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1. Startpunt 

1.1 Inleiding en doel  

De voorbereiding van het op te stellen Euregionaal Mobiliteitsplan voor de 

Euregio Rijn-Waal (hierna genoemd: ERW) gaat in de eerste fase gepaard met 

het onderzoek van nationale, regionale en lokale mobiliteitsstudies. Het doel 

van dit zogenaamde deskresearch is de inventarisatie van reeds bestaande 

mobiliteitsplannen en ontwikkelingen van Duitse, Nederlandse en grensover-

schrijdende actoren. Deze inventarisatie levert een overzicht op van wat de 

afgelopen jaren is bereikt, waar momenteel aan wordt gewerkt en welke 

plannen en mobiliteitstrends de komende jaren kunnen worden verwacht. 

Begin 2021 heeft de ERW een consortium van drie bedrijven, te weten Loen-

dersloot Groep BV, IGS Ingenieurgesellschaft Stolz mbH en Jan Oostenbrink 

Intercultural Management Cross Border Cooperation, hierna te noemen "wij", 

de opdracht gegeven een Euregionaal Mobiliteitsplan te ontwikkelen. Het 

doel van deze opdracht is een compleet, innovatief en grensoverschrijdend 

mobiliteitsplan op te stellen dat alle aspecten omvat die van invloed zijn op 

de huidige en toekomstige mobiliteit in de regio. 

Om tot een integrale visie op mobiliteit in de ERW te komen, zullen de tech-

nologische, sociale, economische, ruimtelijke, alsmede politieke en regionale 

aspecten die aan mobiliteit ten grondslag liggen, worden onderzocht. Op 
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basis van deze visie kan de Euregio actief werken aan het slechten van barri-

ères in de regio en een "grenzeloze" regio ontwikkelen. 

Het deskresearch is gebaseerd op de mobiliteitsstudies van overheden en 

organisaties die enerzijds verschillen in omvang en anderzijds op verschil-

lende niveaus verantwoordelijkheden hebben. Er is hierbij met name gekeken 

naar gemeenten, provincies en deelstaten. Er wordt echter ook aandacht be-

steed aan relevante ontwikkelingen op nationaal (Den Haag en Berlijn) en 

Europees (Brussel) niveau. De gemene deler van de plannen: de aanpak van 

de mobiliteit in het ERW-gebied. 

Door de toenemende netwerkvorming, met name in grensregio's, demogra-

fische veranderingen en het toenemende belang van de klimaataanpak, staan 

de betrokkenen momenteel voor nieuwe uitdagingen. In het volgende 

hoofdstuk wordt aangegeven welke acties er reeds ondernomen worden en 

in hoeverre deze haalbaar zijn en veelbelovend zijn voor de toekomst. Deze 

samenvatting van stukken vormt de basis voor het Euregionaal Mobiliteits-

plan. 

Het Deskresearch bestaat in totaal uit de volgende vier hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1: Startpunt 

Hoofdstuk 2: Methodologie 

Hoofdstuk 3: Inventarisatie 

Hoofdstuk 4: Conclusie 

Hoofdstuk 1 begint met een korte inleiding en bevat een overzicht van de 

belangrijkste achtergrondinformatie over de ERW. Hoofdstuk 2 bevat infor-

matie over de methodologische aanpak van het deskresearch en geeft een 

samenvatting van relevante informatie over de ERW-leden. Hoofdstuk 3 be-

vat het eigenlijke literatuuroverzicht, waarin de belangrijkste ontwikkelingen 

worden uitgewerkt, enerzijds per vervoerstype en anderzijds op geografisch 

niveau. Dit biedt een overzicht van de status quo, een blik op de toekomst 

zoals gezien door de betrokken stakeholders en belicht een aantal "hoogte-

punten". Hieruit volgen een aantal hoofdthema's die uitgelicht worden in 

verschillende kaders in de tekst. Deze hoofdthema's fungeren onder meer als 

wegwijzers voor de bijeenkomsten van stakeholders die het volgende deel 

van het mobiliteitsplan vormen. Hoofdstuk 4, ten slotte, vormt de afsluiting 

van het deskresearch. 



Desk Research | Gezamenlijk grenzeloos mobiel | Euregio Rijn - Waal 

 

 

  3 

Het deskresearch vormt dus de eerste fase van het op te stellen ERW-mobi-

liteitsplan. Het Euregionaal Mobiliteitsplan zal worden voltooid met de input 

vanuit verschillende (grensoverschrijdende) bijeenkomsten van stakeholders. 

Conform het verdere proces zullen vervolgens verschillende casestudies wor-

den voorbereid, die de door de ERW gekozen onderwerpen zullen uitdiepen. 

 

1.2 Geschiedenis van de Euregio Rijn-Waal  

De ERW is een organisatie met een publiekrechtelijk doel, waarbij ongeveer 

55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten.1 Het werd in 1971 

opgericht als voortzetting van de bijeenkomsten die sinds 1963 werden ge-

houden, onder meer over de aanleg van de huidige autosnelweg A12 aan de 

Nederlandse kant en de autosnelweg BAB3 aan de Duitse kant - toen nog 

bekend als "Rijksweg 152". Het hoofddoel van het ERW is om de grensover-

schrijdende samenwerking in het bedrijfsleven en de samenleving te verbe-

teren en te intensiveren. Een goede grensoverschrijdende mobiliteit en infra-

structuur is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. De ERW brengt part-

ners samen om gezamenlijke initiatieven op te zetten en zo de synergie maxi-

maal te benutten. 3 

Aan de Duitse kant omvat het werkgebied van de ERW (zie Afbeelding 1: 

Het werkgebied van de Euregio Rijn - Waal) de Kreise Kleve en Wesel en 

de steden Duisburg en Düsseldorf. Aan Nederlandse zijde omvat het een 

groot deel van de provincie Gelderland met de regio’s Arnhem-Nijmegen, 

West-Veluwe, Zuid-West-Gelderland, de Achterhoek, delen van Noordoost-

Brabant alsmede het noordelijk deel van de provincie Limburg. In dit gebied 

wonen ongeveer 4,2 miljoen mensen. 4 

 
1 Cf. Euregio Rijn-Waal: Organisatiestructuur van de Euregio Rijn-Waal, [online] 

https://www.euregio.org/organisationsstruktur/ [april 2021]. 
2 Cf. Euregio Rijn-Waal: Geschiedenis van de Euregio Rijn-Waal, [online] 

https://www.euregio.org/page/23/geschichte/ [april 2021]. 
3 Cf. Euregio Rijn-Waal: Samenwerking, [online] https://www.eure-

gio.org/page/28/kooperation/ [april 2021]. 
4 Cf. Euregio Rijn-Waal (2019): Euregio Rijn-Waal in cijfers, [online] https://www.eu-

regio.org/dynamic/media/3/documents/ERW_incijfers_web.pdf [april 2021]. 

https://www.euregio.org/organisationsstruktur/
https://www.euregio.org/page/23/geschichte/
https://www.euregio.org/page/28/kooperation/
https://www.euregio.org/page/28/kooperation/
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/ERW_incijfers_web.pdf
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/ERW_incijfers_web.pdf
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/ERW_incijfers_web.pdf
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Afbeelding 1: Het werkgebied van de Euregio Rijn - Waal 

De Euregioraad is het hoogste orgaan van de ERW. Alle leden zijn erin verte-

genwoordigd. In november 2020 heeft de Euregioraad de Strategische 

Agenda 2025+ aangenomen met de vier belangrijkste uitdagingen voor het 

grensgebied: "Economie en klimaat", "Arbeidsmarkt en onderwijs", "Leef-
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baarheid" en "Euregionale identiteit". In deze agenda speelt (grensoverschrij-

dende of duurzame) mobiliteit een belangrijke rol. Tevens was het de Eure-

gioraad, die het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal in november 2019 

heeft verzocht om een Euregionaal Mobiliteitsplan op te stellen. 

Naast de Euregioraad bestaat de ERW uit drie commissies en het dagelijks 

bestuur.5 Op basis van het Verdrag van Anholt (23.05.1991) is de Euregio 

sinds 1993 de eerste grensoverschrijdende, publiekrechtelijke special pur-

pose association in Europa. In 2021 viert de ERW zijn 50-jarig bestaan met 

diverse speciale activiteiten. 6 

Tegenwoordig houdt de ERW zich bezig met een breed scala aan onderwer-

pen, uitgaande van het beginsel dat door grensoverschrijdende samenwer-

king meer kan worden bereikt ("samen sterker"). Onder meer onderwerpen 

als de arbeidsmarkt, klimaat, logistiek en toerisme komen aan bod. Ook over 

deze sectoren bestaan reeds tal van studies; in deze studie ligt de nadruk 

echter op de mobiliteitssector. Daarom worden de redenen en trends in de 

sectoren waarop deze studie niet is gericht, niet diepgaand onderzocht. 

Het belang van verder onderzoek naar mobiliteit binnen de Euregio blijkt uit 

de Strategische Agenda 2025+, waarin wordt aangegeven dat mobiliteit als 

prioriteit de komende jaren een belangrijk thema voor de ERW zal zijn. Dit 

Euregionaal Mobiliteitsplan zal bijdragen aan de bestaande kennis over dit 

onderwerp en kan de basis vormen voor verdere studies. 

 

  

 
5 Cf. Euregio Rijn-Waal: Organisatiestructuur van de Euregio Rijn-Waal, [online] 

https://www.euregio.org/organisationsstruktur/ [april 2021]. 
6  Cf. Euregio Rijn-Waal: 50 jaar Euregio Rijn-Waal: een blik in de archieven [online] 

https://www.euregio.org/action/news/item/349/50-jahre-euregio-rhein-waal-blick-ins-ar-

chiv/ [april 2021]. 

https://www.euregio.org/organisationsstruktur/
https://www.euregio.org/action/news/item/349/50-jahre-euregio-rhein-waal-blick-ins-archiv/
https://www.euregio.org/action/news/item/349/50-jahre-euregio-rhein-waal-blick-ins-archiv/
https://www.euregio.org/action/news/item/349/50-jahre-euregio-rhein-waal-blick-ins-archiv/
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2. Methodiek 

2.1 Aanpak 

In het kader van het deskresearch zijn meer dan 100 verschillende documen-

ten (zie bijlage A en B) verzameld en geanalyseerd, waarmee de belangrijkste 

ontwikkelingen en vraagstukken in kaart worden gebracht. De verschillende 

documenten zijn de mobiliteitsplannen van de afzonderlijke ERW-leden, als-

mede beleidsplannen en visies van de Nederlandse provincies en de Duitse 

deelstaat Nordrhein-Westfalen. Ook zijn relevante persberichten, strategi-

sche programma's en memo's opgenomen van de Europese Unie/Commissie 

en de betrokken nationale ministeries, zoals het Bondsministerie voor Ver-

voer en Digitale Infrastructuur en het Ministerie van Infrastructuur en Water-

staat. 

