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1. 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 Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer (VIEV). De laatste 
statutenwijziging vond plaats op 16 september 2016.  

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: 

Het verwezenlijken van een reguliere en/of toeristische treindienst op het traject Nijmegen – 
Kleve en Roermond – Dalheim, voorts heeft de vereniging ten doel het bevorderen dat euregionale 
railinfrastructuur, al dan niet in gebruik, kan worden behouden en op een nieuwe manier worden 
gebruikt, tevens heeft de vereniging ten doel het instandhouden van de infrastructuur, de 
gebouwen, de flora en fauna langs en bij de spoortrajecten Nijmegen – Kleve en Roermond – 
Dalheim, alsmede het verrichten van alle handelingen en het ondernemen van alle activiteiten die 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

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 en mogelijkheden 

van de daarvoor in aanmerking komende trajecten; 
d. het bevorderen van de integratie van trein en tram en het stimuleren van ketenmobiliteit; 
e. zoveel mogelijk mensen betrekken bij de problemen van het grensoverschrijdend 

openbaar vervoer en het zoeken naar volwaardige oplossingen hiervoor; 
f. het behartigen van de belangen van de reizigers die gebruik maken van 

grensoverschrijdend openbaar vervoer; 
g. 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) 
• Arnout Goeman (bestuurslid, webmaster en secretaris a.i.) 
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2. Verslag bestuur verenigingsjaar 2017/2018 
1 april 2017 – 31 maart 2018  

Het verenigingsjaar 2017/2018 bouwde voort op het succesvolle jaar 2016/2017, waarbij dit jaar 
wij ervoor gekozen hebben meer op de achtergrond te werken dan het voorgaande jaar. In de ALV 
van afgelopen jaar kregen wij het mandaat om het `NSM-plan` verder uit te werken, wat wij dan 
ook gedaan hebben. In afwachting van het coalitieakkoord van gemeente Nijmegen hebben wij 
alles gereed staan voor een lancering bij de media. Onze visie – met modern materieel in enkele 
weekenden de slag maken naar Groesbeek met aangepaste snelheid via een toekomstbestendig 
wissel ter hoogte van de Scheidingsweg – wordt goed gevisualiseerd met de foto aan de voorkant 
van dit jaarverslag. In dit jaarverslag wordt kort stilgestaan bij relevante gebeurtenissen afgelopen 
verenigingsjaar, waarbij wij – net als in het vorige jaarverslag – gepubliceerde artikelen in de media 
in zijn geheel in dit verslag opnemen.  
 

• 6 april 2017 – Opening stoptreinverbinding RE 19 Arnhem - Düsseldorf 
 

Op 6 april was het voltallige bestuur van VIEV aanwezig bij de officiële opening van de 
stoptreinverbinding tussen Arnhem en Düsseldorf. Deze opening kreeg een wat soberder tintje, 
aangezien de Rhein-IJssel-Express (RE 19) die ochtend nog niet volgens de geplande dienstregeling 
kon rijden vanwege softwareproblemen. In diverse speeches werd het belang aangehaald van 
goede grensoverschrijdende verbindingen, waarna we de trein mochten verkennen en diverse 

lekkere hapjes kregen 
voorgeschoteld.  
 Voor het traject heeft Abellio, 
dochter van de Nederlandse 
Spoorwegen, nieuwe treinstellen 
aangeschaft, de Stadler Flirt 3. Deze 
elektrische treinen die snel kunnen 
optrekken zijn geschikt voor drie 
soorten stroomsystemen: 15 kV 
wisselspanning tussen Düsseldorf en 
Elten; 25 kV tussen Elten en 
Zevenaar en 1,5 kV gelijkspanning op 
het traject Zevenaar-Arnhem (een 
aantal jaar geleden hebben wij als 

VIEV gepleit dat er geen “spanningseiland” van 25kV zou moeten ontstaan, zodat deze verbinding 
zonder dit dure systeem van drie soorten stroomsystemen in de treinen zou kunnen worden 
gerealiseerd).  
Nadat de trein de Nederlandse stations Arnhem en Zevenaar heeft aangedaan, gaat deze de grens 
over. Daar doet de stoptrein onder meer Emmerich, Oberhausen en Duisburg aan. De 
eindbestemming is het centraal station in Düsseldorf. 
Als herinnering aan deze dag kregen wij nog een mooi miniatuur treinbord mee naar huis. Insteek 
blijft om er ook één voor Nijmegen – Kleve te krijgen binnen enkele jaren… 
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• 7 april 2017 – Live op Omroep Gelderland 
 

