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Her fetters burst, and just released 

from prison, 

A virgin phoenix from her ashes 

risen. 

- Lord Byron, in English Bards 

and Scotch Reviewers (1809) 
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Algemeen 

Oprichting 

Blijkens de akte d.d. 25 maart 1996 werd de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 

Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer (VIEV) per 29 maart 1995 opgericht. De 

statutaire naam is Vrienden van het Spoor Nijmegen-Kleve. De laatste statutenwijziging vond 

plaats op 25 maart 1996.  

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40147002.  

 

Doelstelling 

De doelstelling van de Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer (VIEV) wordt in 

artikel 2 van de statuten als volgt omschreven: 

1. De vereniging heeft ten doel het verwezenlijken van een historisch en/of toeristische en 

een reguliere treindienst op het traject Nijmegen – Kleve – Xanten, voorts heeft de 

vereniging ten doel het in stand houden van de infrastructuur, de gebouwen en de flora 

en fauna langs en bij het spoorwegtraject Nijmegen – Kleve – Xanten, alsmede het 

verrichten van alle handelingen en het ondernemen van alle activiteiten die daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn.  

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. Het verzorgen van publiciteit en het verstrekken van inlichtingen; 

b. Het samenwerken met de overheden, de vervoersmaatschappijen en ander 

daarvoor in aanmerking komende lichamen; 

c. Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over exploitatievormen van het 

traject; 

d. Alle andere wettige middelen, welke tot het bereiken van het doel der vereniging 

kunnen strekken. 

 

Bestuur 

Het bestuur wordt gevoerd door: 

 Maurice Niesten (voorzitter) 

 Rob Oudenhoven (penningmeester) 

 Richard Geurts (secretaris) 

 Arnout Goeman (bestuurslid en webmaster) 
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Verslag bestuur verenigingsjaar 2014/2015 

1 april 2014 – 31 maart 2015  

Het verenigingsjaar 2014/2015 kan getypeerd worden als het jaar van “op de winkel passen”. 

Het is ons als bestuur (nog) niet gelukt om met onze leden de koers van de vereniging te 

(her)bepalen. Een herbezinning op de koers is nodig nu reactivering van de railverbinding 

Nijmegen-Kleve is uitgesteld met tien jaar. De activiteiten hebben zich dan ook beperkt tot het 

noodzakelijke. Deze bestuursperiode bleef de focus op de reactivering van de railverbinding 

Nijmegen-Kleve, zoals afgesproken op de ALV van 2013. In dit jaarverslag wordt kort stilgestaan 

bij de volgende punten: 

1. Symbolische opening halte Panovenlaan 

Op 8 augustus 2014 is symbolisch de halte Panovenlaan geopend door VIEV en het 

burgerinitiatief Keizerlijn. Op deze zomerse dag was het precies 149 jaar geleden dat Nijmegen 

werd aangesloten op het Europese spoorwegnetwerk met de eerste trein naar Kleve. Het belang 

van reactivering van de ontbindende schakel tussen Kleef en Nijmegen is aandacht voor 

gevraagd. 

2. Gesprek met de burgemeester over Euregionale samenwerking 

In september 2014 gaf burgemeester Bruls aan euroregionale samenwerking belangrijk te vinden 

voor een grensstad als Nijmegen. Hij gaf dit aan in zijn wekelijkse vraaggesprek met weekkrant 

De Brug. Aanleiding voor dit gesprek was Strategische agenda 2020 Euregio Rijn Waal. Met geen 

woord repte Bruls over het belang van goede OV-verbindingen. VIEV heeft direct een reactie 

geschreven naar De Brug. Als de burgemeester samenwerking zo belangrijk vindt, waarom werkt 

hij dan niet aan betere verbindingen met ons Duitse achterland? Samenwerken zonder elkaar te 

kunnen ontmoeten, lukt immers niet. En passant hebben wij de Nijmeegse burgerij kunnen 

informeren over de haalbaarheid van reactivering. De Brug heeft onze reactie in de volgende 

uitgave gepubliceerd.  