De belangrijkste ontwikkelingen zijn ingedeeld in de categorieën vervoers-

type (modaliteit) en schaalniveau. Vervoerstypen zijn onderverdeeld in fiets-

vervoer, autovervoer, railvervoer, busvervoer, voetgangersvervoer en binnen-

vaart. Het schaalniveau is onderverdeeld in lokale, regionale, nationale, Euro-

pese en internationale ontwikkelingen (zie Afbeelding 2).  

2 
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Afbeelding 2: Indeling van de relevante ontwikkelingen naar modaliteit en naar schaal. 

 

Onder beide punten wordt een aparte rol toegekend aan het goederenver-

voer, aangezien dit op verschillende niveaus plaatsvindt en niet als één ver-

voerswijze kan worden gecategoriseerd. Pakketbezorging, bevoorrading van 

winkels en internationaal vervoer van goederen per vrachtschip, vrachtwagen 

of spoor: ze spelen allemaal een belangrijke rol in het kader van de dagelijkse 

mobiliteit binnen de ERW. Binnen Europa zijn er verschillende (goederen)ver-

voerscorridors (ook wel Trans-Europees vervoersnetwerk - TEN-T genoemd). 

Het goederenvervoer ligt aan de basis van de economische cyclus en maakt 

deel uit van de dagelijkse vervoersstromen binnen de ERW. 

De indeling in de twee bovengenoemde punten - vervoerstype en schaalni-

veau – zorgt ervoor dat de gebruikte documenten zo volledig mogelijk geïn-

ventariseerd en vergeleken kunnen worden, aangezien deze punten in alle 

documenten terugkomen en in beide landen aan de orde komen.  

De volgende vragen dienen als uitgangspunt voor deze vergelijkende aan-

pak: 

• Welke nationale, regionale en lokale mobiliteitsplannen be-

staan er reeds? 

• Welke ontwikkelingen liggen aan deze mobiliteitsplannen ten 

grondslag? 
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• Welke vakgebieden en maatregelen komen aan bod? 

Naast de bovengenoemde mobiliteitsplannen zijn er ook concepten die nog 

niet zijn afgerond en dus geen deel uitmaken van reeds gepubliceerde mo-

biliteitsplannen. Enerzijds gaat het om mobiliteitsplannen waaraan momen-

teel wordt gewerkt en die op dit moment nog niet beschikbaar zijn, zoals het 

mobiliteitsconcept van de stad Düsseldorf. Anderzijds gaat het ook om 

thema’s en discussies die al jaren aan de orde zijn, zoals de mogelijke reacti-

vering van de spoorlijn Kleve - Nijmegen. Waar mogelijk is in deze studie 

rekening gehouden met dergelijke relevante ontwikkelingen. Deze ontwik-

kelingen en de betekenis daarvan voor de regio zal verder worden uitgediept 

tijdens de stakeholdermeetings. 

Om een beter overzicht te krijgen van het grote aantal documenten, zijn de 

afzonderlijke plannen en documenten in een eerste stap samengevat en in 

een gestandaardiseerd formaat gezet waarmee de inhoud kon worden be-

keken en vergeleken. Hiervoor werden in totaal 14 subcategorieën gevormd, 

die een grove indeling van de benoemde thema’s in de mobiliteitsplannen 

mogelijk maakten. Deze categorisering was gebaseerd op de gedefinieerde 

onderzoeksgebieden, bestaande uit verschillende vervoerswijzen (zoals fiet-

sen, vrachtvervoer, enz.), aangevuld met onderwerpen die relevant zijn voor 

de ERW, zoals samenwerking tussen Nederland en Duitsland, en andere on-

derwerpen zoals elektromobiliteit en duurzaamheid (zie Afbeelding 3). 

 

 

Afbeelding 3:  Velden voor de categorisering van de mobiliteitsplannen (uittreksel, zie bi-

jlage C) 
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Parallel aan deze stap werden - waar nodig - telefonische interviews gehou-

den met individuele medewerkers en belanghebbenden van de gemeenten 

en provincies om de beleidsstukken toe te lichten. Deze feedback maakt het 

enerzijds mogelijk ervoor te zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is en 

anderzijds na te gaan of er specifieke plannen en doelstellingen van de ge-

meente zijn die bijzonder relevant zouden kunnen zijn voor het Euregionaal 

Mobiliteitsplan. Deze inventarisatie, bestaande uit de samenvattingen en de 

directe inbreng van de leden, vormt de basis voor het mobiliteitsplan. 

Zoals reeds vermeld, is niet alleen uitgegaan van de plannen van de afzon-

derlijke ERW-leden, maar zijn ook andere, overkoepelende organisaties in de 

plannen opgenomen. Dit is gedaan omdat het ERW-gebied deel uitmaakt 

van verschillende administratieve niveaus. De ERW is ook afhankelijk van de 

beslissingen die op centraal niveau en binnen de Europese Unie worden ge-

nomen (zie Afbeelding 4).  

Bovendien is de bevolking van het gebied mobiel: Nederlanders wonen in 

Duitsland terwijl ze in Nederland werken en vice versa. Ook reizen dagelijks 

duizenden mensen de grens over om te studeren, vrienden of familie te be-

zoeken, te winkelen of voor recreatieve doeleinden, zoals vakantie of dagjes 

uit. Kortom, het dagelijkse leven van mensen die zich om privé- of beroeps-

redenen verplaatsen, kan niet altijd worden gevat in maatregelen waartoe 

binnen één gemeente wordt besloten. 

Dit geldt niet alleen voor persoonsgebonden mobiliteit, maar ook in het bij-

zonder voor het goederenvervoer. Het ERW-gebied verbindt de haven van 

Rotterdam met het Ruhrgebied en het Rijnland via de Trans European 

Transport Network (TENT-) corridor Rhine - Alpine en reikt tot Noord-Ita-

lië/Genua. De ERW is dus gedeeltelijk een "eindpunt", maar veel meer een 

"transitcorridor" en veel zaken rondom dit onderwerp worden buiten de ERW 

bepaald.  

Bovendien is de inhoud van de afzonderlijke documenten die als basis voor 

de gegevens dienen, altijd afhankelijk van politieke beslissingen en maat-

schappelijke ontwikkelingen. Om met deze factoren rekening te kunnen hou-

den, is gekozen voor het opnemen van verschillende organisatorische ni-

veaus met het oog op de ontwikkeling van een integrale aanpak. 
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Afbeelding 4: Transnationale positie van de Euregio Rijn-Waal 
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2.2 Literatuuroverzicht  

De ERW bestaat uit ongeveer 30 leden aan Nederlandse zijde en ongeveer 

25 leden aan Duitse zijde.7 Voor het literatuuronderzoek zijn de door de ERW 

toegezonden plannen van de gemeenten aangevuld met relevante docu-

menten van derden, zoals nationale regeringen, belangengroepen of onder-

zoeksinstituten. Een volledig overzicht van de gebruikte bronnen is te vinden 

in Bijlage B. 

In bepaalde gevallen zijn ook documenten van aangrenzende gemeenten en 

gemeenten die niet direct tot de ERW behoren onderzocht, omdat daar nauw 

werd samengewerkt op het gebied van mobiliteit of omdat de (geplande) 

mobiliteitsontwikkelingen daar van invloed zouden kunnen zijn op de situatie 

en plannen binnen de ERW. Dit onderzoek leverde echter geen significante 

resultaten op. 

Alle ontvangen plannen zijn geanalyseerd en samengevat, waardoor een eer-

ste indruk werd verkregen van de ontwikkelingen in de regio. Door de grote 

verschillen tussen de geografische en demografische kenmerken leidde dit 

tot uiteenlopende resultaten.  

Zowel de bevolkingsomvang als de oppervlakte van de afzonderlijke ge-

meenten verschillen aanzienlijk binnen de aangesloten gemeenten. De ge-

meenten die lid zijn van de ERW variëren van kleine gemeenten met maxi-

maal 11.000 inwoners, zoals Mill en Sint Hubert, tot grote steden, zoals Düs-

seldorf. Terwijl het ene gebied krimpt, kan het andere een grote groei door-

maken. En waar veel nieuwe bedrijven zich in de ene regio vestigen, trekken 

veel bedrijven juist weg uit andere regio‘s. Deze ontwikkelingen hebben ook 

relevante gevolgen voor de mobiliteit binnen deze regio's. 

Gezien de omvang van het studiegebied en de grote verschillen tussen de 

ERW-leden wat structurele, economische, sociale en demografische kenmer-

ken betreft, is het in deze studie echter niet mogelijk elk plan afzonderlijk te 

behandelen. De nadruk lag daarom op het verzamelen van de belangrijkste 

basisfeiten. 

 
7 Cf. Euregio Rijn-Waal: Organisatiestructuur van de Euregio Rijn-Waal, [online] 

https://www.euregio.org/organisationsstruktur/ [april 2021]. 

 

https://www.euregio.org/organisationsstruktur/
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Om een evenwichtig beeld van de mobiliteit in de regio te krijgen, is daarom 

ook gekeken naar de verspreiding van bovengenoemde ideeën en knelpun-

ten - zonder de kleinere gemeenten te benadelen. Het resultaat is een beeld 

van de mobiliteit in de Euregio dat eerlijk is voor al haar leden, ongeacht de 

grootte van de gemeente. 

De beschikbare informatie van sommige gemeenten was verouderd of niet 

beschikbaar, waardoor een goed overzicht van de huidige situatie niet altijd 

kon worden gegarandeerd. Onder meer daarom werd als aanvullend onder-

zoeksinstrument telefonisch contact gelegd met de directe contactpersonen 

van de afzonderlijke gemeenten, zodat toch een kwalitatief goed beeld van 

de situatie in deze gemeenten kan worden geschetst. 
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3. Inventarisatie 

In het volgende hoofdstuk worden de meest opvallende ontwikkelingen, 

overeenkomsten en verschillen per modaliteit beschreven. Voorts wordt een 

overzicht gegeven van relevante ontwikkelingen per gebied en worden de 

belangrijkste knelpunten gedefinieerd. Voor elke vervoerswijze worden ook 

een aantal inspirerende en innovatieve voorbeelden genoemd. Deze zijn uit 

de ontvangen documenten naar voren gekomen. 

De basis hiervoor vormt een onderzoek van documenten en bijdragen van 

organisaties op verschillende niveaus. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• Lokaal niveau: Alles wat zich binnen een gemeente afspeelt. 

• Regionaal niveau: provincies, deelstaten, Kreise en regionale over-

koepelende organisaties. 

• Nationaal niveau: De betrokken landen - Nederland en Duitsland. 

• Europees niveau: Europese Unie en haar aanverwante organisaties 

en initiatieven. 