Naar aanleiding van de officiële opening 
van de stoptreinverbinding tussen 
Arnhem en Düsseldorf, werden wij door 
Omroep Gelderland uitgenodigd om 
tussen 12.00 en 13.00 live vanuit de 
studio te spreken over de 
ontwikkelingen van “die andere 
internationale spoorverbinding van 
Gelderland”. Presentator Rob Kleijs had 
enkele prikkelende vragen en aangezien 
het live was, ontwikkelde zich een goed 
en spontaan gesprek. We hebben diverse positieve reacties gekregen op onze bijdrage aan deze 
uitzending en ook weer diverse nieuwe leden mogen verwelkomen.  
 

• 11 mei 2017 – Overhandiging petitie aan Gedeputeerde Conny Bieze 
 

Provincie Gelderland publiceerde hierover de volgende tekst op haar Facebookpagina: “Maurice 
Niesten, voorzitter van VIEV, overhandigt gedeputeerde Conny Bieze een petitie met 1375 
handtekeningen. De belangenvereniging pleit voor een spoorlijnverbinding tussen Nijmegen en 
Kleve. Voor veel studenten en forenzen zou dit een goede grensoverschrijdende verbinding zijn. 
Maurice Niesten benadrukte in zijn betoog dat er goedkope manieren zijn voor de 
spoorverbinding en vroeg om een intentieverklaring. Conny Bieze onderschreef in haar eerste 
reactie het belang van grensoverschrijdend vervoer voor onze regio. De provincie heeft naar de 
mogelijkheden van verbetering van de verbinding gekeken. De oplossing ligt nu vooral in 
versterken van de buslijn. "In deze vier jaar ligt er heel veel op mijn bordje om te verbeteren aan 
het spoor waar grote knelpunten zijn. Deze verbinding hoort daar nu niet bij." Aldus de 
gedeputeerde. De provincie geeft nog een officiële reactie op de rapporten, voorstellen en petitie. 
Deze komt voor de zomer. Conny Bieze: "U heeft uw huiswerk zo goed gedaan, we willen hier 
serieus naar kunnen kijken. Dat heeft even tijd nodig." 
 

• 18 mei 2017 – D66 Regiogesprek GrensOV 
 

Op donderdagavond 18 mei heeft Statenlid Rita Braam een onderzoek aangeboden aan 
Gedeputeerde Conny Bieze over Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer tussen Gelderland en 
Duitsland. De avond bestond uit een rondetafelgesprek met diverse genodigden uit Nederland en 
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Duitsland over de noodzaak en mogelijkheden voor verbetering van het Grensoverschrijdend 
Openbaar Vervoer. Als VIEV onderschrijven wij de conclusies van het rapport (waarin wij eervol 
vernoemd worden) en hebben diverse nieuwe contacten aan ons lobbynetwerk kunnen 
toevoegen. Onderstaand het bericht over deze avond (bron: Omroep Gelderland).  
 
Meer dan twee uur doen over 14 kilometer voor bijna 18 euro 
ARNHEM - Door de slechte ov-verbindingen tussen Gelderland en Duitsland worden studenten en 
jongeren in de regio beperkt in hun carrière en ontwikkeling. Daar moet wat aan gebeuren, zegt D66 
Gelderland in een rapport dat vanavond overhandigd wordt aan gedeputeerde Connie Bieze. 
De Gelderse D66 wil dat er een betere ov verbinding komt tussen Nijmegen, Kleve, Emmerich en 
Doetinchem. Ook tussen Winterswijk, Bochelt en Vreden moet beter openbaar vervoer komen. 'We zijn 
blij met de treinverbinding tussen Arnhem en Düsseldorf die net gestart is, maar dat is lang niet 
genoeg', zegt Rita Braam, statenlid voor D66. 
Slechte verbindingen 
De huidige ov verbindingen over de grens zijn slecht vindt Rita Braam. D66 liet ze onderzoeken. De 
afstand tussen Nijmegen en Kleve is hemelsbreed 21 kilometer. Met het ov doe je er 49 minuten uur 
over en betaal je 5,70 euro. Doetinchem naar Emmerich is maar 14 kilometer, maar duurt meer 
dan twee uur en kost 17,90 euro. De verbinding gaat ook vaak maar één keer per uur. Lastig is ook dat 
de ov chipkaart in Duitsland niet geldig is. 
Kip of ei? 
Veel Duitse studenten die in Nijmegen studeren vermijden het ov. Ze gaan in Nijmegen op kamers of 
rijden met een auto heen en weer. Nederlandse studenten en jongeren overwegen vaak niet eens een 
studie of stage in het buurland, terwijl dat volgens D66 wel meer carrièrekansen oplevert. In Kleve en 
Bocholt zitten technische hogescholen, terwijl de Achterhoek staat te springen om goede technici.  
Doordat er nu weinig reizigers met het ov de grens over gaan, zijn ov bedrijven huiverig om nieuwe 
lijnen te exploiteren. Maar dat is volgens D66 het oude verhaal van de kip en het ei. Alleen als er goede 
verbindingen komen, zullen er meer reizigers komen. Duitse en Nederlandse politici moeten dit 
probleem samen aanpakken. 