3. Strategische agenda 2020 Euregio Rijn Waal 

Op 17 september 2014, 70 jaar na start van Market Garden, heeft VIEV ingesproken bij 

gemeenteraad van Nijmegen. Aanleiding is de Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal. Onze 

inspraak was niet aan dovemansoren gericht. In de aansluitende raadscommissie was 

reactivering een belangrijk thema. 

De fracties van GroenLinks, PvdA en de Nijmeegse Fractie ondersteunden de inspraakreactie van 

VIEV. Zij ondersteunden VIEV met haar pleidooi om herstel van de railverbinding als concreet 

doel op te nemen in deze Agenda 2020. Ga in ieder geval lobbyen. Vragen werden dan ook 

gesteld aan burgemeester Bruls. Hij antwoordde op zijn typerende uitdagende wijze: “De 

spoorlijn was, en wordt niet gereactiveerd omdat het niet haalbaar is”.  

Dat Bruls de waarheid verdraaide, moge duidelijk zijn. Het Sintropher-onderzoek uit 2011, nota 

bene door ProRail en Stadsregio gezamenlijk uitgevoerd, toont het tegendeel aan: De 

reactivering als lichte trein, ofwel doortrekking van de Niers-Express RE10 uit Düsseldorf, is meer 

dan haalbaar. VIEV citeert uit het onderzoek: De trein heeft een hoge kostendekkingsgraad van 
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61% (minimale eis is 50%), heeft een hoge Standardisierte Bewertung van 2,1 (minimale eis is 1) 

en een hoge Regionale Kentallen Kosten Baten Analyse van 1,2 (minimale eis is 1). Per dag zullen 

7.800 reizigers van de trein gebruik tussen Nijmegen en Kleve. De trein trekt zelfs 4.300 nieuwe 

reizigers aan. 

Lichtpunt was dat Bruls bevestigde dat reactivering een bestuurlijke ambitie blijft van het 

gemeentebestuur. Alle partijen deelden de VIEV-opinie dat de Agenda 2020 niet concreet is. 

“Gebakken lucht”, vatte raadslid Van Hooft (SP) samen. 

Verfrissend was het optreden van raadslid Westerveld (GL). Zij confronteerde de burgemeester 

met de reistijd om van Nijmegen naar Duisburg te komen: één uur met de auto, met de trein 

meer dan het dubbele. Als er goede verbindingen zijn, komen de reizigers vanzelf. Bruls moest 

dit beamen: “Laten we nu snel aan de slag gaan met euregionaal samenwerken, dan komt die 

trein vanzelf vol.” 

Helaas zien D66 en SP reactivering niet zitten, ofschoon dit thema al twee decennia lang in hun 

Nijmeegse verkiezingsprogramma’s staat. Een vergelijkbare reactie kwam van de VVD ofschoon 

zij tijdens de Gelderse provinciale verkiezingscampagne pleitte voor herstel. Al met al zal het 

Nijmeegse gemeentebestuur geen voorstellen doen om de Agenda van de Euregio te 

veranderen. Wederom werd op deze politieke avond besluiten genomen op basis van meningen 

in plaats van feiten. 

4. Verkiezingsprogramma D66 geamendeerd 

In het kader van de provinciale Gelderse statenverkiezingen heeft een individueel VIEV-lid het 

verkiezingsprogramma van D66 weten te amenderen. Het VIEV-bestuur heeft dit initiatief 

ondersteund. Aanvankelijk werd in het conceptprogramma voorgesteld niet meer in te zetten op 

reactivering, maar op een busverbinding. Gelukkig hebben D66-leden hiervoor een stokje 

gestoken op het regiocongres in Apeldoorn. Met ruime meerderheid werd de tekst gewijzigd in 

dat op de lange termijn D66 zich inzet op reactivering van de railverbinding.  

5. Statenverkiezingen Stemadvieswijzer en OV-debat 

In aanloop van de Gelderse Statenverkiezingen zijn alle Gelderse verkiezingsprogramma’s 

nageplozen op de standpunten inzake openbaar vervoer, euregionale samenwerking en 

reactivering railverbinding Nijmegen-Kleve. Naar alle leden is deze stemadvieswijzer 

toegestuurd.  