De mobiliteitsaspecten die in de loop van de volgende hoofdstukken worden 

uitgewerkt, weerspiegelen grotere maatschappelijke ontwikkelingen. Als on-

derdeel van de Europese Unie zijn twee processen van bijzonder belang voor 

de ERW: enerzijds moet volgens de klimaatovereenkomst van Parijs, die in 
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2015 werd aangenomen, de CO2-uitstoot tot 2030 met 40% worden vermin-

derd en moet in 2050 in de EU klimaatneutraliteit worden bereikt.8 Anderzijds 

is, tegen de achtergrond van de Europese integratie, efficiënte netwerkvor-

ming van groot belang. De hoeksteen van deze gestaag groeiende vervlech-

ting van de lidstaten is het wettelijk verankerde vrije verkeer van goederen, 

diensten, kapitaal en personen binnen de Europese interne markt.9 Als gevolg 

van de gegarandeerde vrijheid van verkeer was in 2020 een steeds groter 

deel van de Europese beroepsbevolking over de grenzen heen mobiel. Het is 

onduidelijk wat de langetermijngevolgen van COVID-19 voor deze algemene 

trend zullen zijn. Voor de periode daarvoor kan worden gesteld dat Duitsland 

na Frankrijk het populairste immigratieland voor grenspendelaars was, terwijl 

zowel Duitsland als Nederland tot de populairste werklanden voor deze be-

volkingsgroep behoren.10 

In het grensgebied kiezen veel Nederlanders ervoor om in Duitse gemeenten 

die dichtbij de grens liggen te wonen, bijvoorbeeld de gemeente Kranen-

burg. Omgekeerd zijn er minder Duitsers die vlak over de grens in Nederland 

wonen. Dit resulteert in veel verkeer van grenspendelaars. Over het algemeen 

bedroeg de bevolkingsdichtheid in de ERW in 2018 497/km², wat lager is dan 

de bevolkingsdichtheid van Nederland (510/km²) en Nordrhein-Westfalen 

(525/km²). Bijna een derde van de inwoners van de aangesloten gemeenten 

heeft een hoog opleidingsniveau; aan beide zijden van de grens vormen be-

drijven in de sectoren economische dienstverlening, handel en horeca, en 

industrie en energie de grootste werkgevers. In de Nederlandse lidgemeen-

ten werkt een vijfde van alle werknemers in de gezondheidszorg en het maat-

schappelijk werk, terwijl aan de Duitse kant 14,6% in de handel en reparatie 

en 14,2% in de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk werkzaam zijn.  

 
8 Cf. Europees Parlement: News - Klimaneutralität, [online] https://www.europarl.eu-
ropa.eu/news/de/headlines/priorities/klimawandel/20190926STO62270/was-versteht-

man-unter-klimaneutralitat [april 2021]. 
9 Cf. Große Hüttmann / Wehling, Das Europalexikon (3.Auflage), Bonn 2020, Verlag J. 

H. W. Dietz Nachf. GmbH. Auteur van het artikel: P. Becker 
10 Cf. Europese Commissie - Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie: Jaarverslag 

over arbeidsmobiliteit binnen de EU 2020, [online] https://ec.europa.eu/social/BlobSer-
vlet?docId=23294&lang I d=en [april]. 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/klimawandel/20190926STO62270/was-versteht-man-unter-klimaneutralitat
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/klimawandel/20190926STO62270/was-versteht-man-unter-klimaneutralitat
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/klimawandel/20190926STO62270/was-versteht-man-unter-klimaneutralitat
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/klimawandel/20190926STO62270/was-versteht-man-unter-klimaneutralitat
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23294&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23294&langId=en
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Voor het goederenvervoer was in 2016 het handelsvolume dat van Neder-

land naar NRW ging bijna twee keer zo groot als dat van NRW naar Neder-

land.11 Volgens de Strategische Agenda 2025 van de ERW moeten kli-

maataanpassingsmaatregelen worden uitgevoerd voor zowel het goederen-

vervoer als de bovengenoemde economische motoren van de regio. Dit om-

vat de bevordering van waterstoftechnologie en elektromobiliteit als duur-

zame energiebronnen en de omschakeling op circulaire economische pro-

cessen. Voorts moeten energienetwerken en -besparingen over de grenzen 

heen met elkaar worden verbonden om de energietransitie te bevorderen. 

Met het oog op een levendige uitwisseling van goederen, diensten, kapitaal 

en personen binnen de ERW, maar ook over de grenzen heen, werd het lo-

pende nabuurschapsbeleid en de samenwerking vastgelegd in de respec-

tieve coalitieakkoorden van de laatst verkozen deelstaatregeringen (deel-

staat NRW, provincies). Tegelijkertijd bestaat er sinds 2017 een netwerk van 

alle steden in het Euregiogebied met meer dan 100.000 inwoners die zich 

inzetten voor duurzame en hulpbronbesparende initiatieven. Met de klimaat-

doelstellingen in het achterhoofd willen zij zich inzetten voor duurzame 

stadsplanning en schone mobiliteit - vooral in de binnenvaart. 12 

 

  

 
11 Cf. Euregio Rijn-Waal (2019): Euregio Rijn-Waal in cijfers, [online] https://www.eu-

regio.org/dynamic/media/3/documents/ERW_incijfers_web.pdf [april 2021]. 
12 Cf. Euregio Rijn-Wal (2019): Impressies, [online] https://www.euregio.org/dyna-

mic/media/3/documents/ERW_Impressies2019_WEB.pdf [april 2021]. 

https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/ERW_incijfers_web.pdf
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/ERW_incijfers_web.pdf
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/ERW_incijfers_web.pdf
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/ERW_Impressies2019_WEB.pdf
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/ERW_Impressies2019_WEB.pdf
https://www.euregio.org/dynamic/media/3/documents/ERW_Impressies2019_WEB.pdf
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3.1  Relevante ontwikkelingen per modaliteit 

 

Fietsverkeer  

 

Nu: Status quo 

In lijn met overkoepelende trends zoals de mobiliteitstransitie en de bevor-

dering van schone en duurzame mobiliteit, wordt de fiets zowel aan Neder-

landse als aan Duitse zijde steeds meer erkend als een belangrijke en veel-

belovende vervoerswijze. Hoewel de vervoers- en mobiliteitsconcepten van 

de gemeenten en Kreise in verschillende mate ontwikkelde plannen presen-

teren, delen de meeste de wens om het fietsen te stimuleren en de fietsin-

frastructuur aantrekkelijker te maken. Vaak ontbreekt het aan veilige en goed 

aangelegde fietspaden, beveiligde parkeervoorzieningen, oplaadpunten en 

aansluitingen op andere vervoerswijzen, bv. via mobiliteitshubs. Vooral aan 

de Duitse kant lijkt er behoefte te zijn aan een inhaalslag. Terwijl fietsers in 

Nederlandse gemeenten een natuurlijk onderdeel van het stadsbeeld zijn en 

daarmee worden gezien als gelijkwaardige weggebruikers, erkennen Duitse 

gemeenten dat de lokale fietsinfrastructuur verbetering behoeft. Op plaatse-

lijk niveau wordt er veel werk verricht om deze tekortkomingen te verhelpen. 

Dit komt overeen met de uitvoeringsdocumenten van de Nederlandse pro-

vincies en de deelstaat NRW. 
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Afbeelding 5: Relevante ontwikkeling - focus op duurzaamheid 

Toekomst: Plannen  

De federale regering in Duitsland heeft een speciaal financieringsprogramma 

voor steden en het platteland gelanceerd om met maximaal 657 miljoen euro 

tot 2023 infrastructurele maatregelen te bevorderen die er op duurzame 

wijze voor moeten zorgen dat mensen vaker de fiets nemen. De maatregelen 

omvatten onder meer de aanleg van fietspaden en vrijliggende fietsvoorzie-

ningen. Bijna 100 miljoen euro van dit geld zal naar Nordrhein-Westfalen 

gaan. Voorts heeft de deelstaat Nordrhein-Westfalen in maart 2021 een wet-

gevingsproces op gang gebracht om de bevordering van fietsmobiliteit in 

een afzonderlijke wet te verankeren. Door de fietsinfrastructuur consequent 

uit te breiden, wordt ernaar gestreefd het aandeel van de fiets in de keuze 

van de vervoerswijze aanzienlijk te verhogen. In Nederland werd in 2015 de 

'Agenda Fiets' gepubliceerd als leidraad voor maatregelen om fietsen aan-

trekkelijker te maken tot 2020. Anders dan in Duitsland ligt de nadruk minder 

op de aanleg van brede, zichtbare en obstakelvrije fietspaden en meer op het 

onderhoud ervan. 

Een nieuwe ontwikkeling is dat fietsen niet langer alleen wordt gezien als een 

vrijetijdsbesteding, maar in het kader van elektromobiliteit ook steeds be-

langrijker wordt voor forensen. In de Provincie Gelderland bijvoorbeeld ge-

bruikten in 2018 20% van de forensen de fiets om naar het werk te gaan; in 
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de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen lag dit op 25%13. Zoals de 

eerste onderzoeksresultaten bevestigen, heeft de COVID-19-pandemie dit 

proces versneld, aangezien forensen op de fiets nauw contact met anderen 

kunnen vermijden.14 De groeiende populariteit van e-bikes, speedbikes en 

speed pedelecs zorgt ervoor dat fietsen aantrekkelijker wordt voor een gro-

tere groep weggebruikers die bereid zijn langere afstanden (tussen 10 en 20 

km) af te leggen zonder in te leveren op comfort en snelheid. Om deze groei-

ende capaciteiten en verschillen in reissnelheid op een veilige manier vorm 

te geven, wijzen zowel Duitse als Nederlandse gemeenten op de noodzaak 

van adequate snelle fietsverbindingen en permanente verkeerseducatie voor 

alle weggebruikers. Vooral op het platteland veroorzaakt de mix tussen niet-

gemotoriseerd verkeer en landbouwvoertuigen problemen die moeten wor-

den aangepakt door een betere indeling van de routes en de aanleg van vrij-

liggende fietspaden. In het verlengde hiervan zouden met name kleinere ge-

meenten graag een betere integratie in de fietsnetwerken zien. In het alge-

meen ontwikkelen bijna alle gemeenten in beide landen plannen om te kun-

nen voorzien in de groeiende behoefte aan beveiligde stallingen en oplaad-

punten voor (elektrische) fietsen. 

