
Achtergrond
De hyperloop is een supersnel 
grondtransportsysteem voor passagiers en 
vracht, ontworpen voor zowel lange als korte 
afstanden. Het systeem bestaat uit afgedichte 
buizen waaruit de meeste lucht is 
weggepompt. Hierdoor ontstaat een zeer lage 
weerstand, waardoor ook een laag 
energieverbruik mogelijk is. De hyperloop 
verbindt mobiliteitsknooppunten in grote 
stedelijke gebieden, bijvoorbeeld Amsterdam 
met Berlijn of Parijs.  In de hyperloop kunnen 
treinstellen (ook wel ‘pods’) sneller reizen dan 
een vliegtuig: door de lage druk kunnen 
personen of vracht met snelheden tot wel 
1.000 km/h naar hun bestemming komen.

De infrastructuur voor de hyperloop is relatief 
makkelijk op te zetten: een enkele hyperloop
buis is circa 3,5 meter breed en zou prima 
passen naast bestaande treinrails, of op de 
middenberm van de snelweg. Het systeem 
maakt gebruik van contactloze 

zweef en voortstuwingssystemen en een 
lage weerstand. Door deze technologie 
te gebruiken kan de reistijd aanzienlijk 
worden verkort ten opzichte van huidige 
vervoersmiddelen. Bovendien zou de 
hyperloop volledig klimaatneutraal te 
opereren zijn, wanneer de pods worden 
aangedreven door hernieuwbare energie. Dit 
kan worden verzorgd door zonnepanelen op 
de bovenkant van de buis. Dit is een cruciaal 
voordeel ten opzichte van vliegtuigen.

Waarom is dit relevant?
■ 25%: Bijna een kwart van alle CO2uitstoot 

wereldwijd is afkomstig van vervoer en 
transport. Zelfs als we ons huidige vervoer 
elektrificeren, zou de totale uitstoot tot 
die tijd met 60 procent toenemen.

■ 250%: Volgens het OESO (Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling) neemt de behoefte aan 
transport de komende decennia sterk toe: 
met 250% tot 2050. Dus zal ons vervoer 

DE HYPERLOOP: 
DUURZAME MOBILITEIT 
Mensen reizen verder, vaker en sneller dan ooit tevoren. Tegelijkertijd streven we ernaar 
om het energieverbruik en de uitstoot van vervoer te verlagen. Daarom werkt Tata Steel 
met haar klanten, partners en kennisinstituten aan nieuwe, snelle en energiezuinige 
mobiliteitsconcepten. Een voorbeeld hiervan is de hyperloop: een bliksemsnel en 
duurzaam vervoersmiddel voor mensen en goederen.
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slimmer en duurzamer moeten. Staal speelt 
door zijn duurzame eigenschappen hierin 
een belangrijke rol.

■ 10x: De hyperloop is bij elke snelheid 
minstens tien keer energiezuiniger dan ons 
huidig weg- & luchtvervoer; dus ook de 700 
km/u van een vliegtuig. De klassieke auto 
komt in deze vergelijking helemaal niet 
voor.

Wat doen wij?
Tata Steel is één van de aanjagers van de 
hyperloop in Nederland, en levert staal voor de 
buizen.  Hiervoor heeft Tata Steel hoogwaardige, 
nieuwe staalsoorten ontwikkeld: met dit staal 
blijven de buizen sterk en luchtdicht. Ook 
blijven ze recht over lange afstanden. 
Naast de nieuwe staalsoorten werkt Tata 
Steel ook aan volledig nieuwe buisconcepten 
om het totale ontwerp zo licht mogelijk te 
maken. Hierdoor is minder materiaal nodig 
om de infrastructuur te bouwen, wat zowel 
economisch als op gebied van duurzaamheid 

voordelen geeft. Naast de buizen zullen ook de 
magnetische geleiderails van het zweefsysteem 
van speciaal ‘elektrostaal’ worden gemaakt. 
Door de speciale eigenschappen van dit type 
staal kan het goed gebruikt worden voor 
elektromagnetische geleiding.

De Kracht van Staal
Meer weten over de rol van staal in 
de hyperloop? Lees ook het artikel 
‘Hyperloop: doorbraak in duurzame 
mobiliteit’ met Bert van Wee, 
hoogleraar Transportbeleid aan de 
Technische Universiteit Delft, en Mars 
Geuze, chief commercial officer bij 
Hardt Hyperloop. Lees het artikel op: 
tatasteel.nl/dekrachtvanstaal 
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Heeft u ideeën waardoor wij u beter op de hoogte kunnen houden? Laat het ons vooral weten.  
Mail naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com of kom langs bij het informatieloket in Wijk aan Zee. 

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijft u graag op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen bij Tata Steel? Bekijk dan 
de website: tatasteel.nl/omgeving. 
Hieronder een overzicht van andere 
communicatiekanalen: 

■ Website tatasteeleurope.com
■ Informatieloket Tata Steel in de Buurt
■ Bewonerspanel Wijk aan Zee
■ Regionale krant 'Staal & IJmond'
■ Nieuwsbrief RondomStaal

Volg ons op social media:
■ Facebook: Tata Steel in Nederland
■ Twitter: @TataSteelNL
■ LinkedIn: Tata Steel in Europe

EUROPEAN HYPERLOOP CENTRE 

In juli 2022 leverde Tata Steel het eerste staal voor het testtraject van het European Hyperloop 
Center in Groningen. Een mijlpaal in de ontwikkeling van de hyperloop. De buizen worden dit 
najaar in Nederland voorzien van de rails en andere voorzieningen. Vervolgens worden die in 
2023 bij het European Hyperloop Center, wat onderdeel is van het Hyperloop Development 
Program, aan elkaar gelast tot een testtraject waarmee Hardt Hyperloop hun hyperloop
technologie en hyperloopmobiliteitsconcept gaat testen. De buizen van Tata Steel zijn 
volledig gemaakt van CO2arm staal, ook wel Zeremis Carbon Lite. 

De hyperloop is een zeer energie-

efficiënte manier van transport, die 

bovendien geen CO2 uitstoot.
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