Op donderdagmiddag 5 maart 2015 werd het OV- verkiezingsdebat bijgewoond in hotel Haarhuis 

in Arnhem. De organisatie was in handen van ROCOV. De zaal was bomvol. Niet met vertwijfelde 

kiezers, maar met alle spelers uit de OV-sector zoals ambtenaren van gemeenten en provincies, 

vertegenwoordigers van vervoersbedrijven, reizigerorganisaties, etc.  

Samenwerking met andere organisaties 
De contacten/samenwerking met organisaties als Rover, GMNF, Trekhaak 73 en Burgerinitiatief 

(BI) zijn in deze bestuursperiode beperkt gebleven. De Rover ALV werd in juni bezocht in Ermelo. 
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Op deze wijze worden de goede banden onderhouden met het landelijke bestuur onder leiding 

van Arriën Kuyt. 

Vanuit de Duitsland hecht met name de FDP aan goede betrekkingen met VIEV. Het CDU verloor 

haar meerderheid tijdens de recente Kreistagverkiezingen. Het CDU heeft de FDP gevraagd een 

coalitie te vormen. Een van de voorwarden van de FDP is dat reactivering van de spoorlijn 

Nijmegen-Kleve op de agenda terug moet komen door te starten met een euregionale dialoog 

met alle betrokkenen.  

GMNF heeft helaas openbaar vervoer niet meer als focuspunt voor har lobbywerkzaamheden. Zij 

is dan ook niet meer vertegenwoordigd in het ROCOV. 

Van bijzonder belang is de het bezoek aan het EPF congres in Boedapest. Op 20 en 21 maart 

2015 congresseerde de Europese Passagier Federatie (EPF) in Boedapest. De EPF is de 

koepelorganisatie van alle Europese reizigersverenigingen. VIEV is (nog) geen lid. Laat onverlet 

dat men wel als Rover-lid mag deelnemen aan dit congres. Meerwaarde zijn het wederzijds 

delen van ervaringen voor goed openbaar vervoer. Zo waren er lezingen van andere 

reizigersverenigingen uit Frankrijk (FAUST), Duitsland (ProBahn), en Hongarije (VESKE).  

 EPF onderschrijft het belang van goede grensoverschrijdende OV-(rail)verbindingen. Grote 
indruk maakte de presentatie van Christoph Wacholder van de afdeling Südburgenland van 
ProBahn Österreich. Hij nam ons mee in de lobby voor herstel van gesloten 
treinverbindingen tussen Oostenrijk en Hongarije. Voor de oorlog waren er 11 
grensoverschrijdende railverbindingen, nu nog maar 6. Zijn lobby lijkt succes te hebben. De 
autoriteiten aan beide zijden van de grens hebben het project Grenzbahn opgestart (www.b-
mobil.info/projekte/grenzbahn). Het betreft de reactivering van het traject Oberwart (AU) - 
Szombathely (H). Er wordt gemikt op Europese subsidies in kader het Juncker-plan. In 2019 
moet het project starten. Toch bleek Christopher gereserveerd te zijn over het behaalde 
succes. Politici beloven zo veel. Vier jaar geleden sloten dezelfde politici de verbinding naar 
Oberwart.  

 Op dit congres werd een rapport voorgesteld met een pleidooi voor uitbreiding van het EC 
(Eurocity)-netwerk in Europa. Te denken valt aan EC-verbindingen Brussel-Luxemburg-
Straatsburg en Berlijn-Cottbus-Wroclaw-Krakow. Ook meent men dat er een EC moet rijden 
tussen Den Haag-Venlo-Keulen. En dan te bedenken dat er in de tachtiger jaren van de 
vorige een reguliere intercitydienst werd onderhouden tussen beide steden door NS. 

Andere ontwikkelingen 
 

Het VIEV-bestuur heeft de volgende drie ontwikkelingen gevolgd:  

 Reactivering Korbach-Frankenberg: In het voorjaar van 2014 is gestart met de 
reactivering van de Edertalbahn tussen Frankenberg en Korbach. Met deze reactivering 
wordt Noord-Hessen en Zuid-Hessen met elkaar verbonden. De verbinding is vooral 
toeristisch van belang. Laat onverlet dat politici en bestuurders hierin investeren. De lijn 
is mooi voorbeeld voor VIEV hoe een en ander gaat, zowel spoortechnisch, kosten als 
politiek. In het weekeinde van 11 t/m 13 september 2015 wordt de verbinding heropend 

http://www.b-mobil.info/projekte/grenzbahn
http://www.b-mobil.info/projekte/grenzbahn
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met veel Bahnhofsfeste. Een aanrader voor liefhebbers van bier, blaasmuziek, 
braadworst en museale treinen. www.korbach-frankenberg.de 