Spoorwegstations spelen hierbij een bijzondere rol als mobiliteitshubs en 

overstappunten. Zo hebben de gemeenten Lingewaard, Montferland en Ze-

venaar plannen om fietsen beter te koppelen aan het openbaar vervoer en 

andere vervoerswijzen. Dit omvat de plaatsing van laadpunten en beveiligde 

parkeerfaciliteiten. Verder willen deze gemeenten samen met de Cleantech 

Regio (een samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, 

Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) en Doesburg first en last 

mile voorzieningen ontwikkelen zodat werknemers bij het station kunnen 

overstappen op de fiets, om zo het gemotoriseerde verkeer in de binnenstad 

te verminderen. De gemeente Mook en Middelaar wil ervoor zorgen dat 

huurfietsen beschikbaar zijn bij het station en streeft ernaar fietsen en lopen 

tot de belangrijkste vervoerswijzen te maken. Als werkgever zal de gemeente 

 
13 Cf. Fietsdashboard Gelderland, [online] https://app.po-
werbi.com/view?r=eyJrIjoiYjQ0NTExMTktNTNjOC00MGI1LWFhNTAtYWQwZWRmND-
JiMmMzIiwidCI6IjQzZGQxN2ViLTgwMmYtNGI1ZS04NDhkLWU1MDUyYjdkMjg5NSIsImMi-

Ojh9er BI [Mai 2021] 
14  Cf. ADFC (2020): Fahrradklimatest 2020, [online] https://fahrradklima-
test.adfc.de/fileadmin/BV/FKT/Download-Material/Ergebnisse_2020/adfc-fkt-2020-

botschaften-handout-din-a4.pdf [april 2021]. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjQ0NTExMTktNTNjOC00MGI1LWFhNTAtYWQwZWRmNDJiMmMzIiwidCI6IjQzZGQxN2ViLTgwMmYtNGI1ZS04NDhkLWU1MDUyYjdkMjg5NSIsImMiOjh9er%20BI
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjQ0NTExMTktNTNjOC00MGI1LWFhNTAtYWQwZWRmNDJiMmMzIiwidCI6IjQzZGQxN2ViLTgwMmYtNGI1ZS04NDhkLWU1MDUyYjdkMjg5NSIsImMiOjh9er%20BI
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjQ0NTExMTktNTNjOC00MGI1LWFhNTAtYWQwZWRmNDJiMmMzIiwidCI6IjQzZGQxN2ViLTgwMmYtNGI1ZS04NDhkLWU1MDUyYjdkMjg5NSIsImMiOjh9er%20BI
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjQ0NTExMTktNTNjOC00MGI1LWFhNTAtYWQwZWRmNDJiMmMzIiwidCI6IjQzZGQxN2ViLTgwMmYtNGI1ZS04NDhkLWU1MDUyYjdkMjg5NSIsImMiOjh9er%20BI
https://fahrradklima-test.adfc.de/fileadmin/BV/FKT/Download-Material/Ergebnisse_2020/adfc-fkt-2020-botschaften-handout-din-a4.pdf
https://fahrradklima-test.adfc.de/fileadmin/BV/FKT/Download-Material/Ergebnisse_2020/adfc-fkt-2020-botschaften-handout-din-a4.pdf
https://fahrradklima-test.adfc.de/fileadmin/BV/FKT/Download-Material/Ergebnisse_2020/adfc-fkt-2020-botschaften-handout-din-a4.pdf
https://fahrradklima-test.adfc.de/fileadmin/BV/FKT/Download-Material/Ergebnisse_2020/adfc-fkt-2020-botschaften-handout-din-a4.pdf
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Mook en Middelaar er ook voor zorgen dat er leenfietsen beschikbaar zijn 

voor haar werknemers. Voor gemeenten in de buurt van de grens bestaat de 

wens om een uniform systeem voor leenfietsen op te zetten, zodat leenfiet-

sen aan beide zijden van de grens kunnen worden ingeleverd zonder extra 

rompslomp of kosten. In Duitse gemeenten bestaat ook het initiatief "Mit 

dem Rad zur Arbeit" ("Fiets naar het werk"), waarbij werkgevers en werkne-

mers door middel van een wedstrijd tijdens de zomermaanden worden aan-

gemoedigd om woon-werkafstanden of ten minste delen daarvan per fiets 

af te leggen. De campagne "Stadtradeln", waaraan bijvoorbeeld ook de ge-

meente Kleve deelneemt, is vergelijkbaar. Het doel is om binnen 21 dagen 

zoveel mogelijk kilometers te fietsen. Tegelijkertijd is er een burgerparticipa-

tieplatform waar deelnemers tekortkomingen aan de route, zoals kuilen of 

knelpunten kunnen melden, zodat de gemeente op de hoogte wordt ge-

bracht en dienovereenkomstig actie kan ondernemen. 

In beide landen zijn er stimuleringsmaatregelen beschikbaar die het fietsver-

keer bevorderen. In Nordrhein – Westfalen wordt de aankoop van bakfietsen 

gesubsidieerd door de overheid. In Nederland worden reiskosten van en naar 

het werk vanaf 10 kilometer met €0,19/km vergoed, onafhankelijk van het 

gebruikte vervoersmiddel. Daarnaast zijn er vele werkgevers die het mogelijk 

maken om fiscaal voordelig een fiets aan te schaffen.  

 

Highlights 

De aanleg van grensoverschrijdende fietsverbindingen, zoals de route Doe-

tinchem - Zevenaar – Emmerich, is van groot belang. Geïnspireerd op de in 

2019 geopende 'Europafietsroute' tussen Nijmegen en Kleve, die ook rele-

vant is voor studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de 

Hochschule Rhein - Waal en de Radboud Universiteit Nijmegen, moet op 

deze nieuwe locatie een mogelijkheid komen voor forensen en toeristen om 

veilig, snel en duurzaam de grens over te steken. Bovendien zal in een vol-

gende fase worden onderzocht welke verkeersbewegingen deze fietssnelweg 

kan overnemen of vervangen. Uit een eerste potentiële studie kan worden 

geconcludeerd dat de vermoedelijke omvang van het fietsverkeer nog be-

heersbaar is tussen 450  tot 1050 fietsers per dag.  
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Hoewel dit project, in de vorm van een haalbaarheidsstudie, nog in de be-

ginfase verkeert, zijn er aan beide zijden van de grens al snelfietspaden waar-

van veel gebruik wordt gemaakt (zie Afbeelding 6). In Nederland is het 15 

km lange kruisingsvrije RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen een op-

merkelijk voorbeeld. Aan de Duitse kant heeft het Regionalverband Ruhr 

(RVR) de 101 km lange RS1 ontwikkeld, die door het Ruhrgebied loopt. De 

lasten voor de aanleg liggen deels bij de deelstaat NRW, en deels bij de be-

trokken gemeenten. In Nordhein-Westfalen zijn snelfietspaden verankerd in 

de wegenwet en dus gelijkgesteld aan rijkswegen. Als het inwonertal meer 

dan 80.000 bedraagt, is de betrokken gemeente verantwoordelijk voor de 

aanleg. 
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Afbeelding 6: Snelfietspaden 

Een voorbeeld van een holistische aanpak is het initiatief van de stad Apel-

doorn, die zich wil profileren als "Fietsstad". Om dit te bereiken heeft de stad 

een pakket concrete acties gelanceerd om enerzijds de fietsinfrastructuur uit 

te breiden en anderzijds de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. Deze 
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maatregelen omvatten de bouw van multifunctionele overstappunten (mo-

biliteitshubs), die ervoor zorgen dat bewoners en bezoekers snel en gemak-

kelijk kunnen overstappen op de fiets om het stadscentrum te bereiken. Te-

gelijkertijd dienen deze knooppunten ook als toegangspunten naar het om-

liggende gebied, bijvoorbeeld de Veluwe, die voor bezoekers met huurfiet-

sen toegankelijk is. Bovendien heeft de stad knelpunten en onveilige routes 

aangewezen die zullen worden verwijderd of opnieuw aangelegd. De ge-

meente Apeldoorn streeft naar een veilige, toegankelijke en leefbare omge-

ving voor fietsers. 

 

Gemotoriseerd verkeer 

Nu: Status quo 

Het gemotoriseerde verkeer speelt een ondergeschikte rol in de onderzochte 

documenten. In de mobiliteits- en vervoersconcepten worden de verkeers-

belasting en de routering van het autoverkeer besproken. In bijna alle ge-

meenten en Kreise aan de Duitse kant is het autoverkeer nog steeds het over-

heersende vervoermiddel. Uit de analyse van de documenten blijkt echter dat 

duurzame vormen van mobiliteit momenteel een impuls krijgen. De docu-

menten hebben niet langer in de eerste plaats betrekking op de verbetering 

van de verkeerskwaliteit voor het gemotoriseerd verkeer. Terugkerende the-

ma's in verband met personenwagens zijn parkeerbeheer en mobiliteitshubs, 

alsmede kwesties als verkeersveiligheid en de algemene doelstelling om het 

aantal autoverplaatsingen op lange termijn te verminderen. In de landelijke 

gebieden van Nederland is merkbaar dat een wegencategorisering gewenst 

is om het landelijke verkeer in de toekomst beter te kunnen reguleren. 



Desk Research | Gezamenlijk grenzeloos mobiel | Euregio Rijn - Waal 

 

 

  23 

 

Afbeelding 7: Relevante ontwikkeling – Corridors 

 

De belangrijkste toegangswegen van en naar het ERW-gebied worden hier-

onder aangegeven (zie Afbeelding 8). Het begin- en eindpunt van de weg 

en de steden binnen de ERW worden aangegeven.  

• A50: Zwolle - Apeldoorn - Arnhem – Eindhoven 

• A12/ A3: Den Haag - Arnhem - Elten - Duisburg – Passau 

• A15: Rotterdam - Tiel – Nijmegen 

• A73: Roermond - Boxmeer - Cuijk – Nijmegen 

• A77/ A57: Boxmeer - Goch - Rheinberg - Moers – Köln 

• A42: Kamp-Lintfort - Oberhausen – Dortmund 

• A40: Venlo - Moers - Duisburg – Dortmund 

• A2: Oberhausen - Kloster Lehnin 

• A59: Dinslaken - Duisburg - Düsseldorf – Bonn 

Ook binnen de Euregio liggen er een aantal wegen die het gebied verder 

ontsluiten. Hieronder worden enkele genoemd:  

• A18: Didam - Doetinchem – Varsseveld 

• A325: Arnhem - Nijmegen 



Desk Research | Gezamenlijk grenzeloos mobiel | Euregio Rijn - Waal 

 

 

  24 

• N304: Apeldoorn - Ede 

• N264: Uden - Mill - Sint Anthonis - Mook 

• N272: Veghel - Sint Anthonis - Mill - Boxmeer 

• N271: Venlo - Gennep - Mook - Malden - Nijmegen 

• B9: Nijmegen - Kranenburg - Kleve - Goch - Weeze - Lauterbourg 

• B57: Kleve - Kalkar - Xanten - Rheinberg - Aachen 

• B58: Venlo - Alpen - Wesel - Beckum  

• B67: Goch - Kalkar - Rees – Reken 

 



Desk Research | Gezamenlijk grenzeloos mobiel | Euregio Rijn - Waal 

 

 

  25 

 

Afbeelding 8: Wegennet in de Euregio Rijn - Waal 

Veel internationaal vrachtvervoer vindt plaats over de weg. Aangezien ver-

voer over de binnenwateren en per spoor echter vele malen efficiënter en 
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duurzamer is, worden er inspanningen geleverd om deze vervoerswijzen te 

bevorderen. 

