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Geachte  leden van de staten en gemeenteraden, 

https://www.ovmagazine.nl/nieuws/rechtstreekse-trein-zwolle-
munster-stap-dichterbij 
https://www.euregio.eu/actueel/euregio-provincie-overijssel-en-
zweckverband-nahverkehr-westfalen-lippe-gaan-door-met-
euregiorail/

En bij de provincie Overijssel speelt ook een tussenstap een rol: 

https://overijssel.notubiz.nl/document/11808796/2
https://overijssel.notubiz.nl/document/11808800/1 
Citaat 1 uit de begleidende brief:  Wij stelden uw staten daarom in 2020
voor (PS 2020/1100322) ProRail opdracht te geven elektrificatie van de
treinverbindingen Zutphen-Oldenzaal en Almelo-Hardenberg te verkennen
en aan te geven wat de investeringskosten hiervan zullen zijn. De resultaten
van deze verkenning heeft ProRail afgelopen voorjaar opgeleverd. De
uitkomsten zijn samengevat als volgt (P85 bandbreedte, prijspeil 2021,
exclusief BTW): 1. Elektrificatie van het spoortussenZutphenen Hengelo (het
nietgeëlektrificeerde deel van de blauwenetverbinding Zutphen-
Oldenzaal)kostEUR 113 min investering (inclusief EUR 1,2 mln aan
snelheidsverbeteringen) en EUR 0,82 mln per jaar aan onderhoud. 2.
Elektrificatie van het spoor tussen Almelo en Mariënberg (het niet
geëlektrificeerde deel van de blauwenetverbinding Almelo-Hardenberg) kost
EUR 59,6 mln en EUR 0,36 mln per jaar aan onderhoud 
Citaat 2 uit de brief:  ProRail stelt dat de milieubelasting van
batterijtreinen lager is dan die van elektrische treinen als ook de
infrastructurele aanpassingen worden meegenomen. Bij elektrische treinen
gaat dit om de bouw van de bovenleiding over het gehele niet-
geëlektrificeerde deel van het treintraject. Bij batterijtreinen gaat het om
aanpassing van de energievoorziening langs het bestaande elektrische traject
waar batterijtreinen de batterij opladen. Bij waterstoftreinen gaat dit om de
aanleg van een of meerdere waterstofvulstations  

Bovenleiding maakt ook ander type treinen mogelijk die ook een IC
verbinding Groningen - Stadskanaal - Emmen - Almelo - Deventer -
Zutphen mogelijk maakt. Naar deze optie is niet gekeken. Alleen het
kleine beperkte bereik van de eigen concessie. Aangezien er ook
gesproken wordt over Interoperabiliteit van treinen in Europa. Dus
hoort de politiek over deels NS concessie na te denken en inzet van de
ICNG op deze spoorlijnen. Blijven hangen in de eigen concessie treinen
is een te laag ambitieniveau. Dan wordt de som voor elektrificatie een
hele andere. Blijkbaar heeft Prorail daar in de onderzoeken niet naar

https://www.ovmagazine.nl/nieuws/rechtstreekse-trein-zwolle-munster-stap-dichterbij
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BEHANDELVOORSTEL 


 


Onderwerp: Inzet batterijtreinen op twee resterende diesel-treinverbindingen 


Datum:  21 september 2022 


Van:  Agendacommissie 


Doel: Dialoog 


Portefeuillehouder: Dhr. Boerman 


Toelichting: Korte toelichting onderwerp:  


In Overijssel rijden op dit moment op 3 (deel)baanvakken nog dieseltreinen: Zutphen-


Oldenzaal, Almelo-Hardenberg en Enschede-Dortmund/Münster. De ambitie is om, als het 


huidige materieel aan vervanging toe is, op deze treinverbindingen treinen te laten rijden 


die milieuvriendelijk zijn (elektrificatie, waterstof, batterijen). Hiervoor is het nodig nu de 


voorbereidingen te starten.  


Eerder is gebleken dat elektrificatie nog steeds de beste/meest economische vorm van 


verduurzaming is. Inmiddels blijkt dat de ontwikkeling van de batterijtreinen ondertussen 


ver gevorderd is en deze techniek daarmee een alternatief is geworden naast elektrificatie 


al kleven er wel ontwikkel-, toelating- en exploitatierisico’s aan deze nieuwe techniek. 


