland
en Drenthe) reageren in een brief aan Provinciale Staten op
het voorstel om de ‘Blauwnet-verbindingen’ Almelo-
Hardenberg en Zutphen-Oldenzaal duurzamer te maken
door de dieseltreinen te vervangen door batterijtreinen,
waarmee onlangs proefritten zijn gemaakt op beide
trajecten. Overijssel wilde daarvoor vanaf 2027 geld
opnemen in de begroting.

1,83

18:00  Snackcorner Norp sluit na 70 jaar de deuren in Zwolle: hoge

energierekening geeft ongeneeslijk zieke Ton (55) het laatste zetje

 PREMIUM

17:00  Rover wil geen batterijtrein maar nieuwste intercity’s in

Vechtdal: ‘Logische stap’

 PREMIUM

17:00  Heeft koning goed nieuws voor exploderende energiekosten van

bakker Patrick uit Raalte? ‘Ze hebben het niet in de smiezen’

 PREMIUM

14:47  Fossielen uit de IJstijd bij veilinghuis in Zwolle: ‘Laatste keer dat

dit geveild werd, ging het weg voor 500.000 euro’

 PREMIUM

14:41  Esther (16) voorspelde bierdouche dj Harrie van het Kamp in Partypub

Zwartsluis: ‘Iedereen wist dat hij niet lang zou blijven’

EMMS uit Slagharen roept werkgroep in het leven
voor mogelijke overstap naar het zaterdag voet bal