Op kleinere, regionale schaal is het goederenvervoer over de weg echter nog 

steeds zeer belangrijk. Vrachtwagens zullen dus waarschijnlijk nooit helemaal 

van de weg verdwijnen. 

Dit betekent dat er parkeergelegenheid voor vrachtwagens nodig zal zijn 

langs de snelwegen en rond de havens, en ook bij de nieuwe spoorterminal 

die in Valburg wordt gebouwd. Een voorbeeld van een grootschalige vracht-

wagenparkeerplaats nabij een hoofdweg is de vrachtwagenparkeerplaats in 

Duiven, gelegen nabij de grensovergang. 

Ook binnen steden is goederenvervoer onmisbaar: zowel voor leveringen aan 

winkels als op individueel niveau, aangezien koeriersdiensten nu bijna de klok 

rond pakketten naar huishoudens brengen. Vooral in de grotere steden leidt 

dit tot ongemakken: De straten zijn moeilijk toegankelijk en er is veel geluids- 

en stankoverlast van de vele bestelwagens. 

Daarom zijn veel steden bezig met de invoering van emissievrije zones. On-

der meer de gemeente Arnhem en de gemeente Nijmegen nemen deel aan 

het initiatief "Op weg naar ZES", dat tot doel heeft tegen 2025 in de binnen-

steden emissievrije zones tot stand te brengen15.  Er wordt ook gebruik ge-

maakt van duurzame oplossingen, zoals fietskoeriers en lichte elektrische vo-

ertuigen (LEV) om een groter volume aan goederen op een duurzame manier 

binnen de stad te vervoeren. Aan de Duitse kant werken gemeenten met 

deelconcepten voor klimaatbescherming waarmee een vermindering van de 

uitstoot van broeikasgassen wordt nagestreefd. Zo wordt in Düsseldorf ge-

werkt aan een nieuw parkeerbeleid dat het verminderen van verkeer ten go-

ede zal komen. Daarnaast zetten de gemeenten zich ook in om in de bin-

nensteden milieuzones te realiseren, die alleen toegankelijk zijn voor voertu-

igen met een groene milieusticker.  

  

 
15 Cf. Op weg naar ZES: Op weg naar ZES [online] https://opwegnaarzes.nl/ [April 

2021] 

https://opwegnaarzes.nl/
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Toekomst: Plannen 

In binnensteden waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen, is 

de laatste jaren meer aandacht besteed aan de verkeersveiligheid, met name 

in de onderliggende plannen. Tegen deze achtergrond wordt zowel in 

Nederland als in Duitsland steeds vaker gediscussieerd over snelheidsbeper-

kingen tot 30 km/u in binnensteden. In dit verband wordt aanbevolen de 

oversteeksituaties voor voetgangers en fietsers te onderzoeken en aanzien-

lijk te verbeteren. Op veel plaatsen zijn de oversteekplaatsen niet voldoende 

zichtbaar of moet er lang gewacht worden. Comfortabele en veilige overs-

teekplaatsen dragen in het algemeen bij tot de bevordering van de lokale 

mobiliteit. 

 

Een ander thema, dat in verschillende concepten op verschillende manieren 

wordt onderzocht, is het parkeren. Hier moet een onderscheid worden ge-

maakt tussen multimodaliteit, regionaal en lokaal beheer van parkeerruimte 

en parkeerzones voor bewoners. Zowel op lokaal als regionaal niveau moet 

de parkeerruimte worden gestandaardiseerd en verstandig worden gebruikt. 

Daartoe moet in de toekomst een geïntegreerd verkeersbeheersysteem wor-

den ontworpen, waarin met name oplossingen worden gevonden voor ge-

parkeerde voertuigen. Op regionaal niveau daarentegen moeten bijvoorbe-

eld de forensenstromen in de regio in kaart worden gebracht en moeten, 

Afbeelding 9: Relevante ontwikkeling - ITS 
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naast uitgebreide P&R-faciliteiten, ook de parkeervoorzieningen voor foren-

sen op regionaal niveau in hun geheel worden gepland. In dit verband zal 

onder meer aandacht moeten worden besteed aan digitale oplossingen, met 

name met het oog op  intelligente wegen en intelligente rijhulpsystemen. 

 

Goederenvervoer 

 

Voor het vervoer over langere afstanden wordt de nadruk gelegd op een 

verschuiving van wegvervoer naar vervoer over water of per spoor. De Neder-

landse regering heeft hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Het 

doel is om in de jaren 2020 - 2024 2.000 containers per dag van de weg naar 

het spoor of het water te verschuiven16.  Op Europees niveau wordt ook on-

derzoek verricht naar innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van alternatieve 

brandstoffen (zoals LNG en waterstof) en naar de rol die deze brandstoffen 

kunnen spelen in duurzaam vervoer. Er wordt ook geïnvesteerd in innovaties 

zoals truck platooning en er wordt geld vrijgemaakt om de hoofdwegen te 

optimaliseren voor zwaar vrachtverkeer. 

 

Voor kortere afstanden, bv. binnen steden, werken veel regio's en grotere 

steden aan het verduurzamen van deze "last mile logistics". In Nederland is 

er bijvoorbeeld de Green Deal ZES, waarbij grote bedrijven en gemeenten 

streven naar een emissievrije binnenstedelijke logistiek tegen 2025. Onder 

andere de gemeente Arnhem en de gemeente Nijmegen doen hieraan mee. 

 

Highlights 

De positie van Düsseldorf als grote stad met 620.000 inwoners biedt de stad 

de mogelijkheid om parkeergarages te exploiteren. Daarom worden de par-

keerzones voor bewoners onderzocht op de haalbaarheid van parkeergara-

ges in de nabije toekomst. In principe kan dit concept ook worden overge-

dragen op kleinere gemeenten. De voorwaarde hiervoor is in eerste instantie 

 
16 Cf. Spoorpro (2021): Ministerie gaat verplaatsing van goederenvervoer naar het 

spoor faciliteren, [online] https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2021/04/02/ministe-

rie-gaat-verplaatsing-van-goederenvervoer-naar-het-spoor-faciliteren/ [April 2021] 

 

https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2021/04/02/ministerie-gaat-verplaatsing-van-goederenvervoer-naar-het-spoor-faciliteren/
https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2021/04/02/ministerie-gaat-verplaatsing-van-goederenvervoer-naar-het-spoor-faciliteren/
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alleen het bestaan van parkeerzones voor bewoners in het gemeentelijke ge-

bied. Het zoeken naar plaatsen voor parkeergarages in de beschikbare open-

bare ruimte is hoe dan ook in alle gemeenten een uitdaging. 

 

De Regionalverband Ruhr heeft in haar mobiliteitsconcept een totaalconcept 

voor mobiliteitshubs en P&R-parkeerplaatsen ontwikkeld. Dit is met name 

zinvol voor de Euregio gezien het toenemende belang van grensover-

schrijdend woon-werkverkeer. 
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Spoorverkeer 

 

Nu: Status quo 

Treinverbindingen zijn snel, efficiënt en geschikt voor een groot aantal pas-

sagiers of goederen. Dit maakt het spoor een populaire vorm van vervoer. De 

aanleg van nieuwe treinverbindingen is echter duur en complex en kan tien-

tallen jaren duren. Bovendien zijn veel verschillende organisaties betrokken 

bij de aanleg van een nieuwe verbinding of de reactivering ervan. 

Eerst wordt de huidige stand van zaken van het spoorvervoer in de ERW be-

keken (zie Afbeelding 11). Binnen de ERW loopt één grensoverschrijdende 

spoorlijn: vanuit Arnhem gaat de lijn bij Babberich de Duitse grens over, dan 

verder naar Emmerich en ten slotte naar Düsseldorf. Sinds 2017 rijdt op dit 

traject weer een regionale trein van Abellio en sinds 2019 is Emmerich - Elten 

een nieuw station op deze lijn. 

De ICE rijdt ook op dit traject; zes tot zeven keer per dag van Amsterdam 

naar Frankfurt (via Arnhem, Oberhausen, Duisburg en Düsseldorf), en één 

keer per dag van Amsterdam naar Basel (met stops in Arnhem, Oberhausen, 

Duisburg en Düsseldorf). 

In het verleden bestond er een tweede grensoverschrijdende spoorlijn: tot 

1991 reed er een trein van Nijmegen via Groesbeek en Kranenburg in de 

richting van Kleve. 
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Afbeelding 10: Relevante ontwikkelingen - Infrastructuur 

Wanneer men verder kijkt dan de grensoverschrijdende verbindingen, valt 

op dat het Nederlandse deel van de ERW een fijnmaziger spoorwegnet heeft 

dan het Duitse deel (zie Afbeelding 11). In het Nederlandse deel zijn er bi-

jvoorbeeld treinverbindingen tussen: 

• Nijmegen - Elst - Arnhem 

• Arnhem - Zevenaar 

• Arnhem - Westervoort - Duiven - Wehl - Doetinchem - 

Terborg - Varsseveld 

• Arnhem - Rheden - Zutphen - Apeldoorn 

• Ede - Wageningen - Arnhem 

• Nijmegen - Cuijk - Boxmeer 

• Nijmegen - Wijchen 

In het Duitse gebied van ERW daarentegen zijn er de volgende treinverbin-

dingen: 

• Emmerich - Wesel - Duisburg - Düsseldorf 

• Kleve - Bedburg - Hau - Goch - Weeze – Kevelaer - Düsseldorf 

• Xanten - Rheinberg - Moers - Duisburg - Düsseldorf 
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Afbeelding 11: Spoorwegen in de Euregio Rijn - Waal 

Goederenvervoer 

Vanuit de havens van Rotterdam worden goederen per trein naar het Euro-

pese binnenland vervoerd, waarbij de haven van Duisburg een belangrijke rol 
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speelt als 's werelds grootste binnenhaven voor containers en als transport-

knooppunt17.  Naast de binnenvaart is het spoorvervoer de aangewezen ma-

nier om goederen te vervoeren: Het beperkt de congestie op de wegen en is 

vele malen efficiënter dan vervoer middels vrachtwagens. Binnen de ERW 

worden deze transporten uitgevoerd via de bestaande spoorlijnen, waarbij 

de Betuweroute in Nederland speciaal voor het goederenvervoer is aange-

legd. De Betuweroute sluit aan op de bestaande spoorverbinding naar Du-

itsland in Zevenaar. Dit is de enige grensoverschrijdende spoorlijn binnen de 

ERW. Hier wordt aan de realisatie van een derde spoor gewerkt. 

Toekomst: Plannen 

In tegenstelling tot de busverbindingen speelt de trein geen directe rol in de 

gemeentelijke mobiliteitsplannen van een aantal aangesloten gemeenten. 

