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Ter Apel, 3 November 2020 

 

Geachte lezer, 

Noordoost-Nederland biedt ruimte voor kansen. De regio’s Emmen, de Gronings-Drentse 

Veenkoloniën en de internationale logistieke hotspot Coevorden bevinden zich centraal tussen de 

groeiende regio’s Twente en Groningen. De naaste buren zijn de economisch gebieden rond Zwolle 

en het Duitse Emsland. Onze regio biedt volop ruimte en kansen voor ondernemers en zijn voor 

woningzoekenden een bijzonder aangenaam leefgebied.  

Om deze gebieden onderling met elkaar te verbinden is een goede bereikbaarheid noodzakelijk. Door 

het ontbrekende stukje spoor tussen Emmen en Stadskanaal te realiseren ontstaat de 

Nedersaksenlijn. Deze spoorlijn verbindt niet alleen letterlijk Enschede met Groningen, maar vooral 

mensen, kennisinstellingen, werklocaties en recreatiegebieden. Met de juiste investeringen in het 

spoorwegnetwerk wordt een krachtige voedingsbodem geboden voor nieuwe kansen. 

Wij vragen u en uw partij om steun voor de realisatie van de Nedersaksenlijn! 

De Stichting Nedersaksenlijn is in 2019 opgericht vanuit verschillende ondernemersverenigingen. 

Wat ons verbindt is de overtuiging dat onze regio’s een grote sprong voorwaarts gaan maken 

wanneer wij zelf, en met elkaar, de mouwen opstropen. Wij voelen ons gesterkt door de enorme 

steun die wij vanuit de regio ontvangen. 

Ter verduidelijking hebben wij drie bijlagen bijgevoegd. De eerste geeft achtergronden bij de 

Nedersaksenlijn. De tweede een kaart van hoe wij het een krachtig OV in Nederland in 2040 zien. En 

de derde bijlage is een inkomenskaart van Nederland waarop wij het tracé van de Nedersaksenlijn 

hebben aangegeven. 

Wij zijn u, ongeacht uw beslissing omtrent dit schrijven, dankbaar voor uw aandacht en steun. 

 

Met hartelijke groet,  
namens de Stichting Nedersaksenlijn 

 

M. Mulder 
Voorzitter  

 

 
 
Bijlagen: 

 Achtergronden bij de Nedersaksenlijn 

 Kaartbeeld OV2040 Noordoost-Nederland 

 Kaart inkomensverdeling in Nederland 

http://www.nedersaksenlijn.nl/
mailto:info@nedersaksenlijn.nl
https://nedersaksenlijn.nl/
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Achtergronden bij de Nedersaksenlijn 
 
Lopende ontwikkelingen 
Op dit moment wordt druk gediscussieerd over de ontwikkelstrategie voor het spoorwegennetwerk 

onder de noemer Toekomstbeeld OV 2040. In de bijlage vindt u hierover twee kaartbeelden. Het 

spoornetwerk rondom de Nedersaksenlijn wordt momenteel al stevig onder handen genomen. Zo 

wordt fors geïnvesteerd in de spoorinfrastructuur en het bijbehorende materieel tussen Zwolle, 

Hardenberg en Emmen. Station Emmen-Zuid wordt uitgebreid om meer treinen te kunnen laten 

rijden. Overijssel gaat vooruitlopend op de Nedersaksenlijn het spoor Hardenberg-Almelo voorzien 

van bovenleidingen. De provincie Groningen reactiveert de voormalige spoorlijn tussen Veendam en 

Stadskanaal. Het spoor Groningen-Nieuweschans wordt opgewaardeerd om regionale sneltreinen 

naar Winschoten mogelijk te maken.  Daarnaast is zij bezig met de voorbereiding van de Wunderline, 

de internationale verbinding tussen Groningen en Bremen. In Duitsland wordt hard gewerkt aan het 

opwaarderen van de goederenspoorlijn tussen Bad Bentheim en Coevorden. Tot Neuenhaus rijden 

sinds kort weer personentreinen en dit krijgt een vervolg met een rechtstreekse trein tussen Rheine, 

Coevorden en Emmen in 2024. In het midden van al deze ontwikkelingen verbindt de 

Nedersaksenlijn al deze initiatieven. De ontbrekende schakel tussen Stadskanaal en Emmen is relatief 

eenvoudig te realiseren. Ongeveer een derde van het traject betreft het reactiveren van stilgelegd 

spoor, zoals tussen Stadskanaal en Musselkanaal en in Emmen. Van het resterende gedeelte is bijna 

de helft in bezit van de overheid, waarbij er (bewust) ruimte is vrijgelaten voor nieuwe infrastructuur.  

Conjunctuur volgt infrastructuur 
Recent verscheen er een artikel in De Volkskrant over de inkomensverdeling in Nederland. De 

overzichtskaart die daarbij werd gebruikt, vindt u In de bijlage. Op deze kaart hebben wij de 

Nedersaksenlijn ingetekend, zodat op een blik duidelijk is welke verbindende factor de 

Nedersaksenlijn wordt bij het aanjagen van regionale economische ontwikkelingen. Een goede 

spoorverbinding geeft veel meer Oost-Groningers en Drenten de mogelijkheid een baan te nemen in 

bijvoorbeeld Groningen, Hardenberg of Zwolle. Het geeft forensen de mogelijkheid om in Groningen, 

Enschede of Zwolle te werken en “buiten” te wonen in Zuidoost-Drenthe of het groene Westerwolde. 