 
• 14 januari 2018 – Opening stoptreinverbinding RB 61 Hengelo-Osnabrück 

Op 14 januari was het voltallige bestuur van de VIEV aanwezig bij de officiële opening van de 
stoptreinverbinding tussen Hengelo-Osnabrück.  Ook hier geen vlekkeloze opening, net als bij de 
opening van Rhein-
IJssel-Express (RE 19) 
tussen Arnhem en 
Düsseldorf vorig jaar. 
Sterker nog, de eerste 
trein – waar wij 
inzaten – vertrok even 
na half 12, vijf uur 
later dan de bedoeling 
was. De eerste trein 
had om half 7 
vanochtend moeten 
vertrekken, maar dat 
lukte niet door een 
haperende 
stroomvoorziening. Er 
werden bussen 
ingezet. Op de 
terugweg reden de treinen ook niet, waardoor wij met de bus terug naar Hengelo moesten reizen.  
Vervoersmaatschappij Keolis wijt de problemen aan de omschakeling van de treinstellen op het 
Nederlandse elektriciteitsnet. Treinen rijden in Nederland op een lager voltage en op gelijkstroom 
in plaats van wisselspanning. Er moeten in totaal acht treinstellen gaan rijden op de nieuwe 
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spoorverbinding. Voor zover bekend rijden er nu nog maar drie. Welke gevolgen dat heeft voor de 
dienstregeling is niet duidelijk.  
Als VIEV begrijpen wij de complexiteit als geen ander en nemen “opstartproblemen” voor lief. Op 
beide trajecten (Hengelo – Osnabrück en Arnhem – Düsseldorf) rijden inmiddels grensover-
schrijdende stoptreinen, terwijl dit voor onze Keizerlijn en Meinlijn helaas nog steeds niet binnen 
afzienbare termijn gaat gebeuren…  
 

• 27 januari 2018 – Bijeenkomst PvdA en SPD te Groesbeek 
De reactivering van de spoorlijn Nijmegen – Kleve blijft de gemoederen bezig houden. Op zaterdag 
27 januari jongstleden kwamen alle betrokken partijen bij elkaar in Groesbeek. De meerderheid is 
het erover eens dat de heropening van de ‘Keizerlijn’ positief zou uitpakken voor zowel de 
maatschappij als het bedrijfsleven in de grensregio. Nu moet alleen de Provincie Gelderland nog 
met de nodige financiële middelen over de brug komen. 
 
Bij de bijeenkomst rond de reactivering van de oude spoorlijn waren veel verschillende partijen 
uit Nederland en Duitsland aanwezig, te weten ProRail, ProBahn, Arriva, Niederrheinischer 
Verkehrsbetrieb Aktiengesellschaft (NIAG), Vereniging voor Internationaal Euregionaal Vervoer 
(VIEV), Conferentieoord de Poort, Provinciale Staten Gelderland, Airport Weeze, Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR), Mobiliteitsmanagement Stadt Krefeld, de plaatsvervangend burgemeester van 
Kleve en vertegenwoordigers van de politieke partijen SPD, FDP, die Grünen, GroenLinks, PvdA, 
D66 en VVD. In eerste instantie werden de kosten voor heropening van de lijn nog geschat op circa 
116 miljoen euro, maar VIEV kwam na grondig onderzoek vorig jaar oktober op een veel lager 
bedrag uit: 50 miljoen euro. Het aantal voorstanders van de spoorlijn is in de tussentijd 
zienderogen gestegen. Overigens gaan er ook stemmen op om niet de trein, maar de bus of tram 
als grensoverschrijdend vervoermiddel in te zetten tussen Nijmegen en Kleve. 
 
