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Geachte leden van de Staten en gemeenteraden, 

De noordelijke afdelingen van Rover zijn ontstemd hoe de uitwerking van het project
Wunderline verloopt. Het lijkt eerder op 10 jaar doormodderen in plaats van erg actief en
de lobby op de juiste plaatsen om te zorgen dat dit project vlot gerealiseerd worden kan
binnen de gewenste planning. Dit in combinatie met de visie mobiliteit van de provincie
Groningen. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
secretaris afdeling Rover Groningen




Reizigersvereniging Rover 
Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort                        T 033 422 04 50                  M secretariaat@rover.nl 
Utrechtseweg 59, 3818 EA Amersfoort             Bank NL23 INGB 0002 3950 21                   I www.rover.nl 


 


 


 
 
Groningen,  1 November 2022       
 
Aan: De redactie  
 
Betreft: Wunderline; Ieder uur een trein tussen Amsterdam en Berijn  
Op 2 november bespreken de Staten van Groningen de visie Mobiliteit Inmiddels is het project 
Wunderline al sinds 2012 bezig. Maar de afgelopen jaren zijn te weinig meters gemaakt. Al helemaal als 
de Wunderline volgens de TEE 2.0 normen moet worden uitgebouwd. Dat betekent berekend op 160 
km/u, dubbelspoor en bovenleiding. Dan kunnen er meerdere type internationale doorgaande treinen 
over. Waaronder een van Amsterdam via Groningen en Hamburg naar Berlijn. Samen met de route via 
Twente is er dan ieder uur een verbinding vanuit Amsterdam met Berlijn. Om dit mogelijk te maken zal er 
bovenleiding geïnstalleerd moeten worden op het noordelijke spoor in plaats van waterstof. Waarbij 
Groningen hoofdtation eindelijk de regionale spoorknoop wordt in het internationale TEE 2.0 netwerk. Dat 
noordelingen niet meer eerst 2 uur naar het zuiden (Hengelo, Utrecht) of het Oosten (Bremen) moeten 
reizen om een internationale doorgaande trein te nemen. Denemarken toont aan dat er voldoende 
mensen wonen. De huidige insteek van het college is een verkeerd signaal naar noordelijke reizigers. 
Gelijktijdig een gebrek aan lef en ambitie.    


Betrokken partijen werken te langzaam 


Sinds de ondertekening in februari 2019 zien wij de verschillende betrokken partijen niet op de juiste 
wijze snelheid maken om van deze aftandse spoorlijn een volwaardige Intercity waardig traject te maken. 
Conform de reistijd eis van 1 uur 23 minuten uit de motie van 2012. De Staten hebben toen een 
hoogwaadige snelle intercity besteld en geen boemeltrein. Aangezien de Wunderline in Nederland nog 
niet in MIRT opgenomen is voor de internationale verbindingen. Zoals Amsterdam – Heerlen – Aken er wel in 
staat. Ook de Raad Leefomgeving en Infrastructuur heeft in 2020 nogmaals op het belang van het project 
Wunderline gewezen Groningen – Bremen. Opvallend is dat Prorail bij haar onderzoek naar de trein 
Berlijn niet naar de mogelijkheden van de Wunderline heeft gekeken? In Duitsland ontbreekt van de 
deelstaat Niedersachsen zowel de Haalbaarheidsstudie als de Technische Vorplannung om recht te 
hebben op de middelen uit het Duitse Bundesverkerhswegeplan. Geen van de betrokken partijen trekt 
zich blijkbaar iets van wetgeving aan zoals het ‘Witboek transport 2050’ is. De politici in de Staten van 
Groningen mogen toch verwachten dat bij dienstregelingsjaar 2035 in december 2034 hun motie uit 2012 
na 23 jaar compleet omgezet is naar letter en geest? Dit sluit mooi aan op de nieuwe concessie 
noordelijke lijnen van 2035 – 2050.   