Dit wordt verklaard door het feit dat de gemeenten niet allemaal een station 

binnen hun grenzen hebben liggen. De enige relevantie van het spoor voor 

deze gemeenten is dan ook dat de stations gemakkelijk per bus bereikbaar 

moeten zijn: goede aansluitende mobiliteit moet gegarandeerd zijn. Zelfs 

voor gemeenten en steden waar het spoor een belangrijke rol speelt in de 

lokale mobiliteit, wordt er nauwelijks kritisch gekeken of de verbinding al dan 

niet toereikend is, in tegenstelling tot bijv. de bus. Dit is hoogstwaarschijnlijk 

te wijten aan de "immobiliteit" van de spoorwegverbindingen: Veranderin-

gen zijn ingewikkeld, duur en moeilijk door te voeren. Veel gemeenten lijken 

zich hiervan bewust te zijn en kiezen er daarom voor niet te sleutelen aan wat 

al is ontwikkeld. In de gemeenten en steden ligt de nadruk dan ook vaak op 

het verbeteren van de stationsomgeving en het verhogen van de veiligheid 

op spoorwegovergangen. 

  

 
17 Cf. Port of Rotterdam: The Rotterdam – Duisburg Connection, [online] 

https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/Rotterdam-Duisburg-connec-

tion.pdf [April 2021] 

https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/Rotterdam-Duisburg-connection.pdf
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/Rotterdam-Duisburg-connection.pdf
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Er zijn mogelijkheden om de bestaande spoorverbindingen voor de spoor-

wegen op nationaal en regionaal niveau te optimaliseren. Verschillende re-

gio's spannen zich in om het spoorvervoer binnen de regio te verbeteren, 

met name om personenvervoer mogelijk te maken. Daarnaast zijn er verschil-

lende plannen op het niveau van deelstaat en provincies waarin ontwikkelin-

gen en investeringen in het spoor worden beschreven. Ook deze plannen zijn 

grotendeels gebaseerd op het bestaande netwerk en houden niet specifiek 

rekening met nieuwe verbindingen. Wel wordt er door verschillende partijen 

(waaronder de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen en de Provincie 

Gelderland) gekeken naar kansen die de bestaande ICE verbinding biedt om 

clusters op het gebied van bijvoorbeeld Hightech en Health beter te verbin-

den. De verbinding tussen deze economische clusters rondom o.a. Arnhem 

en Düsseldorf kan beter benut worden door de huidige treinverbinding op 

te waarderen op het gebied van frequentie, snelheid en betrouwbaarheid.   

Het belang van grensoverschrijdende spoorverbindingen blijkt ook uit de ge-

zamenlijke agenda uit 2016 voor grensoverschrijdend spoorvervoer, die is 

opgesteld door de genoemde provincies, de provincie Overijssel en de deel-

staat NRW. Deze agenda is gericht op het verbeteren van bestaande verbin-

dingen door het materieel en de frequentie te verbeteren en een gemeen-

schappelijk kaartverkoopsysteem in te voeren. 

Afbeelding 12: Relevante ontwikkeling - Shared Mobility 
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Op Europees niveau wordt de verbetering van grensoverschrijdend spoor-

vervoer ondersteund.18  De verbindingen maken deel uit van de corridors 

Rhine-Alpine of Noordzee-Baltische Zee. Het TEN-T ondersteunt financieel 

het programma 3EUStatesToCross, waarin de provincies met steun van alle 

partners streven naar snelle grensoverschrijdende spoorverbindingen met 

geharmoniseerde afspraken over reisinformatie, tickets en prijzen. 

Als we naar de toekomst van het spoor kijken, kunnen we een aantal trends 

onderscheiden: 

 

Duurzaam goederenvervoer 

Het vervoer van goederen over water en per spoor is efficiënter dan het ver-

voer van goederen over de weg. Bovendien leidt meer goederenvervoer over 

water en per spoor tot een vermindering van het aantal vrachtwagens. Met 

name op Europees en nationaal niveau is het goederenvervoer per spoor een 

belangrijk aandachtspunt. Daartoe moeten de sporen worden verlengd en 

moeten overslagpunten worden gebouwd. In Nederland wordt hard gewerkt 

aan de bouw en de ontwikkeling van mobiliteitshubs, maar deze zijn niet 

sepcifiek gericht op goederenvervoer.  

De Connecting Europe Facility (CEF) stelt op Europees niveau middelen ter 

beschikking voor onder meer de uitbreiding van spoorverbindingen. Con-

creet betekent dit dat in het Euregio-gebied wordt gewerkt aan de verbete-

ring van de spoorwegknooppunten (Arnhem, Nijmegen en Düsseldorf) en 

aan de capaciteitsuitbreiding van de spoorlijn rond Emmerich. 

Bovendien wordt in de provincie Gelderland een spoorwegterminal ge-

bouwd. Dit moet ervoor zorgen dat de goederen efficiënter worden be-

handeld. 

Ook op Europees niveau wordt geïnvesteerd in de uitvoering van een ge-

meenschappelijk veiligheidsprogramma. Met behulp van ERMTS (European 

 
18 Cf. INEA: DG MOVE [online], https://ec.europa.eu/inea/en [Maart 2021] 

https://ec.europa.eu/inea/en
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Rail Traffic Management System) is het mogelijk om op baanvakken met ho-

gere snelheden te rijden. De Betuwe-route in Nederland is reeds uitgerust 

met ERMTS19.  

 

Internationaal passagiersvervoer 

De discussie over de verbinding Amsterdam-Berlijn zal de komende jaren 

waarschijnlijk leiden tot grote investeringen in de spoorwegen. Zowel aan 

Nederlandse als aan Duitse zijde wordt gezocht naar manieren om deze ver-

binding sneller te maken. Enerzijds gaat het om het schrappen van haltes en 

het uitbreiden van de route, maar anderzijds wordt ook de huidige route kri-

tisch onder de loep genomen. Zo pleit de NS voor een verlegging van het 

tracé via Arnhem. Aan de andere kant van de grens in Duitsland wordt er 

echter op gewezen dat deze omleiding tot capaciteitsproblemen zou leiden. 

Verschillende vervoerders (Deutsche Bahn, ÖBB, SNCF en SBB) hebben eind 

2020 een intentieverklaring ondertekend om de Trans-Europ-Express nieuw 

leven in te blazen. De TEE 2.0 zal Europese steden over het hele continent 

verbinden met een combinatie van hogesnelheidstreinen en nachttreinen, 

zonder dat extra investeringen in infrastructuur nodig zijn. De eerste concrete 

resultaten van deze uitgebreide samenwerking zijn vier nieuwe Nightjet-

lijnen die de komende jaren in totaal dertien Europese metropolen met 

nachttreinen zullen verbinden. De eerste geplande verbinding loopt van We-

nen - München - Parijs en Zürich - Keulen - Amsterdam en is gepland voor 

december 2021. Dit nieuwe initiatief is bedoeld om van de langeafstandstrein 

een serieus alternatief voor het vliegtuig te maken. 

De Nederlandse onderneming European Sleeper wil vanaf 2022 een nacht-

trein invoeren tussen Amsterdam, Brussel en Praag. Dit zal gebeuren in sa-

menwerking met de Tsjechische luchtvaartmaatschappij RegioJet. Op lange 

termijn is het de bedoeling een netwerk van nachttreinen tot stand te bren-

gen dat ook op middellangeafstandsroutes met luchtvaartmaatschappijen 

zal concurreren. 

 
19 Cf. Parlementaire Monitor (2014): Lijst van vragen en antwoorden over de voor-

keursbeslissing ERTMS en Railmap 3.0/Nota Alternatieven - Spoorbeveiligingssys-

teem European Rail Traffic Management System (ERTMS), [online] https://www.par-

lementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjkwcppy03sp [Maart 2021] 

 

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjkwcppy03sp
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjkwcppy03sp
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Upgraden van sporen 

De nationale regeringen en de regio's concentreren zich vooral op de verbe-

tering van de bestaande sporen. Vaak wordt daarbij overgeschakeld van en-

kelspoor op dubbelspoor, waardoor de frequentie kan toenemen. Potentiële 

knelpunten, zoals verouderde spoorbruggen, worden ook aangepakt om de 

betrouwbaarheid te vergroten. Op die manier kan ook de capaciteit worden 

verbeterd. In Nederland gebeurt dit in het kader van het "Programma 

Hoogfrequent Spoor", waardoor reizigers op elk moment kunnen reizen 

("spoorboekvrij reizen"). Uitbreidingsplannen worden ingediend door de 

provincies en de deelstaten. Dit is ook het geval in de deelstaat NRW, waar 

een aantal concrete spoorwegprojecten wordt geschetst in het document 

"Masterplan Nordrhein - Westfalen". Een daarvan is de verbetering van de 

grensverbinding op de lijn Emmerich - Duisburg. De "Visie voor een bereik-

baar Gelderland" van de provincie Gelderland en "Brabant Bereikbaar" van 

de provincie Noord-Brabant laten ook verbeteringen zien in de kwaliteit van 

de spoorwegen. Ook hier wordt het belang van goede grensoverschrijdende 

verbindingen expliciet genoemd. 

Upgraden van stations 

Op lokaal niveau gaat de aandacht vooral uit naar de verbetering van spoor-

wegstations. Deze stations spelen een belangrijke rol in de ketenmobiliteit, 

waarbij reizigers snel en vlot kunnen overstappen van het ene vervoermiddel 

op het andere. Op veel plaatsen worden de fietsenstallingen verbeterd, wordt 

onderzocht hoe de toegankelijkheid van stations kan worden geoptimalise-

erd en wordt de stationsomgeving zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt voor 

reizigers. Een kwaliteitsimpuls voor de stationsomgeving die ervoor zorgt dat 

de stations op de toekomst zijn voorbereid. 

Een uitzondering op de aandacht voor de ontwikkeling van bestaande ver-

bindingen is de mogelijke reactivering van de spoorlijn Nijmegen - Kleve. 

Sinds de sluiting van de oude lijn is er veel discussie geweest over de hero-

pening van deze lijn. Uit de langdurige discussies en de verschillende studies 

blijkt duidelijk hoe levend dit onderwerp in de regio nog is. Aan beide zijden 

van de grens wordt veel nagedacht over een reactivering en hoe die eruit zou 

kunnen zien. Belangrijke punten in dit proces zijn het soort materieel, de fre-

quentie en de routering, waarover de meningen uiteenlopen. Deze uitge-

breide ontwikkeling kan hier niet volledig worden toegelicht, aangezien dit 
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nog steeds aan de gang is. Er wordt op gewezen dat met name Kreis Kleve 

serieuze stappen onderneemt in de richting van een (nieuwe) haalbaarheids-

studie, zodat kan worden aangetoond welk grensoverschrijdend potentieel 

een eventuele reactivering heeft. 