Het traject Nijmegen – Kleve werd op 1 juni 1991 gesloten. Nog in datzelfde jaar diende de SPD 
Kranenburg een motie in tot reactivering van de lijn. Jürgen Franken, voorzitter van de SPD-
Kreistagsfraktion in de Kreis Kleve, hoopt er nog steeds op dat de lijn nieuw leven wordt 
ingeblazen. De treinverbinding zou een uitkomst zijn voor personenvervoer tussen de 
studentensteden Nijmegen en Kleve. Dit beamen ook prof. Hasan Alkas van de Hochschule Rhein-
Waal en Han van Krieken, Rector Magnificus van de Radboud Universiteit. “Wanneer mensen 
internationaal met elkaar moeten samenwerken, moeten zij elkaar kunnen bereiken,” aldus Van 
Krieken. Hij zet de reactivering van de spoorlijn als speerpunt op de agenda van de Economic 
Board. 
 
De Provincie Gelderland draait op voor de kosten voor reactivering van de spoorlijn, maar heeft 
hier nog geen besluit over genomen. Gedeputeerde Michiel Scheffer ziet vanwege de hoge kosten 
van de lijn meer heil in een snelle busverbinding. Afgelopen zaterdag in Groesbeek zijn de meeste 
aanwezigen het erover eens: elke politieke partij moet zich hard maken om de spoorlijn in de 
coalitieakkoorden van de gemeente Nijmegen en de gemeente Berg en Dal opgenomen te krijgen. 
Hopelijk komt de Provincie Gelderland dan over de brug. Of zoals Maurice Niesten, voorzitter van 
VIEV, het zegt: “Het komt nu aan op politieke daadkracht, zodat het in het volgende 
coalitieprogramma van de Provincie wordt opgenomen. Zij hebben de beschikbare middelen en 
zijn politiek voor deze spoorlijn verantwoordelijk.” 
 

• 10 maart 2018 – Excursie naar Düsseldorf 
 
Op zaterdag 10 maart 2018 zijn we met 10 leden naar Düsseldorf te gaan. Düsseldorf is de 
hoofdstad van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en telt zo’n 600.000 inwoners, waarmee 
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het de zevende stad van Duitsland is. Een bijzonder feitje is dat Düsseldorf de enige stad in 
Duitsland is waar de verkeerslichten voor voetgangers ook een aparte geelfase hebben. Het gele 
signaal wordt door een rechthoekige gele balk weergegeven.  
Daarnaast – en voor ons veel relevanter – is Düsseldorf de enige stad in Duitsland met twee 
rechtstreekse stoptreinverbindingen naar Nederlandse steden (Arnhem en Venlo). Deze dag is de 
reis de bestemming en Düsseldorf een aangename tussenstop voor een stadswandeling en een 
versnapering. We hadden mooi weer en genoten van een heerlijk ijsje langs de oevers van de Rijn.  
 
Het reisschema was als volgt: 
10.00 uur verzamelen op perron 3 van station Nijmegen 
10.13 uur vertrek richting Arnhem (10.26 uur aankomst) 
10.44 uur vertrek richting Düsseldorf (12.33 uur aankomst) (Stadswandeling Düsseldorf) 
15.49 uur vertrek richting Venlo (16.56 uur aankomst) 
17.29 uur vertrek richting Nijmegen (18.22 uur aankomst) 
 
Wij hebben een mooie internationale ronde gemaakt en zowel de vorig jaar geopende verbinding 
van Arnhem naar Düsseldorf in z’n geheel gehad en een groot gedeelte van de oudste, continue 
in operatie zijnde, stoptreinverbinding naar Venlo gehad.  
 
 

3. Publicaties 
Afgelopen verenigingsjaar hebben wij diverse malen de pers bereikt, zowel digitaal als gedrukt. 
Bijgaand een selectie van de publicaties (vanwege auteursrecht vaak slechts gedeeltelijk 
weergegeven). De volledige artikelen zijn voor leden te allen tijde beschikbaar in onze VIEV 
bibliotheek. Via info@viev.eu of via de telefoon (06 22 77 43 56) kunt u uw keuze opgeven. 

mailto:info@viev.eu
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Het Gelderse njet ten spijt: Nijmegen – Kleef blijft ook op de politieke agenda staan. 
https://www.duitslandnieuws.nl/blog/2017/07/26/overzicht-grensoverschrijdende-
spoorkwesties-nederland-en-duitsland/ 
 

 
 

 
 

 

https://www.duitslandnieuws.nl/blog/2017/07/26/overzicht-grensoverschrijdende-spoorkwesties-nederland-en-duitsland/
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