Vier uur Amsterdam – Berlijn per trein 


In Amsterdam leeft zwaar de wens om de reistijd per trein naar Berlijn naar 4 uur terug te brengen. 
Hierbij kan de Lelylijn helpen door in 2,5 uur Amsterdam – Groningen – Hamburg per trein te doen. Vanaf 
Hamburg is Berlijn nog maar 90 minuten per trein. Hierbij is het project Wunderline de 
eerste stap om een slechte schakel in de internationale grensoverschrijdende 
spoorinfrastructuur aan te pakken. Zodat ook nachttreinen naar Scandinavië vanaf 
Amsterdam en langs Groningen kunnen rijden. Door de Wundeline toe te voegen krijgt 
Amsterdam de haar zo gewenste frequente verbinding met Berlijn en neemt ze 
onderweg meteen Hamburg mee. Via de Wunderline kan ieder een uur een trein tussen 
Amsterdam en Berlijn.  
Frank Menger 
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Namens de afdelingen Groningen, Friesland en Drenthe 
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 Kaartje internationale treinen Duitsland – Denemarken  
 https://www.thelocal.se/20221020/swedens-snalltaget-to-offer-night-trains-to-austria-via-


denmark/  
 https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2021/048-scheuer-mit-der-bahn-
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https://amsterdam.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/460/2022/01/Strijden-voor-de-ziel-van-de-
stad-Verkiezingsprogramma-PvdA-Amsterdam-2022-2026-1.pdf  Bladzijde 36 citaat: Trein in 
plaats van vliegtuig 







 
 Amsterdam gaat zich positioneren als internationale treinstad. We zetten in op snel(nacht)treinvervoer voor afstanden tot 


750 kilometer. Vliegen naar Londen, Brussel of Parijs moet afgelopen zijn. We spreken ons duidelijk uit voor snelle 
verbindingen met een aantal Europese regio’s waar de verbinding nu te langzaam of weinig frequent is (Hamburg, Berlijn, 
Keulen, Dusseldorf, Munchen, Kopenhagen/ Malmo, Manchester/ Liverpool). We ontmoedigen korte vluchten. 
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PARTIJ VAN DE ARBEID 


Motie reistijd Groningen-Bremen 


Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 27 juni 2012, 


Constaterende dat: 


Het college van Gedeputeerde Staten de am bitie heeft om de spoorlijn Groningen-Bremen 


verder te ontwikkelen. 


Er in provinciale staten een breed gedragen wens is om de spoorlijn Groningen-Bremen te 


verbeteren. 


Van mening zijnde dat: 


- Een opwaardering van de spoorlijn moet leiden tot een verkorting van de reistijd tussen 


Groningen en Bremen 


- Kortere reistijd ten bate komt aan de uitwisseling van werk en kennis tussen Groningen en 


Nedersaksen. 


- Kortere reistijd een meetbaar resultaat is wat aanzienlijk veranderd moet zijn na de 


opwaardering. 


Spreken uit dat: 


Na de opwaardering van de spoorlijn Groningen-Nedersaksen in beginsel moet leiden tot een 


maximale reistijd van 1 uur en 23 minuten tussen de stad Groningen en de stad Bremen. 
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Hamburg


Berlin


bis zu 60x pro Tag


Deutsche Bahn AG | Oktober 2020


Fahrplan 2021:
Hamburg–Berlin im Halbstundentakt 
Deutschlandtakt zwischen Elbe und Spree


Täglich mehr Fahrten


Erhöhung auf bis zu 60 Fahrten
pro Tag


Täglich mehr Kapazität


6.000 zusätzliche Sitzplätze pro Tag 
zwischen beiden Städten 


Täglich im Halbstundentakt 
von früh morgens bis spät abends


60x
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Groningen,  1 November 2022 

Aan: De redactie 

Betreft: Wunderline; Ieder uur een trein tussen Amsterdam en Berijn 
Op 2 november bespreken de Staten van Groningen de visie Mobiliteit Inmiddels is het project 
Wunderline al sinds 2012 bezig. Maar de afgelopen jaren zijn te weinig meters gemaakt. Al helemaal als 
de Wunderline volgens de TEE 2.0 normen moet worden uitgebouwd. Dat betekent berekend op 160 
km/u, dubbelspoor en bovenleiding. Dan kunnen er meerdere type internationale doorgaande treinen 
over. Waaronder een van Amsterdam via Groningen en Hamburg naar Berlijn. Samen met de route via 
Twente is er dan ieder uur een verbinding vanuit Amsterdam met Berlijn. Om dit mogelijk te maken zal er 
bovenleiding geïnstalleerd moeten worden op het noordelijke spoor in plaats van waterstof. Waarbij 
Groningen hoofdtation eindelijk de regionale spoorknoop wordt in het internationale TEE 2.0 netwerk. Dat 
noordelingen niet meer eerst 2 uur naar het zuiden (Hengelo, Utrecht) of het Oosten (Bremen) moeten 
reizen om een internationale doorgaande trein te nemen. Denemarken toont aan dat er voldoende 
mensen wonen. De huidige insteek van het college is een verkeerd signaal naar noordelijke reizigers. 
Gelijktijdig een gebrek aan lef en ambitie.    

