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Nachttrein door Hengelo 3364001  15 februari 2022 

Geachte heer R. Wesseling, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Op 10 januari 2022 stelde u ons namens het CDA een aantal vragen over de nachttrein Brussel 

Praag van European Sleeper die door Hengelo gaat rijden maar er niet stopt. In deze brief vindt u 
onze reactie op uw vragen.    

 
1. Vindt het college het een gemiste kans dat deze nachttrein door Hengelo dendert zonder te 

stoppen? 
 

Natuurlijk vinden we het jammer dat de nachttrein van European Sleeper, die in de 
zomer van dit jaar gaat rijden, niet stopt in Hengelo.  

Van de plannen te starten met een nachttrein van Brussel naar Praag via Twente 
waren we echter niet op de hoogte. 

  
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?  
 

Ja zeker, maar zoals u ook in de TC Tubantia hebt kunnen lezen ontbreekt nu de 
ruimte in de dienstregeling. European Sleeper wijst er bovendien op dat de trein 

Hengelo op de heenweg erg laat en op de terugweg erg vroeg passeert wat voor de 

reizigers niet erg comfortabel is.     
 
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.  
 

3. Hoe kijkt het college aan tegen de functie van station Hengelo als het “internationale 
centraal station” van Oost Nederland? 

 
Hengelo is al een internationaal station maar Hengelo als internationaal centraal 

station van Oost Nederland juichen wij toe.  
Aan een goede bereikbaarheid van Hengelo en daarmee een goed vestigingsklimaat  

hechten wij veel waarde.  
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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? 
 

Wij volgen de ontwikkelingen. Internationale verbindingen bieden voor Hengelo en 
Twente in het algemeen extra kansen, het vestigingsklimaat wordt aantrekkelijker.   

Internationale (nacht)treinverbindingen worden steeds belangrijker. Er lijkt 
voldoende belangstelling van reizigers te zijn maar voor het introduceren van een 

internationale trein moeten vele hordes genomen worden. Er moet onder andere 
ruimte zijn op het internationale spoornetwerk en de vervoerder moet voldoen aan 

de eisen van de spoornetwerkbeheerders. Ook moet hij beschikken over geschikt 
materieel. Commerciële overwegingen spelen een belangrijke rol, de risico’s zijn 

groot.  
Wij hebben geen actieve rol anders dan dat we in regionaal of provinciaal verband 

lobbyen voor internationale verbindingen.  
 

5. Is het college bereid om in te zetten op een stop in Hengelo van de European Sleeper 
nachttrein naar Praag? 

 
Ja, in regionaal verband hebben we al contacten gelegd met European Sleeper en 

hebben we ze op het belang van een stop in Twente gewezen. Ze hebben 
aangegeven dat ze bij invoering van een volgende geoptimaliseerde, dienstregeling 

een stop in Hengelo overwegen.  
  

6. Is het college bereid om beleid te maken op het positioneren van station Hengelo als het 
internationale station van Oost Nederland?  

 
Separaat gaan we geen beleid maken. Het belang van goede internationale trein 

verbindingen en onze ambitie daarin staat in velerlei beleidsstukken op allerlei 
niveaus, zoals in de Kadernota 2022-2025 waarin onze koers voor 2040 staat, in 

het kader voor de omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid, in de 
Omgevingsagenda Oost-Nederland, in ons proces voor de Spoorzone Hengelo – 

Kennispark – Enschede en ook in de nog op te stellen mobiliteitsvisie.  
In regionaal en provinciaal verband wordt er sterk gelobbyd voor uitbreiding van 

internationale verbindingen en het verbeteren van bestaande verbindingen. Te 
denken valt hierbij aan de Berlijnlijn en de lijn Munster-Zwolle. We maken gebruik 

van de kansen die zich voordoen om ons te positioneren als het “internationale 
station van Oost Nederland”. 

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