Voorgesteld wordt om in principe batterijtreinen te kiezen als technologie voor de 


verbindingen Zutphen-Oldenzaal en Almelo-Hardenberg. In het BO-MIRT (november 2022) 


willen GS afspraken maken met het Rijk over een bijdrage in de kosten en het dragen van 


deze risico’s.  


 


Reden agendering: 


Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met het verduurzamen van de 


Blauwnetverbindingen Zutphen-Oldenzaal en Almelo-Hardenberg en hier in plaats van 


dieseltreinen in principe batterijtreinen te laten rijden, afhankelijk van de uitkomst van de 


BO-MIRT gesprekken met het Rijk. Vanwege de hogere structurele uitgaaf voor beide 


treinconcessies wordt voorgesteld GS op te dragen hier in de begroting vanaf 2027 rekening 


mee te houden.  


 


Behandelvoorstel:  
In eerste termijn krijgen woordvoerders gelegenheid om politieke vragen te stellen over het 
voorstel. In tweede termijn is er ruimte om met elkaar en met het college in debat te gaan 
over het voorstel.   
 
Aan het eind van de vergadering concludeert de voorzitter of het onderwerp kan worden 
geagendeerd voor besluitvorming in PS (hamerstuk of debatstuk). 
 
NB: Er is geen ruimte voor technische vragen. Technische vragen kunnen voorafgaand aan 
de bespreking rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar worden gesteld. 
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Rechtstreekse trein Zwolle-Münster
stap dichterbij


Het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband EuregioRail gaat een


nieuwe fase in. De partners Euregio, provincie Overijssel en


Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe maakten op 1 september


bekend de samenwerking voort te zetten, nu de INTERREG-


�nanciering per 30 september a�oopt.


De komst van een rechtstreekse trein tussen Zwolle en Münster is al


jarenlang een wens aan zowel Nederlandse als Duitse zijde. De afgelopen


twee jaar onderzocht het samenwerkingsverband EUREGIO in het project


EuregioRail, dat in 2018 werd gestart, de haalbaarheid van een doorgaande


treinverbinding tussen de steden. Ook werd de haalbaarheid van Hengelo –


Dortmund onderzocht. Dit leidde tot een spoorboekje richting toekomst.


Continuïteit
Het enige probleem: de Interreg-subsidie liep af en daarmee was de


continuïteit van het samenwerkingsverband in gevaar. Maar regionale


bestuurders van meerdere bestuurslagen langs de corridor Zwolle-Twente-


Münster zien de potentie van EuregioRail en willen meer ruimtelijk


economische samenwerking.


Daarom zetten zij de samenwerking voort en gaan samen optrekken om de


benodigde �nanciering te krijgen. De provincie Overijssel, de Euregio, de


regio's Zwolle en Twente, de Bezirksregierung Münster, de IHK


Nordwestfalen en de steden Zwolle, Enschede en Münster willen ook een


gezamenlijk ruimtelijk economisch beleid gaan voeren voor de as Zwolle-


Twente-Münster.


Doorgetrokken spoorlijnen
De partners streven naar oplevering van een rechtstreekse, elektrische


dubbelsporige grensoverschrijdende treinverbinding tussen Zwolle en


Münster en Hengelo en Dortmund in 2032. Het streefbeeld in 2040 is twee


rechtstreekse verbindingen per uur tussen Zwolle en Münster en één


rechtstreekse verbinding tussen Dortmund en Hengelo.


De eerste lijn vereist wel elektri�catie op het tracé Münster – Enschede,


waarbij het nog maar de vraag wie het stuk tussen Enschede en de Duitse


grens voor zijn rekening neemt. Ook moet er


een spanningssluis gebouwd worden, waarlangs de locomotief van de


Duitse bovenleidingspanning (15.000 Volt wisselspanning) kan


overschakelen op het Nederlandse systeem (1500 Volt gelijkspanning).


Zwolle-Münster leent zich prima voor exploitatie met treinstellen, dus


waarom alleen een locomotief noemen bij de spanningssluis?