WijzigVechtdal DalfsenOmmenHardenberg

REGIO ABONNERENREGIO ALGEMEEN SPORT PLAY PODCAST OPINIE PUZZEL

Weer TV-Gids Digitale Krant

Zoek op trefwoord, titel of auteur ZOEK

https://www.destentor.nl/abonnementen/?utm_medium=interne_referral&utm_source=ds&utm_campaign=always_on&utm_content=VAST_OORTJE_DS&otag=t2ejen&mid=CAM-koj66x%7CTCH-lop8gr%7CTCO-lx2qmx%7CCTY-5g6nol%7CCCO-5g6nol%7CPRG-4o96wo
https://www.destentor.nl/net-binnen
https://ams3-ib.adnxs.com/click?Qe_ImzCauT9A78ibMJq5PwAAAGCPwhxAQO_ImzCauT_20akrn-W5PwBuFFFyIuJ2O8oYF9RNPUWD8CljAAAAABOKMQEnHQAAlDAAAAIAAADp88kWrUgjAAAAAABVU0QARVVSACwB-gBiXAAAjHgGAQUCAAAAANIABCdbcwAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%210Rdc2wieutYZEOnnp7YBGK2RjQEgACgAMZqZmZmZmbk_OglBTVMzOjYwMDlAqS9JATCeQUP_7z9RAAAAAAAAAABZAAAAAAAAAABhAAAAAAAAAABpAAAAAAAAAABxAAAAAAAAAAB4AIkBAAAAAAAA8D8./cca=MTI0MzYjQU1TMzo2MDA5/bn=96396/clickenc=https%3A%2F%2Fwebwinkel.ad.nl%2Fproduct%2Fwk-volleybal-vrouwen%3Futm_source%3Dxandr%26utm_medium%3Ddisplay_owned%26utm_campaign%3DNeVoBo
https://www.destentor.nl/hardenberg/rover-wil-geen-batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-stap~a3e2feee/220277240/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fhardenberg%2Frover-wil-geen-batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-stap%7Ea3e2feee%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
http://twitter.com/share?text=Rover+wil+geen+batterijtrein+maar+nieuwste+intercity%E2%80%99s+in+Vechtdal%3A+%E2%80%98Logische+stap%E2%80%99&url=https%3A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fhardenberg%2Frover-wil-geen-batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-stap%7Ea3e2feee%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
whatsapp://send?text=Rover+wil+geen+batterijtrein+maar+nieuwste+intercity%E2%80%99s+in+Vechtdal%3A+%E2%80%98Logische+stap%E2%80%99+https%3A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fhardenberg%2Frover-wil-geen-batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-stap%7Ea3e2feee%2F%3Futm_source%3Dwhatsapp%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
https://www.destentor.nl/zwolle/snackcorner-norp-sluit-na-70-jaar-de-deuren-in-zwolle-hoge-energierekening-geeft-ongeneeslijk-zieke-ton-55-het-laatste-zetje~acafbaf9/
https://www.destentor.nl/hardenberg/rover-wil-geen-batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-stap~a3e2feee/
https://www.destentor.nl/zwolle/heeft-koning-goed-nieuws-voor-exploderende-energiekosten-van-bakker-patrick-uit-raalte-ze-hebben-het-niet-in-de-smiezen~ab5194f45/
https://www.destentor.nl/zwolle/fossielen-uit-de-ijstijd-bij-veilinghuis-in-zwolle-laatste-keer-dat-dit-geveild-werd-ging-het-weg-voor-500-000-euro~a8bb5612/
https://www.destentor.nl/zwartewaterland/esther-16-voorspelde-bierdouche-dj-harrie-van-het-kamp-in-partypub-zwartsluis-iedereen-wist-dat-hij-niet-lang-zou-blijven~a5d31b5f/
https://www.destentor.nl/amateurvoetbal/emms-uit-slagharen-roept-werkgroep-in-het-leven-voor-mogelijke-overstap-naar-het-zaterdagvoetbal~ab545729/
https://www.destentor.nl/regio/wijzigen
https://www.destentor.nl/vechtdal/
https://www.destentor.nl/dalfsen/
https://www.destentor.nl/ommen/
https://www.destentor.nl/hardenberg/
https://www.destentor.nl/
https://www.destentor.nl/regio/
https://www.destentor.nl/abonnementen?otag=t2ejen&utm_source=st&utm_medium=interne_referral&utm_campaign=alwayson&utm_content=SUBSCRIBE_PAGE_TOP_ST&URL_referrer=https%3A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fhardenberg%2Frover-wil-geen-batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-stap~a3e2feee%2F%3Fcb%3D83a0172b30a33d64a4a0081fef4c07b0%26auth_rd%3D1&afronden_redirect=https%3A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fhardenberg%2Frover-wil-geen-batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-stap~a3e2feee%2F%3Fcb%3D83a0172b30a33d64a4a0081fef4c07b0%26auth_rd%3D1&mid=CAM-koj66x|TCH-koj6xr|TCO-lx2qmx|CTY-5g6nol|CCO-5g6nol|PRG-4o96wo
https://www.destentor.nl/regio/
https://www.destentor.nl/algemeen/
https://www.destentor.nl/sport/
https://www.destentor.nl/play
https://www.destentor.nl/podcasts
https://www.destentor.nl/opinie/
https://www.destentor.nl/fun
https://www.destentor.nl/
https://www.destentor.nl/integratie/weer/?utm_source=st&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=weer
https://www.destentor.nl/tv-gids
https://krant.destentor.nl/


20-09-2022 18:56 Rover wil geen batterijtrein maar nieuwste intercity’s in Vechtdal: ‘Logische stap’ | Hardenberg | destentor.nl

https://www.destentor.nl/hardenberg/rover-wil-geen-batterijtrein-maar-nieuwste-intercitys-in-vechtdal-logische-stap~a3e2feee/?cb=83a0172b30a3… 2/7

MEEST GELEZEN

WEBWINKEL

BEZOEK DE WEBWINKEL

Lees ook

De ontwikkeling van de batterij gaat als een trein, tijd dus

voor dé test op de lijn Almelo-Mariënberg

PREMIUM

Nieuwe snelle treinen die via Zwolle en Lelystad rijden

vertraagd door coronacrisis

PREMIUM

/ 0:01 0:30



Overijssels gedeputeerde Bert Boerman (links) neemt in februari op station
Mariënberg een kijkje bij de test van een batterijtrein. Rechts projectmanager
Floris van Straaten van fabrikant Stadler. © Marieke Amelink

Efficiënter
‘Regeren is anticiperen’, schrijven de Rover-afdelingen nu
aan de Overijsselse Statenleden, daarbij verwijzend naar
plannen voor realisering van de Nedersaksenlijn vanuit
Hardenberg/Emmen richting Groningen en de opwaardering
van de treinverbinding tussen Zwolle en Münster. ‘Het is
efficiënter voor de verschillende concessies om met één
type materieel te rijden uit exploitatieoverwegingen.
Aangezien de spoorlijn Zwolle-Emmen ook al voorzien is
van bovenleiding en het van Coevorden naar Hardenberg
maar een korte afstand is.’

