
 

 

Amsterdam, 6 november 2017 

 

Geachte Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 

Hoewel wij begrijpen dat u in deze eerste weken overspoeld wordt met informatie over uw 

beleidsterrein, doen er zich soms kansen voor die Nederland niet mag laten lopen. De 

hyperloop-ontwikkeling is in onze ogen zo’n kans. Het rapport ‘Hyperloop in the Netherlands’, dat 

maandag 9 oktober 2017 door uw voorganger naar de Kamer is gestuurd, schetst een positief beeld 

over de maatschappelijke en economische waarde van de hyperloop. Een testtraject is daarvoor de 

noodzakelijke eerste stap.  

Ook in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ is gelukkig veel aandacht voor CO2-reductie, 

innovatieve mobiliteitsoplossingen en test- en onderzoeksfaciliteiten. Zo zegt het regeerakkoord: 

 

 

 

 

 

 

 

De hyperloop biedt, in combinatie met zelfrijdende auto’s, de mogelijkheid voor schoon, snel en 

naadloos vervoer tot in de Nederlandse binnensteden. Zowel het rapport van TNO als het 

regeerakkoord zetten de seinen voor een hyperloop in Nederland dus op groen. Daarom houden wij 

graag gezamenlijk een pleidooi voor een eenmalige investering in de bouw van een 

Hyperloop-testfaciliteit. Wij hebben de fractievoorzitters en woordvoerders Infrastructuur daarom 

gevraagd bij de behandeling van de begroting I&M hiervoor de benodigde middelen te reserveren. 

Nederland is een dichtbevolkt land en tegelijkertijd een belangrijke mainport in Europa. Zowel qua 

personen- als goederenvervoer. De economische groei, de demografische ontwikkelingen en de 

steeds sterkere rol van steden als economische motor plaatsen ons voor uitdagingen om onze steden 

bereikbaar en leefbaar te houden. De vier grote steden zien de noodzaak en hebben de ambitie een 

miljoen woningen bij te bouwen in de komende 20 jaar. Hoe en waar die woningen gebouwd gaan 



 

worden is deels afhankelijk van de mobiliteitsoplossingen die geboden kunnen worden om mensen 

van en naar hun werk te vervoeren. Schone en snelle vormen van (openbaar) vervoer, die 

geïntegreerd kunnen worden met innovatieve deur-tot-deur-oplossingen zullen de kwaliteit van 

leven gaan bepalen. Een hyperloop-systeem kan in grote mate bijdragen aan het goed bereikbaar 

houden van onze stedelijke centra: afstanden van 100 tot 200 km worden binnen een kwartier 

overbrugd.  De benodigde infrastructuur levert geen geluids- of milieubelasting op en geïntegreerde 

zonnepanelen leveren de benodigde energie. Het vervoer via de hyperloop is daarmee in potentie 

sneller, schoner en goedkoper dan alle bestaande vervoersmodaliteiten. 

Hoewel er nog veel technische uitdagingen zijn, gaan de ontwikkelingen rond de hyperloop snel. 

Meerdere landen in Europa overwegen een testfaciliteit te bouwen. Er beginnen 

‘hyperloopbedrijven’ te ontstaan, die naarstig op zoek zijn naar mogelijkheden om nieuwe 

zweeftechnieken, control-systemen en wissels te testen. Eén van die bedrijven is de Nederlandse 

startup Hardt Hyperloop, voortgekomen uit het Delftse studententeam dat in januari 2017 de 

hyperloop-competitie van Elon Musk won en gesteund wordt en nauw samenwerkt met partijen als 

BAM, NS, Siemens, TUDelft en InnovationQuarter. Ook ondernemingen als Royal IHC en VDL zoeken 

de samenwerking met dit consortium.  Als er een hyperloopsysteem in Europa komt, is het essentieel 

dat Nederland daarop aangesloten is. De beste manier om dat te verzekeren is om te zorgen dat het 

Europese hyperloopsysteem in Nederland begint. De bouw van een testfaciliteit en de kennisopbouw 

binnen Nederland, die de standaard zet en als ‘beginpunt’ kan dienen voor een Europees 

hyperloopsysteem, is een kans die Nederland niet mag laten lopen.  

Kosteninschattingen door TNO laten zien dat een testfaciliteit nabij Lelystad, met een buis van 3 tot 5 

kilometer met daarin bochten en wissels (iets wat nog nergens ter wereld bestaat) ongeveer € 120 

miljoen kost. Zo’n unieke testfaciliteit zal bedrijven uit de hele wereld naar Nederland trekken om te 

komen testen. Nederland kan zo dé kennis hotspot worden voor deze nieuwe technologie, met alle 

daaruit voortvloeiende economische spin-off.  Vanuit het buitenland is ook zeker belangstelling voor 

zo’n testmogelijkheid in Nederland, omdat de Nederlandse certificering als zeer betrouwbaar wordt 

gezien. Om die reden wil Hyperloop One ook in Nederland voet aan de grond zetten. 

Hoewel de komst van de hyperloop nog met veel onzekerheden is omgeven, zien de ondertekenaars 

van deze brief genoeg kansen om een investering in een testfaciliteit te rechtvaardigen. Wij  vragen u  

 

bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een eenmalige 

investering in een Hyperloop-testfaciliteit te bepleiten, bijvoorbeeld in de vorm van een 

publiek-private samenwerking en in samenwerking met InvestNL, om zo te zorgen dat wij de kansen 

die deze innovatieve technologie biedt, voor het Nederlandse bedrijfsleven, onze steden, de 



 

bereikbaarheid van de landsdelen en uiteindelijk de leefbaarheid voor alle inwoners, ten volste 

benutten. 

Het spreekt voor zich dat wij, indien gewenst, dit pleidooi graag mondeling aan u toelichten. 

Hoogachtend, 

 

Constantijn van Oranje,  

Special envoy StartupDelta 

 

Mede namens, 

Roger van Boxtel, NS 

Rob van Wingerden, BAM 

Michel Peters, NLR  

Dave Vander Heyde, Royal IHC 

Tom de Bruijn, Gemeente Den Haag 

Jaap Lodders, Provincie Flevoland 

Ben van Berkel, UNStudio 

Emmaly Sibbes, Fokker Technologies 

Coen van Oostrom, OVG 

Jan Bruggenthijs, Sif Group 

Pier Eringa, ProRail 

Allard Castelein, Havenbedrijf Rotterdam 

Jacco Buisman, Movares 

Diederik Samsom, RvB Hardt Mobility 