Ingediend door Albert Koch op za, 03/09/2022 - 07:57


vrijdag 2 september 2022
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Ik juich deze verbeterde relatie toe doch ik blijf het hevig betreuren


toen met de elektri�catiewerkzaamheden Zwolle - Wierden dat niet in


een keer goed gedaan werd om deze dubbelsporig te maken ; dat zou


ook een uitstekende mogelijkheid geweest zijnomtrent de verbinding


met Berlijn via Flevoland


Ingediend door Kees Boer op vr, 09/09/2022 - 22:46


Steeds opnieuw komt hetzelfde probleem naar boven: de


ontwerpschetsen zijn veel te duur. Dit is een uitermate hardnekkig


adviseringsprobleem. Het wordt veroorzaakt doordat de


spooradviseurs politieke en systeemtechnische wensbeelden ipv


klant/markt-wensen centraal stellen. Dan kom je altijd uit op veel te


dure ontwerpen - en moet het Rijk maar weer � stevig bijpassen.


Daarna volgt het tactische loven & bieden & handjeklap, en blijft er een


uitgekleed annorexiaproject over - met garantie op reizigersellende &


kostenoverschrijdingen. Zo gaat dit nu al decennia - met de


heropening als een van de zeldzame uitzonderingen op dit


hardnekkige bestuurlijke falen.


Ingediend door Ing ACF Sierts op za, 10/09/2022 - 08:02
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EUREGIO, Provincie
Overijssel en Zweckverband
Nahverkehr Westfalen-Lippe
gaan door met EuregioRail
Al jaren werken de partners aan een grote ambitie: een


rechtstreekse trein die Zwolle, Enschede en Münster met


elkaar verbindt. Vandaag beklonken ze de voortzetting van


dat partnerschap in een overeenkomst.  Die borgt


toekomstige grensoverschrijdende samenwerking nu de


Europese INTERREG-project�nanciering 30 september


a�oopt. Daarnaast spreken de provincie Overijssel, de


EUREGIO, de regio’s Zwolle en Twente, de Bezirksregierung


Münster, de IHK Nordwestfalen en de steden Zwolle,


Enschede en Münster af in de toekomst meer samen op te


trekken. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en uitvoering


van een gezamenlijk ruimtelijk economisch beleid voor de


Zwolle-Twente-Münster as.


Dit werd vandaag bekend gemaakt tijdens de


afsluitingsbijeenkomst van de huidige fase van het project.


Daar werden onder andere ook de resultaten gepresenteerd


van een ruimtelijk economische studie. Die onthullen dat er


volop kansen zijn voor samenwerking op de corridor Zwolle-


Münster, waar de genoemde partijen graag op willen inhaken.


“EuregioRail brengt Münsterland en Overijssel


dichter bij elkaar. Het is een klimaatvriendelijk


en duurzaam alternatief voor de auto, omdat het


de ambitie is elektrische treinen in te zetten en


op lange termijn ook op groene stroom te laten


rijden.” – Joachim Künzel, directeur van


Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe


(NWL) 


Partners tekenen


samenwerkingsovereenkomst, v.l.n.r.


Christoph Almering, Bert Boerman,


Joachim Künzel. © Rob Baas



https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2022/09/220901_Afsluitingsbijeenkomst_EuregioRail_%C2%A9_Rob_Baas.jpg
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Verbetering mobiliteit en ruimtelijk economische


samenwerking


In nauwe samenwerking met de regio’s Twente en Zwolle


hebben de EUREGIO, de provincie Overijssel en het


Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe de afgelopen


twee jaar onderzocht of en hoe het grensoverschrijdende


spoorvervoer tussen Zwolle, Twente, Münster en tussen


Hengelo en Dortmund kan worden versterkt. Dit leidde onder


andere tot een uitvoeringsagenda, het ‘spoorboek’ op weg


naar een duurzame grensoverschrijdende treinverbinding,


een bezoek van de staatssecretaris Heijnen van het ministerie


van Infrastructuur en Waterstaat en de uitdrukkelijke


ondersteuning van de deelstaat  Noordrijn-Westfalen.