Door elektrificatie van het spoor tussen Hardenberg en
Almelo wordt al een directe treinverbinding tussen Emmen
en Enschede mogelijk, aldus Rover. Door ook het spoor
tussen Enschede en Münster te elektrificeren wordt die
verbinding eveneens opgewaardeerd. Nu moeten reizigers
van en naar Duitsland nog overstappen in Enschede, als het
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project slaagt ontstaat EuregioRail: een doorgaande
treinverbinding tussen Münster en Zwolle.

Alternatieve route
Hier stemmen de noordelijke afdelingen van Rover
volmondig mee in, zeker wanneer Almelo-Hardenberg wordt
voorzien van bovenleiding. Zo is er bij spoorcalamiteiten,
zoals momenteel bij de Hanzelijn tussen Dronten en
Lelystad, een alternatieve route via de lijn Zwolle-Emmen
beschikbaar. Zelfs geschikt voor ICE-treinen van en naar de
grotere Duitse steden, aldus Rover.

De noordelijke afdelingen van Rover willen ook dat de NS
mee gaat draaien in de exploitatie van de Nedersaksenlijn,
naast de bestaande verbinding Groningen-Assen-Zwolle. Zo
zouden er twee logische directe intercityverbindingen
kunnen ontstaan langs de oostgrens van het land:
Groningen-Emmen-Almelo-Enschede, en Groningen-
Emmen-Almelo-Deventer-Zutphen-Arnhem-Nijmegen.

Nedersaksenlijn
Nu wordt er in het project Nedersaksenlijn nog vanuit
gegaan dat hier Blauwnet-treinen gaan rijden, maar volgens
Rover moet dat de ICNG (Intercity Nieuwe Generatie)
worden. De NS heeft 99 ICNG-treinen besteld bij de Franse
fabrikant Alstom, nog dit jaar moeten de eerste passagiers
worden vervoerd op de hogesnelheidslijn Amsterdam-
Rotterdam-Breda.

Nedersak sen lijn in combinatie

met elektri� ca tie van Almelo-

Hardenberg is niet meer dan een

logische stap

- Rover Groningen, Friesland en Drenthe

De Rover-afdelingen missen het ‘integraal denken’, in de
vorm van ‘bouwstenen voor de grotere plannen’. ‘De NS
vindt op het huidige spoornet niet de capaciteit die ze nodig
heeft om tot een fatsoenlijke nationale dekking te komen.
Daarom is het project Nedersaksenlijn in combinatie met de
eerste stap van elektrificatie van Almelo-Hardenberg niet
meer dan een logische stap.’

Door elektrificatie van Almelo-Hardenberg wordt materieel
flexibeler inzetbaar en is bij calamiteiten een alternatieve
route beschikbaar, besluit Rover de brief aan de Staten van
Overijssel.
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Als abonnee van de Stentor ontvang je per mail nieuws,
aantrekkelijke aanbiedingen, actualiteiten en productinformatie.
Je kan dit wijzigen bij je voorkeuren.

12 maanden 6,07
per maand

Maandelijks opzegbaar 7,95
per maand

Vul je IBAN-rekeningnummer in2.

NL91 XXXX 0417 1643 00

Ik ga akkoord met de actie- en abonnementsvoorwaarden
[1 ] [2 ]

Start met lezen

Door mijn IBAN-rekeningnummer in te vullen geef ik toestemming
voor automatische incasso van 5,20 per maand.

1 2

https://esales.destentor.nl/documents/WV-Actievoorwaarden-algemeen/48ae6890-b577-4a70-bd97-150ad4bb96c3?format=pdf
https://esales.destentor.nl/documents/WV-de-Stentor-Abonnementsvoorwaarden-2018/2d956d73-85c8-4978-a200-a08c78f2326d?format=pdf
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Staphor sters in de erehaag | Verras sings con -
cert op basis school Bathmen
18:49

Bakker Patrick
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'Het ziet er niet…

In Staphor ster

kleder dracht

naar Den Haag:…
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