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Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 
 

In de Duitse media in de driehoek op de kaart tussen Bremen - Bad 
Bentheim speelt het nodige per spoor. Het gebied wat 'vergeten' 

wordt in  het het 'Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040'. Want naast het 
'Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040' is er ook een agenda met 
betrekking tot het spoorgoederenvervoer in ontwikkeling. Dit raakt ook de 

hele regio tussen Hamburg en Amsterdam.   
 

Aangezien de TEN-T highspeed corridor Amsterdam - Groningen - Bremen - 

Hamburg feitelijk het logisch doortrekken is van de HSL-Zuid naar Hamburg. 
Zonder de overbelaste knooppunten van Düsseldorf en Osnabrück extra te 

belasten. Maar in het verleden liep er ook nog een ander project waarbij de 
luchthaven Schiphol betrokken was. Genaamd Eurocarex of te wel 

spoorgoederenvervoer met HSL treinen. Recent is in China het eerste 

exemplaar gepresenteerd voor commercieel gebruik. Aangezien er zowel 

minder luchtvaart als goederen over de weg getransporteerd zullen moeten 
worden heb je wel de infrastructuur nodig. Maar in deze kaart ontbreekt de 

link met Scandinavië en een luchthaven zoals Kastrup bij Kopenhagen of 
Hamburg in de planontwikkeling. Hier is de link: https://www.eurocarex.fr/   

 

Ook dit soort treinen tussen de HSL treinen zorgen dat de exploitatie van een 

hogesnelheidslijn veel beter wordt. Ook in de casus van de Lelylijn dus iets 
wat nader onderzoek verdient. Want Amsterdam - Kopenhagen onder de 6 

uur redt geen enkele vrachtwagen. 
 

https://www.eurocarex.fr/


Hoop dat u dit meeneemt in uw besluitvorming en als kaders stelt richting 

uw collega's om er  werk van te maken.  
 

Met vriendelijke groet,  
 

…………….. 
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