Studies en onderzoeken die de projectpartners lieten


uitvoeren, zoals een technische studie, de opstelling van een


ruimtelijk economisch pro�el en een sociaal-economische


onderbouwing over de noodzaak van samenwerking op de as


Zwolle-Twente-Münster, gaan in op de haalbaarheid en


toegevoegde waarde van EuregioRail. Daaruit blijkt dat


EuregioRail niet alleen leidt tot een mobiliteitsverbetering,


maar dat het project ook enorme kansen biedt voor het


bedrijfsleven, onderwijs, vestigingsklimaat, leefbaarheid en


toerisme.


Regionale bestuurders van meerdere bestuurslagen langs de


corridor Zwolle-Twente-Münster zien de potentie van


EuregioRail en willen meer ruimtelijk economische


samenwerking.


“EuregioRail creëert een goede rechtstreekse


verbinding. Het is mooi dat de provincie


Overijssel en het Zweckverband Nahverkehr


Westfalen-Lippe de ambities samen met ons


voortzetten, ook met het oog op de duidelijke


voordelen van een betere grensoverschrijdende


mobiliteit voor de grensregio.”  – Christoph


Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO 


Meer capaciteit, kortere reistijden en beter voor milieu


De partners streven naar oplevering van een rechtstreekse,



https://www.euregio.eu/projecten/euregiorail/
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EUREGIO


Adres


Enscheder Straße 362 


D-48599 Gronau


Contact


+31 (0) 53 – 460 51 51 


info@euregio.eu


Direct naar


Wie we zijn 


Wat we doen 


Actueel 


GrensInfoPunt EUREGIO 


Heeft u een idee?


Blijf op de hoogte


met onze


nieuwsbrief


elektrische dubbelsporige grensoverschrijdende


treinverbinding tussen Zwolle en Münster en Hengelo en


Dortmund in 2032. Het streefbeeld in 2040 is twee


rechtstreekse verbindingen per uur tussen Zwolle en


Münster en één rechtstreekse verbinding tussen Dortmund


en Hengelo.


“EuregioRail is niet alleen een kwestie van betere


bereikbaarheid. Deze corridor vervult ook een rol


op het gebied van woningbouw, bedrijfsleven en


vestigingsklimaat.” – Bert Boerman,


gedeputeerde van de provincie Overijssel


De nieuwe verbinding leidt tot een grotere


reizigerscapaciteit, kortere reistijden en verbetert de


luchtkwaliteit door het vervangen van dieseltreinen door


elektrische treinen. De aanleg van een rechtstreekse


treinverbinding vereist een opwaardering van de


infrastructuur in zowel Nederland als Duitsland, bijvoorbeeld


de elektri�catie van het tracé Münster-Enschede. De


samenwerkingspartners trekken samen op om de daarvoor


benodigde �nanciering te verkrijgen, in Nederland, Duitsland


en Europa.
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EUREGIO, Provincie
Overijssel en Zweckverband
Nahverkehr Westfalen-Lippe
gaan door met EuregioRail
Al jaren werken de partners aan een grote ambitie: een


rechtstreekse trein die Zwolle, Enschede en Münster met


elkaar verbindt. Vandaag beklonken ze de voortzetting van


dat partnerschap in een overeenkomst.  Die borgt


toekomstige grensoverschrijdende samenwerking nu de


Europese INTERREG-project�nanciering 30 september


a�oopt. Daarnaast spreken de provincie Overijssel, de


EUREGIO, de regio’s Zwolle en Twente, de Bezirksregierung


Münster, de IHK Nordwestfalen en de steden Zwolle,


Enschede en Münster af in de toekomst meer samen op te


trekken. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en uitvoering


van een gezamenlijk ruimtelijk economisch beleid voor de


Zwolle-Twente-Münster as.


Dit werd vandaag bekend gemaakt tijdens de


afsluitingsbijeenkomst van de huidige fase van het project.


Daar werden onder andere ook de resultaten gepresenteerd


van een ruimtelijk economische studie. Die onthullen dat er


volop kansen zijn voor samenwerking op de corridor Zwolle-


Münster, waar de genoemde partijen graag op willen inhaken.