 

Afbeelding 13: Relevante ontwikkeling - Mobility hubs 

Highlights 

De Regio Achterhoek erkent dat een goede grensoverschrijdende treinver-

binding veel kan opleveren voor de regio. Daarom wordt in de beleidsdocu-

menten veel aandacht besteed aan de praktische uitvoering. Er wordt gewe-

zen op het belang van vereenvoudiging van de kaartverkoop en de vindbaar-

heid van grensoverschrijdende verbindingen door de gegevensuitwisseling 

te verbeteren en deze bijvoorbeeld te integreren in de Nederlandse reisplan-

ner voor binnenlandse reizen via desktop of app:  9292OV.  

Bijzonder vermeldenswaardig is de Rijn-Ruhr-Express. De Rijn-Ruhr-metro-

poolregio is de meest welvarende en dichtbevolkte agglomeratie van Duits-

land - er wonen meer dan tien miljoen mensen. Door te investeren in de 

verbreding van bestaande sporen en de modernisering van stations kan een 

nieuw netwerk van treinverbindingen binnen de regio worden gecreëerd, 

waardoor de reistijden korter worden en de hele regio beter bereikbaar 

wordt. Dit project wordt beschouwd als het grootste spoorwegproject in de 

regio. Deze nieuwe ontwikkeling zal de kloof tussen langeafstandstreinen en 

regionale treinen dichten. Na voltooiing zullen zeven spoorlijnen de grote 

steden in de NRW verbinden met belangrijke centra als Kassel en Koblenz in 
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de aangrenzende regio's Rheinland-Pfalz en Hessen. Op de hoofdverbinding 

tussen Keulen en Dortmund zullen de reizigers na voltooiing van de uitbrei-

ding en modernisering van de infrastructuur om de 15 minuten gebruik kun-

nen maken van een trein. 

 

Busverkeer 

De bus is een belangrijke schakel in het openbaar vervoersysteem. De aanleg 

van nieuwe spoorverbindingen vergt hoge kosten en beperkingen, maar de 

bus kan zonder problemen worden ingezet, overal waar de benodige infra-

structuur voorhanden is. De bus is dan ook van groot belang voor de leden 

van de ERW. Een belangrijke opmerking vooraf betreft de verschillende rol 

van gemeenten en regio's als het gaat om de ontwikkeling van buslijnen. In 

Nederland is de provincie verantwoordelijk voor de aanbesteding van het 

openbaar vervoer; de concessieverlener. Dit betekent dat de rol van de ge-

meente beperkt is: wensen en vernieuwingen op het gebied van vervoer kun-

nen worden voorgelegd aan de provincie. In Duitsland daarentegen zijn 

„kreisfreie“ steden zelf verantwoordelijk voor de aanbesteding van het bus-

vervoer, dat vervolgens wordt aangeboden door vervoersmaatschappijen 

zoals het Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR) binnen de ERW. Voor alle andere 

steden en gemeenten geldt dat ze dit overdragen aan de Kreis.  (Boven)regi-

onaal spoorwegvervoer wordt aanbesteed door de deelstaten. Binnen een 

vervoersvereniging zijn er afhankelijk van de plaats grote verschillen in bus-

frequentie, en kaartjes zijn niet altijd geldig voor alle vormen van openbaar 

vervoer. 

 

Nu: Status Quo 

Bij de informatie over busnetwerken uit de bestudeerde documenten moet 

met name een onderscheid worden gemaakt tussen regio's en kleine en 

grote gemeenten. Dit komt omdat de rol van bussen en de daarmee samen-

hangende verantwoordelijkheden per gemeenten of regio verschillen. 

Momenteel functioneren de busdiensten grotendeels zoals zij altijd hebben 

gedaan: Op vaste tijden rijdt een bus zijn route en stopt bij verschillende hal-

tes. In stedelijke gebieden vormen de routes een aanvulling op andere vor-

men van openbaar vervoer, zoals het spoor. Hier zijn de routes vaak schakels 
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tussen wonen, werken en winkelen. Aangezien er in een stad vaak meer voor-

zieningen zijn die te voet of met de fiets kunnen worden bereikt, is de bus 

meestal het vervoermiddel voor de middellange afstanden; dit betekent dat 

de bus voor de bewoners van een stad alleen een toegevoegde waarde heeft 

als de stad zo groot is dat de afstand tussen de bestemmingen (werk - wo-

ning - winkelen) niet altijd te voet of met de fiets kan worden afgelegd. Dit is 

bijvoorbeeld het geval in grote steden zoals Düsseldorf. 

In kleinere gemeenschappen is de bus vaak het enige beschikbare middel 

van openbaar vervoer dat kerngebieden en dorpen met elkaar verbindt. Hoe-

wel deze lijnen vaak niet rendabel zijn, blijven de verbindingen essentieel om 

kleine kernen te verbinden met steden en andere vervoersmiddelen zoals de 

trein. De plattelandsgemeenschappen zijn zich dus bewust van het risico dat 

buslijnen worden opgeheven en pleiten voor het behoud hiervan in het pro-

vinciale overleg. 

In plattelandsgebieden worden steeds minder bussen gebruikt en verdwijnen 

steeds meer buslijnen. Dit lijkt een kip-en-ei-probleem te zijn: verdwijnen 

eerst de passagiers of verdwijnen eerst de reismogelijkheden? Om dit lande-

lijke gebied bereikbaar te houden, maken veel gemeenten gebruik van ini-

tiatieven zoals buurtbussen, belbussen of regionale taxi's. Bovendien zijn er 

in Duitsland speciale schoolbussen. Vooral in de meer landelijke gebieden 

zijn deze bussen nog steeds van groot belang. Ze worden vaak maar een deel 

van de dag gebruikt, afgestemd op de schooltijden. 

Bussen zijn ook een belangrijk vervoermiddel voor studenten aan hogescho-

len en universiteiten. Bussen die tussen treinstations en onderwijsinstellingen 

rijden, zijn vaak overbelast en hebben hun maximumcapaciteit bereikt. Voor 

studenten die in een ander land studeren dan waar ze wonen, is er nog een 

obstakel: studentenreisproducten kunnen niet altijd aan de andere kant van 

de grens worden gebruikt. Dit is vaak een technisch probleem dat betrekke-

lijk eenvoudig op te lossen is. Zo kan de Nederlandse OV-chipkaart sinds 

2019 worden gebruikt op de lijn SB58 van Nijmegen naar Kleve. 

Terwijl in Nederland bijna alle vervoerwijzen en -middelen kunnen worden 

gebruikt met een landelijk uniform vervoersbewijssysteem, de OV-Chipkaart, 

ongeacht de vervoerder, bestaat er in Duitsland geen overkoepelend sys- 

teem. Daarom gelden voor elke vervoersvereniging andere tarieven en tic-
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ketingmethoden. Hoewel er in de ERW aan Duitse zijde slechts één vervoers-

vereniging is, zijn de vervoerbewijzen niet altijd compatibel met alle vervoer-

middelen, zodat b.v. bij overstap van bus op trein een nieuw vervoerbewijs 

moet worden gekocht. 

De capaciteit van buslijnen tussen veel bezochte plaatsen (b.v. universiteiten 

en treinstations) staat onder druk, vooral in de grotere steden. Lijnen zoals 

de Valleilijn (sinds 2020 C3), die tussen Ede en Wageningen loopt en daar-

door veel gebruikt wordt door zowel studenten als forensen, bereiken hun 

capaciteitsgrenzen, vooral in de spitsuren. Naar schatting zullen de verkeers-

bewegingen in de komende jaren blijven toenemen, waardoor nog meer pas-

sagiers tegelijk zullen reizen. Er moet echter gewezen worden op het feit dat 

de meeste documenten zijn opgesteld vóór de COVID 19-pandemie, wat be-

tekent dat zij geen rekening houden met het potentiële effect van thuiswer-

ken en flexwerken op verkeersbewegingen. 

 

Afbeelding 14: Relevante ontwikkeling - Verkeersveiligheid 

Toekomst: Plannen 

Uit de mobiliteitsplannen die we van de gemeenten en regio's hebben ont-

vangen, kunnen enkele trends voor de toekomst van het busvervoer worden 

afgeleid. Deze thema's worden in het volgende hoofdstuk toegelicht. 
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Verduurzaming 

In antwoord op nationale en internationale klimaatovereenkomsten en een 

algemene tendens naar meer duurzaamheid, wordt in veel documenten aan-

dacht besteed aan het milieuvriendelijker maken van bussen. 

In Nederland houdt het nationale beleid in dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen 

emissievrij moeten zijn en dat vanaf 2030 al het regionale busvervoer emis-

sievrij zal zijn. In Duitsland bepaalt het nationale klimaatbeschermingspro-

gramma (Klimaschutzprogramm) dat tegen 2030 de helft van alle bussen 

elektrisch moet zijn. Concreet betekent dit dat de provincies (de concessie-

verleners) in de komende concessieperiode sterk zullen inzetten op het mili-

euvriendelijker maken van het busvervoer door het gebruik van alternatieve 

energiebronnen zoals waterstof of elektriciteit. Deze ontwikkeling wordt po-

sitief gewaardeerd door de gemeenten die bewust bezig zijn met vergroe-

ning. Bovendien verbeteren deze groene bussen de kwaliteit van de open-

bare ruimte, wat vooral in binnensteden van groot belang is. 

Modal Shift 

Bussen zijn slechts verantwoordelijk voor een klein deel van de verkeersbe-

wegingen. In veel studies en documenten wordt de wens geuit dat meer 

mensen met de bus reizen. 

Om de reiziger te motiveren de bus als vervoermiddel te kiezen, moet een 

aantal zaken in orde zijn: de kwaliteit van de bussen, het netwerk, de frequen-

tie en de kaartverkoop. Bijna alle gemeenten richten zich op het verbeteren 

van een of meer van deze aspecten. Optimalisering van het bestaande net-

werk en de bestaande routes is een quick win en de meeste gemeenten heb-

ben dit als actiepunt aangemerkt. Gewenst wordt een modal shift vanuit de 

auto naar de bus, waardoor ook de congestie op de wegen zal afnemen. 

Ontwikkelen van hubs/ketenmobiliteit. 

Het is noemenswaardig dat veel gemeenschappen de neiging hebben om te 

werken aan zowel ketenmobiliteit als de ontwikkeling van mobiliteitshubs. 

Bussen vormen een niet te onderschatten schakel in deze keten; er zijn im-

mers honderden busstations in de hele regio, waarvan een groot deel in aan-

merking komt voor uitbreiding van de faciliteiten of omvorming tot een hub. 
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(Beveiligde) fietsenstalling 

Een eenvoudige eerste stap om busreizen te vergemakkelijken is te zorgen 

voor meer en betere fietsenstallingen bij bushaltes. Dit wordt in verschillende 

bestudeerde documenten vermeld. 

Verdere uitbreiding van het busnet en van de bushaltes. 

