
   

 

 

 

 
 Lijndienst voor spoorgoederenvervoer vanuit Coevorden is eerste stap  
 

Drenthe neemt initiatief tot samenwerking met de 
Zweedse regio Skåne  
 
Op woensdag 28 januari jl. heeft de eerste goederen trein de spoorterminal van Coevorden 
verlaten met als bestemming het Zweedse Malmö. Het betreft de start van een nieuwe lijndienst 
tussen Noordoost Nederland en Scandinavië die driem aal per week zal worden aangeboden 
vanaf Coevorden door de Duitse railoperator Kombive rkehr Frankfurt mbH & Co. KG. Dit 
gebeurt in nauwe samenwerking met de Bentheimer Eis enbahn AG en de Euroterminal 
Emmen-Coevorden-Hardenberg BV.  
 
De Zweedse ambassadeur Håkan Emsgård en gedeputeerde Henk Brink (VVD) hebben om 17.00 uur 
het startschot gegeven. Met deze gezamenlijke handeling willen zij het belang van deze verbinding als 
basis voor versterking van de regionale economie en de Nederlands-Zweedse handelsrelaties 
benadrukken. Een delegatie van bestuurders en ondernemers uit Noordoost Nederland zal op 
donderdag 29 januari 2015 een bezoek brengen aan de regio Skåne om de kansen voor 
samenwerking op het thema logistiek nader te verkennen. De Zweedse regio toont zich daarbij 
enthousiast.  
 
De spoorgoederendienst wordt gezien als een concrete start voor versterking van de samenwerking 
vanuit het Noorden van Nederland met de zuidelijkste provincie van Zweden. Gedeputeerde Henk 
Brink: “De nieuwe spoordienst op Zweden biedt in de eerste plaats kansen voor regionale 
ondernemers om hun goederenvervoer te verduurzamen en de handelsrelaties met Zweedse partners 
te versterken”. Dat is ook de primaire gedachte geweest achter de samenwerking met de gemeenten 
Emmen en Coevorden in het Dryport-project: door versterking van de logistieke positie van de regio 
meer kansen creëren voor regionale bedrijven en daardoor werken aan een beter vestigingsklimaat en 
meer banen. “Een verbinding met de belangrijkste logistieke regio van Scandinavië draagt daar zeker 
aan bij”. 
 
Maar Skåne heeft meer te bieden dan alleen logistiek. “De hoofdstad Malmö is van een puur 
industriële stad getransformeerd naar een baken van onderzoek en innovatie”, aldus wethouder 
Bouke Arends (PvdA). “En de regio is bijzonder succesvol en innovatief betreffende ontwikkelingen in 
sectoren als energie en de foodsector. Sectoren die ook voor onze regio een belangrijke focus voor 
ontwikkeling vormen”, vult wethouder Jan Zwiers (BBC) aan.  
De spoorverbinding moet de start vormen voor een versterking van de samenwerking tussen Noord-
Nederland en Skåne. Beide regio’s hebben elkaar veel te bieden. En juist in die strategische 
samenwerking met andere Europese regio’s willen de provincie Drenthe en de gemeenten Emmen en 
Coevorden het voortouw nemen om zo internationale kansen te creëren voor het bedrijfsleven. 


