
Het transversale thema mobiliteit en infrastructuur komt 

terug als belangrijke hefboom in alle kernthema’s van 

de strategie EMR2020, en dient daarom ook in brede zin 

beschouwd te worden als een toetssteen die bij iedere 

actie consequent overwogen dient te worden. Het belang 

van een vlotte bereikbaarheid en goede infrastructuur-

voorzieningen is zowel voor de thema’s economie en in-

novatie, arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding, cultuur en 

toerisme, als voor de thema’s gezondheidszorg en veilig-

heid evident. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van 

buitenlandse ondernemingen, de mobiliteit van grensar-

beiders of werkzoekenden over de grenzen heen, het pro-

moten van toeristische evenementen en bestemmingen, 

het aanbieden van grensoverschrijdende patiëntenzorg of 

aan een optimale werking van grensoverschrijdende vei-

ligheidsdiensten.

De EMR kent een uitgebreid infrastructureel netwerk en 

een breed scala aan vervoersmodaliteiten. Ook bestaan er 

reeds grensoverschrijdende initiatieven binnen dit thema: 

met het M3-project heeft de Euregio op het gebied van 

mobiliteit een forse stap voorwaarts gezet als euregionale 

informatiewebsite over het openbaar vervoer in de regio 

(www.mobility-euregio.com). Het Euregioticket biedt in-

woners van de Euregio bovendien de mogelijkheid om 

voordelig te reizen binnen de EMR. Het Belgische spoor-

wegentarief geldt daarnaast grensoverschrijdend tot 

Aachen Hauptbahnhof. Het ondersteunen van projecten 

die een goede en meertalige informatievoorziening aan de 

reizigers nastreven, is hierbij van groot belang.  

Toch is er ruimte voor verbetering: zo is er behoefte aan 

onderlinge afstemming over de functie en kwaliteit van de 

grensoverschrijdende provinciale wegen. Op het vlak van 

spoorwegverkeer dient zowel de interne als de externe 

bereikbaarheid van de Euregio Maas-Rijn aanzienlijk 

verbeterd te worden. De externe bereikbaarheid van de 

Euregio bestaat hoofdzakelijk uit de hogesnelheidsas Pa-

rijs/Londen/Amsterdam – Brussel – Luik – Aken – Keulen 

(TEN-T Priority Axis No. 2 PBKAL). De interne verbinding 

van de twee hogesnelheidsstations in de Euregio Maas-

Rijn, Luik en Aken, met de omliggende steden en stedelijke 

regio’s geniet dus de hoogste prioriteit in de Euregio. Bo-

vendien dient het aanbod van de treindiensten tussen de 

grote steden in de Euregio Maas-Rijn (Hasselt, Luik, Maas-

tricht, Heerlen, Roermond en Aken) verder uitgebreid 
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te worden en dienen de dienstregelingen beter op elkaar 

aangesloten te worden. Dit geldt ook voor grensoverschrij-

dende bus- en tramverbindingen. Ten slotte wordt ook de 

grensoverschrijdende mobiliteitsproblematiek in landelijke 

gebieden (d.w.z. een tekort aan toereikende verbindingen 

op het vlak van openbaar vervoer) vaak onderschat en dient 

deze meer aandacht te krijgen. 

De Stichting EMR kan een coördinerende rol vervullen bij het 

stimuleren van initiatieven en projecten binnen dit transver-

sale thema. Ze kan de betrokken partijen uit de drie landen 

samen rond de tafel brengen en aandacht vragen voor speci-

fieke behoeften of voorstellen, zoals de totstandkoming van 

grensoverschrijdende intercitylijnen en busverbindingen.  

Op het vlak van de stimulering van grensoverschrijdende 

mobiliteitsprojecten kan de Stichting EMR teruggrijpen 

naar kaders die reeds op Europees, nationaal of regionaal 

niveau bestaan, in zover deze betrekking hebben op grens-

overschrijdende projecten in de Euregio Maas-Rijn. Zo valt 

de Euregio op het gebied van grensoverschrijdend verkeer 

rechtstreeks onder:

• het Witboek Verkeer van de Europese Commissie 

(maart 2011);

• het wettelijk kader voor het trans-Europees vervoers-

netwerk (TEN-T, o.a. beslissing nr. 661/2010/EU);

• het wettelijk kader voor Europese corridors voor goede-

renvervoer (o.a. EU-verordening 913/2010);

• de beslissing van de Europese Commissie van 

22.07.2009 inzake de oprichting van corridors voor een 

European Rail Traffic Management System (ERTMS).

De prioritaire grensoverschrijdende spoorprojecten die voor 

de Euregio Maas-Rijn relevant zijn, zijn het verbinden van 

de euregionale hogesnelheidsstations Luik en Aken met het 

hogesnelheidsverkeer tussen Parijs/Londen/Amsterdam en 

Keulen, de grensoverschrijdende verbinding van de regiona-

le Intercity- en Express-netwerken, de grensoverschrijdende 

verbinding van de regionale spoornetten en de versterking 

van de Europese spoorwegassen (TEN-T).  

Op het vlak van transport en logistiek beschikt de Euregio 

over onmiskenbare troeven om als logistieke topregio in 

het Europese goederenverkeer te kunnen functioneren. De 

bestaande trimodale infrastructuur en alle ontwikkelingen 

inzake logistiek (opleidingen, arbeidsmarkt, samenwer-

kingsverbanden, enz.) zijn thans echter heel erg gericht op 

de lokale en/of nationale context. Hierdoor worden kan-

sen niet optimaal benut, en zeker niet vanuit een coherent 

EMR-perspectief. Het is bijvoorbeeld essentieel dat infra-

structuren elkaar niet in de weg zitten, maar op elkaar zijn 

afgestemd zodat ze elkaar versterken. Er is dus een nood-

zaak om tot een optimaal logistiek systeem op euregionale 

schaal te komen. Met name de door het hart van de Euregio 

Maas-Rijn lopende Europese goederenverkeercorridor 8 

Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpen – Luik – Aken – Berlijn 

– Warschau – Terespol dient krachtig opgebouwd te worden, 

zodat mogelijk veel goederenverkeer van de weg naar het 

spoor verplaatst kan worden (zie ook de oriëntatiewaarden 

uit het Witboek Verkeer van de Europese Commissie). 

Het euregionaal logistiek overlegorgaan ’gate4logistics’ 

(waarin alle deelregio’s zijn vertegenwoordigd) vervult 

hierbij een belangrijke rol. Dit platform moet het concur-

rentievermogen van de Euregio Maas-Rijn op het gebied 

van logistiek verhogen en onderneemt hiervoor binnen het 

INTERREG IV-A EMR-project “Euregiolog3“ gezamenlijke en 

grensoverschrijdende acties op het gebied van marketing, 

arbeidsmarkt en netwerking. Uiteindelijk kan deze samen-

werking de basis vormen voor een euregionale logistieke 

community, die toonaangevend is in Europa en misschien 

zelfs in de rest van de wereld.

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• ondersteunen van afstemmingsoverleg tussen be-

voegde overheidsdiensten, netbeheerders en ver-

voersmaatschappijen;

• logistieke centra in combinatie met vervoerswijzen 

(incl. luchthavens) in kaart brengen;

• industrie- en bedrijventerreinen in combinatie met 

bestaande en geplande energie-infrastructuur, 

breedbandnetwerken en (chemische) pijp- en buislei-

dingen in kaart brengen;

• grensoverschrijdend woon-werk/school-verkeer in 

kaart brengen;

• grensoverschrijdende initiatieven stimuleren binnen 

de kernthema’s.
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