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MIDDDAG VAN DE NEDERSAKSENLIJN  IN  NORDHORN (DUITSLAND) OP 25-11-2022 

In het kader van de ontwikkelingen van de Nedersaksenlijn hebben wij in samenwerking met de Bentheimer 
Eisenbahn en Landkreis Grafschaft Bentheim, op vrijdag 25 november een  symposium belegd in het  

NINO Kompetenzzentrum,   Nino Allee 11,  48529 Nordhorn. 

Doel van de middag is het delen van informatie over het aangeboden Bidbook aan de diverse ministeries en de 
rol van de Nedersaksenlijn in het Deltaplan Noord op het gebied van wonen, werken, verduurzaming en 
mobiliteit. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over welke nieuwe verbindingen er ontstaan na het sluiten 
van het ontbrekende spoor tussen Stadskanaal en Emmen, en wat draagt de ontsluiting van Emmen - Rheine bij 
aan de versterking van de regio en de brede welvaart. 

Deze middag is uitsluitend voor genodigden, afkomstig uit de politiek, het bedrijfsleven, belangenverenigingen, 
toerisme, onderwijs en zorg. Daarnaast worden vertegenwoordigers hiervan uit Duitsland mede uitgenodigd. 
Aansluitend  is  de feestelijke opening van het nieuwe treinstation in Nordhorn waarvoor de deelnemers aan 
het middagprogramma van de Nedersaksenlijn eveneens zijn uitgenodigd. 

Het aantal bezoekers is beperkt, dus vol is vol. 

Symposium 

15.30    - Inloop, Opening en Sprekers op het podium 

Thema’s: 
 Spoorlijn Emmen-Rheine , wat brengt deze verbinding de regio?
 Deltaplan Noord , belangrijk voor de Nedersaksenlijn?
 Nedersaksenlijn, hoe verder nu na het BidBook?

Sprekers zijn onder andere: 

Dhr. T. Berling  (Burgermeister te Nordhorn)  Dhr. E. van Oosterhout (Burgemeester Emmen) 
Dhr. M. Kiehl  (Erster Kreisrat Grafschaft Bentheim)  Mevr. N. Vedelaar (gedeputeerde prov. Drenthe) 
Dhr. U. Fietzek  (Landrat Landkreis  Grafschaft Bentheim) Mevr. F. Gräper  (gedeputeerde prov. Groningen) 

16.30 - einde middagprogramma Nedersaksenlijn 

Opening treinstation Nordhorn 

17.00 - feestelijke opening treinstation Nordhorn 

Hartelijke groet, 

Melle Mulder 
Voorzitter stichting Nedersaksenlijn 

https://www.google.com/maps/place/Nino-Allee+11,+48529+Nordhorn,+Duitsland/@52.4261606,7.0715323,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b821ea15fb9e35:0x38e3b839d48c3017!8m2!3d52.4261606!4d7.0715323
https://ticket.eventree.nl/nl/shop/hst3hucmxyv4wn8fschmkynjgnikllwfi3wefigs

