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Vaarwel internationale slaaptrein
WILLEM BOSMA

ZÜRICH/AMSTERDAM Politici dromen
van Europese spoorcorridors, maar
intussen zit de klad in grensover-
schrijdende verbindingen, zoals
slaaptreinen. Ze zouden onrenda-
bel zijn.

De laatste slaaptreinen vertrokken
gisteravond onder grote mediabe-
langstelling van Amsterdam naar
Beieren en Zwitserland. Deutsche
Bahn, die moet bezuinigen, vond
modernisering van deze behoorlijk
beklante lijnen te kostbaar.

Internationale nachttreinen, die
je slapend naar je bestemming
brachten, zijn dus bijna verleden
tijd. Het doet de gebruikers verdriet,
vertellen ze op de laatste Pegasus
tussen Zürich en Amsterdam.

,,Je hoeft niet in werktijd te reizen
en slapen moet je toch. Met deze
trein kom je fit op je afspraak’’, zegt
Brabander Twan die tegenwoordig
in Zwitserland woont en werkt.

Hij reisde in een jaar of acht wel
zeventig keer slapend tussen Neder-
land en zijn nieuwe woonplaats. Zijn
Zwitserse partner Annika: ,,We zijn

Nachttrein zou
verliesgevend zijn,
maar was wel
vaak volgeboekt

zelfs in deze trein verloofd.’’
Voor het stel is de laatste rit een

afscheid van een superieure ver-
voersvorm, waarvoor het vliegtuig
geen goed alternatief is. ,,Dat lijkt
snel en goedkoop, maar geldt vrijwel
alleen voor mensen zonder bagage.’’

De nachttrein was volgens de ex-
ploitant verliesgevend, maar toch
vaak volgeboekt. Frequente gebrui-
kers vinden dat Deutsche Bahn de
teloorgang in de hand heeft gewerkt
door de restauratie te schrappen en
vooral door het laten varen van de
stiptheid waar de Duitse spoorwe-
gen zo prat op gaan.

Geir Langangen, een Noorse pas-
sagier, noemt de opheffing ,,stom’’.
,,In Oost-Europa, Oostenrijk, Italië,
Spanje en Engeland rijden ze nog
wel. Waarom kan dat hier niet?’’

,,Mensen reizen liever overdag’’,

heet het bij NS. David Nijenhuis, een
geboren Leeuwarder met veel trein-
ervaring, gelooft er niks van: ,,Dat
maken ze ervan. Er is te weinig recla-
me voor gemaakt, denk ik.’’

Het meest te lijden hebben fiets-
toeristen, vermoedt conductrice
Frau Schweizer: ,,Er gingen er soms
wel dertig mee op één trein. Ik zie
niet hoe de dagtreinen die gaan op-
vangen.’’

Het schrappen van veel slaaptrei-
nen uit de dienstregeling gebeurt op
een moment dat internationale kli-
maatpolitiek veld wint. ,,Onbegrij-
pelijk’’, oordeelt student Franco, on-
derweg richting Milaan. ,,De trein is
het schoonste lange-afstandsver-
voer. Doe dat dan niet weg.’’

Het argument zou de Europese
klimaatpolitici moeten aanspreken,
vindt de Italiaan. ,,Ze huurden in
2009 immers zelf nog hele wagons
om naar de klimaattop in Kopenha-
gen te gaan.’’ Die verbinding werd
twee jaar geleden geschrapt.

Er is uit Nederland alleen nog een
skislaaptrein tussen Den Haag en
Oostenrijk, opgezet door touropera-
tor Treinreiswinkel.
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De laatste nachttrein uit Amsterdam, uitgewuifd op het Centraal Station in Amsterdam. FOTO MENNO RINGNALDA


