JANUARI 2019
A TICKET TO TOMORROW

Nieuwsbrief
over de
Wunderline

De Wunderline komt
steeds dichterbij!
De realisatie van de Wunderline komt steeds dichterbij. In februari 2019 tekenen de betrokken partijen
officieel de samenwerkingsovereenkomst om de kwaliteitsverbetering van de treinverbinding tussen
Groningen - Leer - Oldenburg - Bremen daadwerkelijk te realiseren. In deze nieuwsbrief leest u meer
over deze feestelijke mijlpaal en alle andere ontwikkelingen rondom de Wunderline.

Wunderline Conferentie
Op donderdag 7 februari is het zover: de overeenkomsten die de start van de realisatie markeren, worden
getekend. Land Nedersaksen, Vrije Hanzestad Bremen, provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat komen bij elkaar voor dit feestelijke moment tijdens de Wunderline Conferentie.

“2018 hebben we afgesloten met het vooruitzicht dat we in 2019 positieve vervolgstappen
gaan zetten met de Wunderline. Op 7 februari tekenen we gezamenlijk de overeenkomsten
waar we met elkaar lang en intensief aan gewerkt hebben. Ik verheug mij op deze mijlpaal en
op het vervolgtraject dat we hiermee in gang zetten. Het belooft wat dat betreft een mooi
Wunderline jaar te worden. Ik wens u daarbij alle goeds en gezondheid voor het jaar 2019”
Henk Staghouwer, Gedeputeerde Provincie Groningen en
Voorzitter Stuurgroep Wunderline
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27.11.2018 Duitse en Nederlandse
Europarlementariërs ondertekenen
steunverklaring voor de Wunderline

In het nieuwe jaar zorgen we samen met Arriva voor een
verbetering van het busvervoer tussen Leer en Groningen.
De huidige kwaliteit kan beter. Het is belangrijk om de passagiers
op dit traject te behouden en dat ze een prettige reiservaring
beleven. Daarom verbeteren we het vervoer op dit traject in
twee stappen vanaf februari 2019. De eerste stap bestaat uit:
• de inzet van grotere bussen
• verbetering van de vindbaarheid op en rondom de stations
Tijdens de tweede stap verbeteren we ook de voorzieningen in
de bussen, onder andere met informatieschermen en wifi.

Foto van links naar rechts: Dr. Berend Lindner, Henk Staghouwer,
Jens Deutschendorf, Michael Cramer, Dr. Stefan Gehrold, Tiemo Wölken
en Wim van de Camp.
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Verbeteren treinvervangend
busvervoer tussen Leer en
Groningen
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LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Samenwerken voor betere ketenmobiliteit
De verschillende gemeenten langs het Wunderline-tracé kunnen van elkaar leren en met elkaar nieuwe wegen
bewandelen op het gebied van de ketenmobiliteit. Ze kunnen samen bijvoorbeeld maatregelen ontwikkelen op
het gebied van:
• Toerisme: voordelige treinaanbiedingen, bijvoorbeeld in

Het onderzoek ‘Vervoerwaardepotentie-analyse voor

combinatie met een entreekaartje voor het museum of een

ketenmobiliteit langs de Wunderline’ beschrijft de maatregelen

andere toeristische attractie.

die elke Wunderline-gemeente kan treffen om ketenmobiliteit

• Faciliteiten op stations en een betere verbinding met het
centrum.
• Zelfrijdende elektrische voertuigen naar de centra of
ziekenhuizen.

te bevorderen. Uit recent onderzoek van de universiteit van
Maastricht blijkt dat mensen alleen de auto laten staan als de
infrastructuur op orde is. De spoorverbinding tussen steden is
daarbij cruciaal. In de toekomst hopen we dat gemeenten een
gezamenlijke commitment ondertekenen om de ketenmobiliteit te
verbeteren in de regio.

Van de regio tot aan Europa:
Wunderline krijgt veel steun
De Wunderline heeft een breed draagvlak zowel regionaal als
landelijk en zelfs Europees. Een aantal voorbeelden (2017-2018):

• Het project Wunderline is opgenomen in het coalitieakkoord 		
van Nedersaksen (november 2017).
• Er liggen steunverklaringen vanuit de Ems-Dollart-Regio, de 		
EmsAchse, de Regio Groningen-Assen en de European Medical
School.

• Alle burgemeesters van de overheden langs de lijn
Groningen-Bremen hebben een oproep voor de komst
van de Wunderline getekend.

• Op 27 november hebben elf Europarlementariërs uit
Nederland en Duitsland in Brussel een verklaring
ondertekend en overhandigd. Hiermee onderschrijven

• De studenten van de universiteit Oldenburg hebben
ingestemd om het studenten OV-ticket geldig te maken tot
aan Groningen.

ook zij het belang van de Wunderline voor de noordelijke
grensregio en Europa. Een prachtig resultaat!

Verbreding grenzeloze samenwerking
De Wunderline staat voor grenzeloze verbinding tussen

één ticket kunnen reizen tussen de universiteiten van Groningen,

Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland: voor één grote

Oldenburg en Bremen. Bovendien worden de gezamenlijke

regio in Europa. Om dit te bereiken, is het belangrijk om ook de

kansen in de grensregio benut op het gebied van gezondheidszorg,

grensoverschrijdende samenwerking te versterken. Dit kan op

toerisme en cultuur. Door op een breder vlak samen te werken

verschillende manieren. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeid

kiezen steeds meer reizigers voor de snellere treinverbinding.

en onderwijs. Door betere samenwerking tussen betrokken

Uit onderzoek blijkt dat de Wunderline op termijn jaarlijks ruim

organisaties te creëren kunnen barrières weggenomen worden.

700.000 grensoverschrijdende reizigers kan vervoeren als we

Onder andere door diploma’s en beroepskwalificaties onderling

werk maken van grensoverschrijdende samenwerking.

te erkennen en ervoor te zorgen dat studenten met

Een wondervol 2019!
Het Wunderline team
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