Het geeft de inwoners van Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe de mogelijkheid om met de 

Nedersaksenlijn in pakweg twee uur tijd in Amsterdam te zijn. Met het openbaar vervoer, dus van de 

weg af. In het kielzog ontstaan er mogelijkheden voor het stimuleren van het toerisme en zijn er via 

het traject Emmen-Rheine aansluitmogelijkheden op vele rechtstreekse bestemmingen, zoals 

Hannover, Berlijn, Konstanz en het Ruhrgebied.  

Het aanleggen van de laatste twintig kilometer spoor voor de realisatie van de Nedersaksenlijn 

tussen Enschede, Emmen en Groningen, draagt aanzienlijk bij aan het verbeteren van de 

bereikbaarheid en de verbindingen met opleidings- en kenniscentra. De Nedersaksenlijn geeft Oost-

Groningse en Drentse scholieren en studenten de kans om die opleiding te volgen die ze willen, in 

bijvoorbeeld Groningen, Zwolle, Leeuwarden of Enschede en ze realiseert een aanzienlijke 

uitbreiding van het gebied waarin ‘bereisbare’ stageplaatsen kunnen worden gevonden.  
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Een proeftuin voor vernieuwende technologie 
De ontwikkeling van de Nedersaksenlijn kan door inzet van waterstoftechnologie een belangrijke 

bijdrage leveren aan het praktisch gebruik van deze in de regio zelf geproduceerde energiedrager. Ze 

kan onderdeel zijn van de Noord-Nederlandse waterstofregio “Hydrogen Valley” én een structurele 

bijdrage leveren aan een kentering in de emissies van onder andere CO2 en stikstof naar onze bodem 

en atmosfeer. Bovendien, wie met de trein reist, zit niet in de auto. Als verbinding tussen twee grote 

universitaire kennisclusters en met HBO-concentraties langs de lijn, kan ze ook een uitstekende 

proeftuin zijn voor nieuwe technologie op het gebied van spoorvervoer en aansluitend elektrisch 

streek-OV. 

 

Brede steun uit alle hoeken 
Zowel de Tweede Kamer als de Gedeputeerde Staten van Groningen, Drenthe én Overijssel steunen 

en investeren het  vervolgonderzoek dat wordt gedaan naar de Nedersaksenlijn. Want let wel: Zoals 

al aangegeven, de Nedersaksenlijn tussen Groningen en Enschede bestaat al voor 90%. Het Rijk hoeft 

- wat ons betreft samen met de regio’s - alleen nog de ontbrekende schakel tussen Emmen, Ter Apel 

en Stadskanaal te realiseren. Het door ingenieursbureau Movares geraamde investeringsbedrag 

hiervoor ligt tussen 450 en 650 miljoen euro. Dat vergt een grote investering, maar gezien de grote 

mate waarin de Nedersaksenlijn bij kan dragen aan de ontwikkeling en ontsluiting en daarmee het 

doorbreken van de structureel achtergebleven sociaal-economische positie van deze regio, is een 

euro zelden meer waard als investering, dan dat hij hier is. Nog nooit was het zo makkelijk om op een 

realistische basis over te gaan van mooie woorden naar harde daden richting uw achterban in een 

heel grote regio in Noordoost-Nederland: het realiseren van de spoorverbinding Twente-Drenthe-

Groningen, de Nedersaksenlijn, de spoorlijn die verbindt! 

http://www.nedersaksenlijn.nl/
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Wij rekenen op u, de regio rekent op u! 
 

Wij rekenen op uw steun voor dit in de regio door bewoners, ondernemers, politieke partijen en 

bestuurders op lokaal en regionaal, provinciaal niveau breed gedragen project. Wij rekenen op een 

passage in uw verkiezingsprogramma en in de formatie voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. 

Laat zien dat u kansen wilt helpen verzilveren en regio’s met ideeën wilt helpen. Dit doet u bij 

voorkeur door de volgende zinsnede op te nemen in, of alsnog toe te voegen aan uw landelijk 

partijprogramma: 

“Wij onderkennen dat de structurele sociaal-economische situatie in de Groningse Veenkoloniën, 

Zuidoost-Drenthe maar ook delen van Noordoost-Overijssel en Twente vragen om structurele 

investeringen in de regionale economische structuur en infrastructuur. Daarom ondersteunen wij het 

idee om te komen tot de Nedersaksenlijn, door voorbereidingen te treffen voor het realiseren van de 

ontbrekende spoorschakel tussen Emmen, Ter Apel en Stadskanaal.” 
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Kaartbeeld OV 2040 Noordoost-Nederland 

 

Zoek de verschillen : 

 
Toekomstbeeld OV 2040, door de ogen van de Stichting Nedersaksenlijn 

http://www.nedersaksenlijn.nl/
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Kaart inkomensverdeling in Nederland 

 

 

Inkomenskaart van Nederland. Bron: Volkskrant 

Het gebied (rood kader) van de Nedersaksenlijn (oranje) behoort vrijwel geheel tot de regio’s met de 

laagste inkomens van ons land.  
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