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Doelstelling 

We werken dag in dag uit aan onze doelstellingen voor het klimaat en de leefomgeving. Met grote 

en kleine stappen bewegen we naar ons doel om in 2025 CO2-neutraal te zijn. Dan doen we door 90 

procent te reduceren en 10 procent te compenseren. Hiervoor maken wij gebruik van onze 

#RouteDuurzaamheid.  

 

Ontwikkelingen regionaal spoor  

De Nederlandse spoorsector wil, evenals haar opdrachtgevers het Rijk en de provinciale overheden, 

toewerken naar een volledig CO2-neutrale operatie van de spoorketen. Arriva Nederland heeft zich 

bovendien tot doel gesteld om per 2025 volledig CO2-neutraal te opereren door middel van 90% 

reductie en 10% compensatie. Om deze ambitieuze doelstellingen te kunnen behalen is het 

noodzakelijk om ook de CO2-uitstoot door dieseltreinen op regionale spoorlijnen in de provincies 

Overijssel, Gelderland, Groningen en Friesland tot nul te reduceren. Conventionele elektrificatie is een 

bewezen en betrouwe manier om spoorlijnen te verduurzamen. Daar staat tegenover dat elektrificatie 

kostbaar is en de realisatie jaren in beslag neemt. Daarom is het van belang om open te blijven staan 

voor mogelijke alternatieven en deze, waar mogelijk, actief te verkennen en te beproeven.  

De laatste jaren is de ontwikkeling van de alternatieve aandrijvingstechnieken voor treinen in een 

stroomversnelling terecht gekomen. Zo heeft Arriva in Friesland in april 2021 de eerste WINK treinen 

in gebruik genomen. De WINK is een trein die zowel op geëlektrificeerde als niet geëlektrificeerde 

spoorlijnen ingezet kan worden. Daar waar bovenleiding voorhanden is wordt de WINK volledig 

elektrisch aangedreven, daar waar géén bovenleiding is kan de WINK over gaan op aandrijving met 

behulp van een dieselmotor, welke rijdt op HVO waarmee we 90% uitstoot reduceren t.o.v. fossiele 

diesel.  
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Maar het is ook mogelijk om de WINK van tractiebatterijen te voorzien zodat ook op de niet 

geëlektrificeerde delen van spoorlijnen volledig elektrisch gereden kan worden. De ontwikkelingen op 

dit vlak gaan nu zo snel dat dit voor ProRail aanleiding is geweest om door middel van een 

marktconsultatie treinleveranciers te bevragen naar hun Zero Emissie oplossingen voor de regionale 

spoorlijnen Almelo – Mariënberg - Hardenberg en Zutphen – Hengelo – Oldenzaal. Zoals verwacht 

heeft de markt daarbij batterijtreinen als realistisch alternatief voordragen voor deze niet-

geëlektrificeerde spoorlijnen. En hoewel de batterijtrein dus nadrukkelijk als alternatief aan de deur 

klopt is het ook een feit dat er tot op heden in Nederland nog geen veldtest heeft plaatsgevonden 

waarbij werkbaarheid van dit principe is aangetoond. Daarom heeft  Arriva het op zich genomen om 

als eerste in Nederland een trein met batterij-aandrijving te laten rijden op een niet-geëlektrificeerd 

baanvak! 

Met deze showcase hopen we aan te kunnen tonen dat batterij aandrijving van treinen de fase van 

theoretische exercitie ontgroeid is en praktisch maakbaar en haalbaar is geworden. Omdat er binnen 

de termijn waarop we deze test uit willen voeren (najaar 2021) nog geen batterijtreinen bestaan met 

toelating voor het Nederlandse spoor, wordt ten behoeve van deze showcase een WINK-trein van 

Arriva door Stadler zodanig gemodificeerd dat de batterij waarin de remenergie wordt opgeslagen als 

tractiebatterij kan fungeren. Met deze aangepaste WINK lopen we op de baanvakken Almelo – 

Mariënberg – Hardenberg en Arnhem – Zevenaar – Doetinchem een testplan door.  

De hoofddoelstelling is het in de praktijk aantonen dat je met een (kleine) batterij een niet-

geëlektrificeerd deel van een baanvak kunt overbruggen en daarmee dat een batterijtrein een 

potentieel heeft als duurzaam alternatief voor duurzaam personenvervoer per spoor.  

 

Andere ontwikkelingen verduurzaming spoor binnen Arriva  

• Pilot Waterstoftrein: Begin 2020 werkten we samen met de provincie Groningen, ProRail, 

Alstom en Dekra om nachtelijke testritten te doen met een door Alstom nieuw ontwikkelde 

waterstoftrein. Deze proef  kwam voort uit de grote wens van de provincies Groningen en 

Fryslân om als gezamenlijke aanbestedende dienst voor het nieuwe contract van de 

Noordelijke Lijnen (december 2020 – december 2035) verder te verduurzamen. 

• Pilot HVO in GTW treinen: in september 2020 zijn we gestart met een pilot met HVO in twee 

van onze GTW treinen die rijden op de spoortrajecten van de noordelijke lijnen. De pilot duurt 

twee jaar. Tijdens deze periode monitoren we het gedrag van de motoren wanneer zij rijden 

op HVO. Zijn de resultaten positief? Dan kijken we naar de mogelijkheden voor uitbreiding van 

HVO in onze GTW vloot.  

• HVO in WINK treinen: Deze treinen hebben bij aanvang Hydrotreated Vegetable Oil (HVO)-

motoren, waarmee bijna 90 procent CO2 wordt bespaard ten opzichte van diesel. In het 

uitlaatsysteem wordt Ad Blue ingespoten. Dit mengsel van ureum en gedemineraliseerd water 

zorgt ervoor dat de stikstofoxiden in de uitlaatgassen omgezet worden in onschadelijke 

stoffen. Om het tanken van HVO mogelijk te maken is er in Groningen en in Leeuwarden een 

HVO tankinstallatie gerealiseerd. Beide tankinstallaties zijn ook voorzien van een AdBlue-

installatie.  