“EuregioRail brengt Münsterland en Overijssel


dichter bij elkaar. Het is een klimaatvriendelijk


en duurzaam alternatief voor de auto, omdat het


de ambitie is elektrische treinen in te zetten en


op lange termijn ook op groene stroom te laten


rijden.” – Joachim Künzel, directeur van


Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe


(NWL) 


Partners tekenen


samenwerkingsovereenkomst, v.l.n.r.


Christoph Almering, Bert Boerman,


Joachim Künzel. © Rob Baas



https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2022/09/220901_Afsluitingsbijeenkomst_EuregioRail_%C2%A9_Rob_Baas.jpg
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Verbetering mobiliteit en ruimtelijk economische


samenwerking


In nauwe samenwerking met de regio’s Twente en Zwolle


hebben de EUREGIO, de provincie Overijssel en het


Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe de afgelopen


twee jaar onderzocht of en hoe het grensoverschrijdende


spoorvervoer tussen Zwolle, Twente, Münster en tussen


Hengelo en Dortmund kan worden versterkt. Dit leidde onder


andere tot een uitvoeringsagenda, het ‘spoorboek’ op weg


naar een duurzame grensoverschrijdende treinverbinding,


een bezoek van de staatssecretaris Heijnen van het ministerie


van Infrastructuur en Waterstaat en de uitdrukkelijke


ondersteuning van de deelstaat  Noordrijn-Westfalen.


Studies en onderzoeken die de projectpartners lieten


uitvoeren, zoals een technische studie, de opstelling van een


ruimtelijk economisch pro�el en een sociaal-economische


onderbouwing over de noodzaak van samenwerking op de as


Zwolle-Twente-Münster, gaan in op de haalbaarheid en


toegevoegde waarde van EuregioRail. Daaruit blijkt dat


EuregioRail niet alleen leidt tot een mobiliteitsverbetering,


maar dat het project ook enorme kansen biedt voor het


bedrijfsleven, onderwijs, vestigingsklimaat, leefbaarheid en


toerisme.


Regionale bestuurders van meerdere bestuurslagen langs de


corridor Zwolle-Twente-Münster zien de potentie van


EuregioRail en willen meer ruimtelijk economische


samenwerking.


“EuregioRail creëert een goede rechtstreekse


verbinding. Het is mooi dat de provincie


Overijssel en het Zweckverband Nahverkehr


Westfalen-Lippe de ambities samen met ons


voortzetten, ook met het oog op de duidelijke


voordelen van een betere grensoverschrijdende


mobiliteit voor de grensregio.”  – Christoph


Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO 


Meer capaciteit, kortere reistijden en beter voor milieu


De partners streven naar oplevering van een rechtstreekse,



https://www.euregio.eu/projecten/euregiorail/
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elektrische dubbelsporige grensoverschrijdende


treinverbinding tussen Zwolle en Münster en Hengelo en


Dortmund in 2032. Het streefbeeld in 2040 is twee


rechtstreekse verbindingen per uur tussen Zwolle en


Münster en één rechtstreekse verbinding tussen Dortmund


en Hengelo.


“EuregioRail is niet alleen een kwestie van betere


bereikbaarheid. Deze corridor vervult ook een rol


op het gebied van woningbouw, bedrijfsleven en


vestigingsklimaat.” – Bert Boerman,


gedeputeerde van de provincie Overijssel


De nieuwe verbinding leidt tot een grotere


reizigerscapaciteit, kortere reistijden en verbetert de


luchtkwaliteit door het vervangen van dieseltreinen door


elektrische treinen. De aanleg van een rechtstreekse


treinverbinding vereist een opwaardering van de


infrastructuur in zowel Nederland als Duitsland, bijvoorbeeld


de elektri�catie van het tracé Münster-Enschede. De


samenwerkingspartners trekken samen op om de daarvoor


benodigde �nanciering te verkrijgen, in Nederland, Duitsland


en Europa.
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gekeken voor de provincie Overijssel? Want het is ook 1 op 1 over te
zetten naar de Noordelijke lijnen. Als we goede grensoverschrijdende
treinen willen als regio dan is bovenleiding de slimste en duurzaamste
oplossing. Dan kan een Duitse IC ook gewoon van het niet NS deel van
het spoor gebruik maken. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger



 
BEHANDELVOORSTEL 

 

Onderwerp: Inzet batterijtreinen op twee resterende diesel-treinverbindingen 

Datum:  21 september 2022 

Van:  Agendacommissie 

Doel: Dialoog 

Portefeuillehouder: Dhr. Boerman 

Toelichting: Korte toelichting onderwerp:  

In Overijssel rijden op dit moment op 3 (deel)baanvakken nog dieseltreinen: Zutphen-

Oldenzaal, Almelo-Hardenberg en Enschede-Dortmund/Münster. De ambitie is om, als het 

huidige materieel aan vervanging toe is, op deze treinverbindingen treinen te laten rijden 

die milieuvriendelijk zijn (elektrificatie, waterstof, batterijen). Hiervoor is het nodig nu de 

voorbereidingen te starten.  

Eerder is gebleken dat elektrificatie nog steeds de beste/meest economische vorm van 

verduurzaming is. Inmiddels blijkt dat de ontwikkeling van de batterijtreinen ondertussen 

ver gevorderd is en deze techniek daarmee een alternatief is geworden naast elektrificatie 

al kleven er wel ontwikkel-, toelating- en exploitatierisico’s aan deze nieuwe techniek. 

Voorgesteld wordt om in principe batterijtreinen te kiezen als technologie voor de 

verbindingen Zutphen-Oldenzaal en Almelo-Hardenberg. In het BO-MIRT (november 2022) 

willen GS afspraken maken met het Rijk over een bijdrage in de kosten en het dragen van 

deze risico’s.  

 

Reden agendering: 

Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met het verduurzamen van de 

Blauwnetverbindingen Zutphen-Oldenzaal en Almelo-Hardenberg en hier in plaats van 

dieseltreinen in principe batterijtreinen te laten rijden, afhankelijk van de uitkomst van de 

BO-MIRT gesprekken met het Rijk. Vanwege de hogere structurele uitgaaf voor beide 

treinconcessies wordt voorgesteld GS op te dragen hier in de begroting vanaf 2027 rekening 

mee te houden.  

 

Behandelvoorstel:  
In eerste termijn krijgen woordvoerders gelegenheid om politieke vragen te stellen over het 
voorstel. In tweede termijn is er ruimte om met elkaar en met het college in debat te gaan 
over het voorstel.   
 
Aan het eind van de vergadering concludeert de voorzitter of het onderwerp kan worden 
geagendeerd voor besluitvorming in PS (hamerstuk of debatstuk). 
 
NB: Er is geen ruimte voor technische vragen. Technische vragen kunnen voorafgaand aan 
de bespreking rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar worden gesteld. 
 

 



10-09-2022 08:19 Rechtstreekse trein Zwolle-Münster stap dichterbij | OV-Magazine

https://www.ovmagazine.nl/nieuws/rechtstreekse-trein-zwolle-munster-stap-dichterbij?utm_source=OV+magazine&utm_campaign=60e43b37b5-EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_13_06_49_COPY_01&utm_medium=e… 1/5

Zoeken... 



Home » Nieuws » Rechtstreekse trein Zwolle-Münster stap dichterbij

Rechtstreekse trein Zwolle-Münster
stap dichterbij

Het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband EuregioRail gaat een

nieuwe fase in. De partners Euregio, provincie Overijssel en

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe maakten op 1 september

bekend de samenwerking voort te zetten, nu de INTERREG-

�nanciering per 30 september a�oopt.

De komst van een rechtstreekse trein tussen Zwolle en Münster is al

jarenlang een wens aan zowel Nederlandse als Duitse zijde. De afgelopen

twee jaar onderzocht het samenwerkingsverband EUREGIO in het project

EuregioRail, dat in 2018 werd gestart, de haalbaarheid van een doorgaande

treinverbinding tussen de steden. Ook werd de haalbaarheid van Hengelo –

Dortmund onderzocht. Dit leidde tot een spoorboekje richting toekomst.