 Reactivering Sebnitz (D) - Dolni Poustevna (CZ). In juli 2014 was VIEV aanwezig bij de 
heropening van deze 1 kilometer lange treinverbinding die in mei 1945 sloot. Vanaf juli 
2014 rijdt een rechtstreekser Regionalbahn tussen Rumburk (CZ) en Dĕcin (CZ) via de 
Saksisch steden Sebnitz en Bad Schandau. Zowel Tsjechen als Duitsers kunnen onder hun 
eigen kaarten en tarieven gebruik maken. Daar groeit Europa echt samen.  

 Reactivering Selb (D)- Aš (CZ). Deze spoorlijn van circa 10 km, gesloten in de negentiger 
jaren na de Wende, wordt heropend in 2015 waardoor Hof in Beieren rechtstreeks wordt 
verbonden met Cheb/Eger in Bohemen. 

Verslag van het VIEV-bestuur 
 

Algemeen 

Als bestuur hebben wij geen goed jaar achter de rug. Het is ons niet gelukt om een ALV uit te 

schrijven. De reden zijn persoonlijke omstandigheden bij één van onze bestuursleden. Wij 

vragen als bestuur hiervoor begrip. 

Binnen het bestuur is er discussie over de koers van de vereniging. Deze willen wij slechts laten 

beslechten door onze leden. Eén en ander heeft ook vervolgens weerslag op de 

bestuursamenstelling. De voorzitter heeft al aangegeven terug te willen treden welke keuze ook 

gemaakt wordt. Voor de beoogde voorzitter is derhalve van belang welke koers gevaren moet 

worden.  

Binnen het bestuur wordt nagedacht over welke concept nagestreefd moet orden, en op welke 

wijze de lobby hiervoor wordt ingezet. De discussie gebeurt overigens op een constructieve en 

harmonieuze wijze.  

Huidige koers vasthouden: inzetten op reactiveren van een railverbinding in de breedste zin des 

woords. Of toch bewust kiezen voor een vervoersmodaliteit?: 

 Inzetten op het concept Keizerlijn: reactiveren als tramverbinding; 

 Inzetten op een tramtrein-verbinding: zowel een trein als tram kunnen rijden;  

 Inzetten op het concept RE10: doortrekken van de huidige treinverbinding uit 
Düsseldorf.  

 

En dan is er een wens om de lobby te wijzigen. Nu is de aandacht (te) veel op het openbaar 

bestuur gericht, maar er is behoefte aan maatschappelijke mobilisatie. Het smeden van coalities 

met private organisaties als ziekenhuizen, universiteiten, ingenieursbureaus, spooraannemers en 

openbaar vervoerbedrijven is lastiger dan gedacht, en komt dan ook niet van de grond.  

Het bestuur wil op de ALV de vervolgkoers vaststellen.  

  

http://www.korbach-frankenberg.de/
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Samenstelling 

Het VIEV-bestuur bestond in de periode 2014-2015 uit de volgende personen: 

 Marcel Walraven, voorzitter, aandachtsgebied: beleidsbeïnvloeding; redactie internet; 

 Maurice Niesten, secretaris, aandachtgebieden: interne organisatie, burgerinitiatief (BI), 
excursies en redactie internet. 

 Bijou van Hettema: penningmeester: aandachtgebieden: financiën, mailings.  

 Lambiek Knepflé, aandachtsgebieden: ledenadministratie en internet. 
 

Het Bestuur is dit bestuursjaar twee keer bij elkaar gekomen.  

Website  

De nieuwe website op www.viev.eu werd tot augustus 2014 voortdurend actueel gehouden door 

ons bestuurslid Maurice Niesten. Helaas moest gas terug worden genomen. Bestuur realiseert 

zich terdege dat een website nieuwe informatie aan moet bieden om aandacht te blijven 

trekken.  

  

http://www.viev.eu/
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