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Betreft: Station Hengelo internationaal treinstation 
 
Geacht college, 
 
In december hebben we o.a. op NU.nl kunnen lezen dat het aantal nachttreinen naar buitenlandse 
bestemmingen vanuit Nederland toeneemt tot 4. Naast o.a. Wenen komt daar binnenkort een 
nachttrein van European Sleeper naar Praag bij. In december was nog niet duidelijk via welke route 
deze trein gaat rijden. Inmiddels is de route bekend. Vertrekkend vanaf Brussel stopt deze trein o.a. 
in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Bad Bentheim en Berlijn. Dit betekent dat deze trein zonder te 
stoppen langs/door station Hengelo rijdt!  
 
Vraag 1: 
Vindt het college het gemiste kans dat deze nachttrein door Hengelo dendert zonder te stoppen? 
 
Vraag 2:  
De afstand tussen Amsterdam CS en de grens met Duitsland is ca. 175 km. Over deze gehele afstand 
is er geen plek waar mensen in of uit kunnen stappen. Is station Hengelo als het “internationale 
centraal station” van Oost Nederland daarom juist niet bij uitstek een station waar de European 
Sleeper nachttrein naar Praag moet stoppen? 
 
 
Initiatieven als deze ontstaan niet zomaar. De reisbehoefte neemt toe en er is een trend gaande 
naar duurzaam en tegelijkertijd comfortabel vervoer. Reizen met een nachtrein past hierbij 
uitstekend. Het ligt dan ook voor de hand dat er in de toekomst meer nachttreinen naar 
buitenlandse bestemmingen via Hengelo gaan rijden.  
 
Vraag 3:  
Hoe kijkt het college aan tegen de functie van station Hengelo als het “internationale centraal 
station” van Oost Nederland? 
 
Vraag 4: 
Heeft het college een beeld van de ontwikkeling van internationale nachttreinen? Zo ja, hoe ziet 
deze ontwikkeling eruit en wat is de rol van station Hengelo hierin? Zo nee, Is het college 
voornemens hier een beeld over te ontwikkelen? 
 
Vraag 5: 
Is het college bereid om in te zetten op een stop in Hengelo van de European Sleeper nachttrein 
naar Praag?  
 

https://www.nu.nl/economie/6174188/nederland-telt-aankomende-zomer-vier-nachttreinverbindingen.html?_ga=2.11946804.126050787.1641396463-1189617304.1574968854
https://www.europeansleeper.eu/


 
 
Vraag 6: 
Is het college bereid om beleid te maken op het positioneren van station Hengelo als het 
internationale station van Oost Nederland? 
 
Wij zijn benieuwd naar uw antwoorden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Ron Wesseling 
CDA Hengelo 
 
  