Continuïteit
Het enige probleem: de Interreg-subsidie liep af en daarmee was de

continuïteit van het samenwerkingsverband in gevaar. Maar regionale

bestuurders van meerdere bestuurslagen langs de corridor Zwolle-Twente-

Münster zien de potentie van EuregioRail en willen meer ruimtelijk

economische samenwerking.

Daarom zetten zij de samenwerking voort en gaan samen optrekken om de

benodigde �nanciering te krijgen. De provincie Overijssel, de Euregio, de

regio's Zwolle en Twente, de Bezirksregierung Münster, de IHK

Nordwestfalen en de steden Zwolle, Enschede en Münster willen ook een

gezamenlijk ruimtelijk economisch beleid gaan voeren voor de as Zwolle-

Twente-Münster.

Doorgetrokken spoorlijnen
De partners streven naar oplevering van een rechtstreekse, elektrische

dubbelsporige grensoverschrijdende treinverbinding tussen Zwolle en

Münster en Hengelo en Dortmund in 2032. Het streefbeeld in 2040 is twee

rechtstreekse verbindingen per uur tussen Zwolle en Münster en één

rechtstreekse verbinding tussen Dortmund en Hengelo.

De eerste lijn vereist wel elektri�catie op het tracé Münster – Enschede,

waarbij het nog maar de vraag wie het stuk tussen Enschede en de Duitse

grens voor zijn rekening neemt. Ook moet er

een spanningssluis gebouwd worden, waarlangs de locomotief van de

Duitse bovenleidingspanning (15.000 Volt wisselspanning) kan

overschakelen op het Nederlandse systeem (1500 Volt gelijkspanning).

Zwolle-Münster leent zich prima voor exploitatie met treinstellen, dus

waarom alleen een locomotief noemen bij de spanningssluis?

Ingediend door Albert Koch op za, 03/09/2022 - 07:57

vrijdag 2 september 2022
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Ik juich deze verbeterde relatie toe doch ik blijf het hevig betreuren

toen met de elektri�catiewerkzaamheden Zwolle - Wierden dat niet in

een keer goed gedaan werd om deze dubbelsporig te maken ; dat zou

ook een uitstekende mogelijkheid geweest zijnomtrent de verbinding

met Berlijn via Flevoland

Ingediend door Kees Boer op vr, 09/09/2022 - 22:46

Steeds opnieuw komt hetzelfde probleem naar boven: de

ontwerpschetsen zijn veel te duur. Dit is een uitermate hardnekkig

adviseringsprobleem. Het wordt veroorzaakt doordat de

spooradviseurs politieke en systeemtechnische wensbeelden ipv

klant/markt-wensen centraal stellen. Dan kom je altijd uit op veel te

dure ontwerpen - en moet het Rijk maar weer � stevig bijpassen.

Daarna volgt het tactische loven & bieden & handjeklap, en blijft er een

uitgekleed annorexiaproject over - met garantie op reizigersellende &

kostenoverschrijdingen. Zo gaat dit nu al decennia - met de

heropening als een van de zeldzame uitzonderingen op dit

hardnekkige bestuurlijke falen.

Ingediend door Ing ACF Sierts op za, 10/09/2022 - 08:02
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EUREGIO, Provincie
Overijssel en Zweckverband
Nahverkehr Westfalen-Lippe
gaan door met EuregioRail
Al jaren werken de partners aan een grote ambitie: een

rechtstreekse trein die Zwolle, Enschede en Münster met

elkaar verbindt. Vandaag beklonken ze de voortzetting van

dat partnerschap in een overeenkomst.  Die borgt

toekomstige grensoverschrijdende samenwerking nu de

Europese INTERREG-project�nanciering 30 september

a�oopt. Daarnaast spreken de provincie Overijssel, de

EUREGIO, de regio’s Zwolle en Twente, de Bezirksregierung

Münster, de IHK Nordwestfalen en de steden Zwolle,

Enschede en Münster af in de toekomst meer samen op te

trekken. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en uitvoering

van een gezamenlijk ruimtelijk economisch beleid voor de

Zwolle-Twente-Münster as.

Dit werd vandaag bekend gemaakt tijdens de

afsluitingsbijeenkomst van de huidige fase van het project.