Betrokken partijen werken te langzaam 

Sinds de ondertekening in februari 2019 zien wij de verschillende betrokken partijen niet op de juiste 
wijze snelheid maken om van deze aftandse spoorlijn een volwaardige Intercity waardig traject te maken. 
Conform de reistijd eis van 1 uur 23 minuten uit de motie van 2012. De Staten hebben toen een 
hoogwaadige snelle intercity besteld en geen boemeltrein. Aangezien de Wunderline in Nederland nog 
niet in MIRT opgenomen is voor de internationale verbindingen. Zoals Amsterdam – Heerlen – Aken er wel in 
staat. Ook de Raad Leefomgeving en Infrastructuur heeft in 2020 nogmaals op het belang van het project 
Wunderline gewezen Groningen – Bremen. Opvallend is dat Prorail bij haar onderzoek naar de trein 
Berlijn niet naar de mogelijkheden van de Wunderline heeft gekeken? In Duitsland ontbreekt van de 
deelstaat Niedersachsen zowel de Haalbaarheidsstudie als de Technische Vorplannung om recht te 
hebben op de middelen uit het Duitse Bundesverkerhswegeplan. Geen van de betrokken partijen trekt 
zich blijkbaar iets van wetgeving aan zoals het ‘Witboek transport 2050’ is. De politici in de Staten van 
Groningen mogen toch verwachten dat bij dienstregelingsjaar 2035 in december 2034 hun motie uit 2012 
na 23 jaar compleet omgezet is naar letter en geest? Dit sluit mooi aan op de nieuwe concessie 
noordelijke lijnen van 2035 – 2050.   

Vier uur Amsterdam – Berlijn per trein 

In Amsterdam leeft zwaar de wens om de reistijd per trein naar Berlijn naar 4 uur terug te brengen. 
Hierbij kan de Lelylijn helpen door in 2,5 uur Amsterdam – Groningen – Hamburg per trein te doen. Vanaf 
Hamburg is Berlijn nog maar 90 minuten per trein. Hierbij is het project Wunderline de 
eerste stap om een slechte schakel in de internationale grensoverschrijdende 
spoorinfrastructuur aan te pakken. Zodat ook nachttreinen naar Scandinavië vanaf 
Amsterdam en langs Groningen kunnen rijden. Door de Wundeline toe te voegen krijgt 
Amsterdam de haar zo gewenste frequente verbinding met Berlijn en neemt ze 
onderweg meteen Hamburg mee. Via de Wunderline kan ieder een uur een trein tussen 
Amsterdam en Berlijn.  
Frank Menger 
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 Amsterdam gaat zich positioneren als internationale treinstad. We zetten in op snel(nacht)treinvervoer voor afstanden tot
750 kilometer. Vliegen naar Londen, Brussel of Parijs moet afgelopen zijn. We spreken ons duidelijk uit voor snelle
verbindingen met een aantal Europese regio’s waar de verbinding nu te langzaam of weinig frequent is (Hamburg, Berlijn,
Keulen, Dusseldorf, Munchen, Kopenhagen/ Malmo, Manchester/ Liverpool). We ontmoedigen korte vluchten.
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Motie reistijd Groningen-Bremen 

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 27 juni 2012, 

Constaterende dat: 

Het college van Gedeputeerde Staten de am bitie heeft om de spoorlijn Groningen-Bremen 

verder te ontwikkelen. 

Er in provinciale staten een breed gedragen wens is om de spoorlijn Groningen-Bremen te 

verbeteren. 

Van mening zijnde dat: 

- Een opwaardering van de spoorlijn moet leiden tot een verkorting van de reistijd tussen 

Groningen en Bremen 

- Kortere reistijd ten bate komt aan de uitwisseling van werk en kennis tussen Groningen en 

Nedersaksen. 

- Kortere reistijd een meetbaar resultaat is wat aanzienlijk veranderd moet zijn na de 

opwaardering. 

Spreken uit dat: 

Na de opwaardering van de spoorlijn Groningen-Nedersaksen in beginsel moet leiden tot een 

maximale reistijd van 1 uur en 23 minuten tussen de stad Groningen en de stad Bremen. 
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Fahrplan 2021:
Hamburg–Berlin im Halbstundentakt 
Deutschlandtakt zwischen Elbe und Spree

Täglich mehr Fahrten

Erhöhung auf bis zu 60 Fahrten
pro Tag

Täglich mehr Kapazität

6.000 zusätzliche Sitzplätze pro Tag 
zwischen beiden Städten 

Täglich im Halbstundentakt 
von früh morgens bis spät abends

60x
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