Daar werden onder andere ook de resultaten gepresenteerd

van een ruimtelijk economische studie. Die onthullen dat er

volop kansen zijn voor samenwerking op de corridor Zwolle-

Münster, waar de genoemde partijen graag op willen inhaken.

“EuregioRail brengt Münsterland en Overijssel

dichter bij elkaar. Het is een klimaatvriendelijk

en duurzaam alternatief voor de auto, omdat het

de ambitie is elektrische treinen in te zetten en

op lange termijn ook op groene stroom te laten

rijden.” – Joachim Künzel, directeur van

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe

(NWL) 

Partners tekenen

samenwerkingsovereenkomst, v.l.n.r.

Christoph Almering, Bert Boerman,

Joachim Künzel. © Rob Baas

https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2022/09/220901_Afsluitingsbijeenkomst_EuregioRail_%C2%A9_Rob_Baas.jpg
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Verbetering mobiliteit en ruimtelijk economische

samenwerking

In nauwe samenwerking met de regio’s Twente en Zwolle

hebben de EUREGIO, de provincie Overijssel en het

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe de afgelopen

twee jaar onderzocht of en hoe het grensoverschrijdende

spoorvervoer tussen Zwolle, Twente, Münster en tussen

Hengelo en Dortmund kan worden versterkt. Dit leidde onder

andere tot een uitvoeringsagenda, het ‘spoorboek’ op weg

naar een duurzame grensoverschrijdende treinverbinding,

een bezoek van de staatssecretaris Heijnen van het ministerie

van Infrastructuur en Waterstaat en de uitdrukkelijke

ondersteuning van de deelstaat  Noordrijn-Westfalen.

Studies en onderzoeken die de projectpartners lieten

uitvoeren, zoals een technische studie, de opstelling van een

ruimtelijk economisch pro�el en een sociaal-economische

onderbouwing over de noodzaak van samenwerking op de as

Zwolle-Twente-Münster, gaan in op de haalbaarheid en

toegevoegde waarde van EuregioRail. Daaruit blijkt dat

EuregioRail niet alleen leidt tot een mobiliteitsverbetering,

maar dat het project ook enorme kansen biedt voor het

bedrijfsleven, onderwijs, vestigingsklimaat, leefbaarheid en

toerisme.

Regionale bestuurders van meerdere bestuurslagen langs de

corridor Zwolle-Twente-Münster zien de potentie van

EuregioRail en willen meer ruimtelijk economische

samenwerking.

“EuregioRail creëert een goede rechtstreekse

verbinding. Het is mooi dat de provincie

Overijssel en het Zweckverband Nahverkehr

Westfalen-Lippe de ambities samen met ons

voortzetten, ook met het oog op de duidelijke

voordelen van een betere grensoverschrijdende

mobiliteit voor de grensregio.”  – Christoph

Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO 

Meer capaciteit, kortere reistijden en beter voor milieu

De partners streven naar oplevering van een rechtstreekse,

https://www.euregio.eu/projecten/euregiorail/
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elektrische dubbelsporige grensoverschrijdende

treinverbinding tussen Zwolle en Münster en Hengelo en

Dortmund in 2032. Het streefbeeld in 2040 is twee

rechtstreekse verbindingen per uur tussen Zwolle en

Münster en één rechtstreekse verbinding tussen Dortmund

en Hengelo.

“EuregioRail is niet alleen een kwestie van betere

bereikbaarheid. Deze corridor vervult ook een rol

op het gebied van woningbouw, bedrijfsleven en

vestigingsklimaat.” – Bert Boerman,

gedeputeerde van de provincie Overijssel

De nieuwe verbinding leidt tot een grotere

reizigerscapaciteit, kortere reistijden en verbetert de

luchtkwaliteit door het vervangen van dieseltreinen door

elektrische treinen. De aanleg van een rechtstreekse

treinverbinding vereist een opwaardering van de

infrastructuur in zowel Nederland als Duitsland, bijvoorbeeld

de elektri�catie van het tracé Münster-Enschede. De

samenwerkingspartners trekken samen op om de daarvoor

benodigde �nanciering te verkrijgen, in Nederland, Duitsland

en Europa.
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