De bushalte 2.0 is meer dan een hokje langs de weg. Door de bushaltes te 

verbeteren, werken veel gemeenten aan een belangrijkere rol voor de bus en 

bereiden zij zich voor op de ontwikkeling van een hub waar mensen van het 

ene vervoermiddel op het andere kunnen overstappen (bus-trein-fiets-

combi). De hub is een handige plek om dit te doen, met faciliteiten zoals een 

toiletgebouw, parkeergelegenheid, fietsenstallingen, laadpunten voor auto's 

en fietsen, wachtkamers en kluisjes.  

Binnen dit thema is ook de ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer 

van belang, hetgeen in Nederland bijzonder relevant is. Het belangrijkste 

principe hier is de verbetering van de frequentie en het comfort van het o-

penbaar vervoer. Dit houdt ook grotendeels verband met de hierboven ver-

melde ontwikkelingen. Opvallend is dat hoogwaardig openbaar vervoer en 

de verdere ontwikkeling van het busvervoer vooral in Nederlandse gemeen-

ten aan de orde is, terwijl in Duitsland alleen grote steden als Duisburg en 

Düsseldorf zich met dit vraagstuk bezighouden. 

 

Afbeelding 15: Relevante ontwikkeling – Multimodality 
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Toegankelijkheid van het platteland 

Kernen in de periferie beschrijven in detail de mogelijkheden om buslijnen 

op het platteland rijdende te houden. Er worden verschillende initiatieven 

genoemd: buurtbussen die door vrijwilligers worden gereden, of belbussen 

die rijden op het moment dat een passagier daarom vraagt. 

Netwerk 

Er zijn een aantal grensoverschrijdende busverbindingen (zie Afbeelding 

16), namelijk: 

• Lijn 566: Zevenaar - Babberich - Emmerich Elten - Lobith - Tolkamer 

- Spijk. 

• lijn 60: Kleve: centrum - Rindern - Düffelward - Keeken - Bimmen - 

Millingen: Centrum - Gelderse Poort 

• Lijn 91: Emmerich: centrum - 's-Heerenberg: busstation  

• Lijn SB58: Emmerich: stadscentrum - Kleve: Warbeyen - stadscentrum 

- Donsbrüggen - Kranenburg: Nütterden - Mitte - Wyler - Beek: Rijks-

weg - Nijmegen: Centraal station - Heyendaal 
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Afbeelding 16: Grensoverschrijdende busverbindingen in de Euregio Rijn - Waal 

Toekomstige verbindingen 

Momenteel rijdt er één bus op de route Nijmegen - Kleve. Het is denkbaar 

dat deze verbinding wordt uitgebreid tot aan de Achterhoek/Doetinchem. 

Plannen voor de uitbreiding van deze busroute bestaan al lang. Tot dusver 

zijn er echter geen concrete vervolgstappen ondernomen. 
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Tickets 

Met name aan Duitse zijde worden de verschillende kaart- en tariefsystemen 

nogal kritisch bekeken. Regionale afstemming met betrekking tot tarieven en 

kaartverkoopsystemen kan het gebruik van het openbaar vervoer veel 

aantrekkelijker maken. De invloed van afzonderlijke gemeenschappen is ech-

ter (nog) niet voldoende om een dergelijk regionaal project van de grond te 

krijgen. 

On Demand / MaaS (mobiliteit als dienst) 

De grootste verandering ten opzichte van het huidige busvervoer is een aan-

zienlijke verschuiving naar vraaggestuurde mobiliteit. Dit betekent dat veel 

gemeenschappen het idee onderzoeken waarbij de bus geen vaste route of 

tijd heeft, maar dat de passagier de bus kan aanvragen wanneer dat nodig is. 

Dit kan via een app; algoritmes bepalen de ideale route. Dit is ook een inter-

pretatie van MaaS.  

Infrastructuur 

Verbeterde verkeersinformatie 

Een betere doorstroming van het verkeer zal ook als neveneffect hebben dat 

de regionale buslijnen sneller hun traject kunnen afleggen.  

Afstemmen van verkeerslichten 

Bij het programmeren van verkeerslichten zal rekening worden gehouden 

met optimalisatie hiervan voor bussen. 

De toegankelijkheid van bushaltes is voor veel gemeenten een aan-

dachtspunt. Bushaltes worden toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers 

en de toegangswegen tot bushaltes worden bestudeerd. 

Highlights 

Apeldoorn: Gebruik van reststroom, herinrichting van bushaltes in de bin-

nenstad voor hoogwaardige openbare ruimte. 

De stad Apeldoorn is een regionaal knooppunt voor bussen. Door de ligging 

van de stad in een landelijk gebied komen veel busroutes samen in het cent-

rum en bij het centraal station. Dit betekent dat het gebied rond het centrum 

zeer druk is met bussen en auto's. Ook blijkt dat de bus vooral wordt gebruikt 
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voor uitstapjes naar de regio of naar de grote werkgevers aan de rand van 

de stad en niet voor reizen naar het stadscentrum. 

Om de congestie te verminderen en ruimte te geven aan voetgangers en 

fietsers in het stadscentrum, worden bussen waar mogelijk omgeleid. Hier-

door zal het aantal bushaltes in het stadscentrum worden beperkt, wat de 

kwaliteit van de openbare ruimte in het stadscentrum ten goede zal komen. 

Bovendien zullen bussen die op fossiele brandstoffen rijden, worden vervan-

gen door stillere en schonere elektrische bussen. Een bijkomend voordeel is 

dat de reststroom van het station kan worden gebruikt om deze bussen van 

stroom te voorzien. 

Nijmegen: Aanpassing van het aanbod aan de demografische kenmerken 

van buurten. 

In haar mobiliteitsvisie wijdt de stad Nijmegen een apart hoofdstuk aan de 

"sociale en gezonde stad". Hierdoor wordt mobiliteit in een breder, sociaal 

perspectief geplaatst. Een van de subthema's in dit hoofdstuk is de investe-

ring in de wijken. Dit omvat de ontwikkeling van een buurtgerichte aanpak 

van de mobiliteit in buurten, rekening houdend met de demografische ken-

merken van de buurt. Op die manier kunnen de vervoersmogelijkheden beter 

worden afgestemd op de behoeften van de bewoners. 

 

Voetverkeer 

Nu: Status quo 

Voetgangersverkeer wordt in lokale mobiliteits- of verkeersconcepten vaak 

slechts als een aanvulling behandeld. Aan het voetgangersverkeer wordt zel-

den het belang gehecht dat het als basispijler van elke vorm van mobiliteit 

verdient. De onderzochte documenten zijn niet zozeer gericht op de ontwik-

keling van wandelnetwerken, maar veeleer op oversteeksituaties in binnen-

steden. De belangrijkste thema's zijn met name de oversteekplaatsen en de 

toegang tot de stations, maar ook de algemene toegankelijkheid van de 

openbare ruimte en de beveiliging van de schoolroutes om de zogenaamde 

"oudertaxi" te voorkomen. 
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Toekomst: Plannen 

Zoals reeds vermeld voor het gemotoriseerde verkeer, verhoogt de invoering 

van de snelheidsbeperkingen van 30 km/u in binnensteden de algemene ver-

keersveiligheid en maakt het oversteken veiliger. Voor stations en andere 

drukke plaatsen is toegankelijkheid van groot belang. De fysieke toegang tot 

stations is de sleutel tot deelname aan de maatschappij en is daarom een van 

de belangrijkste aspecten van de vervoersplanning. In dit verband is het van 

belang dat er in de hele verkeerszone werkende alternatieven voor trappen 

zijn en geleidingssystemen voor mensen met een visuele handicap.  

 

Afbeelding 17: Relevante ontwikkeling – Toegankelijke binnensteden 

Naast inclusie en toegankelijkheid in de openbare ruimte gaat de aandacht 

op sommige plaatsen ook uit naar het veiliger maken van schoolroutes. Om 

niet-duurzame autoritten van "oudertaxi's" te vermijden, moet de aantrekke-

lijkheid van de lokale mobiliteit aanzienlijk worden verhoogd. De schoolrou-

tes liggen vaak binnen het loopbereik van de schoolkinderen, vooral naar de 

lagere scholen. 

Highlights 

Opvallend is dat in geen van de bestudeerde documenten er bijzondere plan-

nen voor voetgangers geïntroduceerd worden. Wel vermeldt de gemeente 

Mook en Middelaar als enige „de voetganger en fietser voorop te willen stel-

len“ in de vormgeving van haar plannen. In het bijzonder wordt hier aandacht 

geschonken aan kwetsbare verkeersdeelnemers.  
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Binnenvaart 

De waterwegen moeten bij de documenanalyse afzonderlijk bestudeerd wor-

den. Ondanks het feit dat de ERW een groot deel van haar economische 

kracht dankt aan haar ligging in het Rijn- en Waalgebied, wordt de toege-

voegde waarde van de binnenvaart in de bestudeerde documenten nau-

welijks genoemd. Dit is niet verwonderlijk gezien de manier waarop de wa-

terwegen worden gebruikt. Zij worden bijna uitsluitend gebruikt voor het ver-

voer van goederen over lange afstanden en vallen dus vaak buiten de invlo-

edssfeer van de gemeente. 

Vanwege het belang van de waterwegen wordt dit onderwerp daarom be-

studeerd op provinciaal, nationaal, staats- en EU-niveau. 

Aangezien de rol van de waterwegen voor het personenvervoer zeer beperkt 

is, wordt hier verder geen expliciete aandacht aan besteed. Bovendien is in 

de bestudeerde documenten evenmin aandacht besteed aan deze kwestie. 

Het is echter belangrijk te vermelden dat op lokaal niveau de veerboten de 

toegankelijkheid tussen de gebieden verbeteren. Vooral voor voetgangers 

en fietsers zijn deze veerponten belangrijk om kortere reistijden te realiseren. 

 

Nu: Status quo 

Met de Rijn, de Maas en de Waal in haar grondgebied, is de binnenvaart een 

belangrijk onderdeel van het totale goederenvervoer in de ERW. De binnen-

vaart speelt een belangrijke rol bij het vervoer van goederen over lange af-

standen binnen Europa: een binnenschip kan een ton lading bijna vier keer 

zo ver vervoeren als een vrachtwagen, bij eenzelfde energieverbruik. In ver-

gelijking met vrachtwagens en spoorwegen heeft de binnenvaart de laagste 

uitstoot, weinig ongevallen en weinig lawaai20.  De binnenvaart is dus een 

zeer efficiënte manier om goederen te vervoeren. Havens in het Euregioge-

bied bevinden zich in Cuijk, Duisburg, Düsseldorf (Neuss-Düsseldorfer 

 
20 Cf. REWWay : Das Binnenschiff – Ein umweltfreundlicher Verkehrsträger ? [online] 

https://www.rewway.at/de/das-binnenschiff-ein-umweltfreundlicher-verkehrstra-

ger/ [April 2021] 

https://www.rewway.at/de/das-binnenschiff-ein-umweltfreundlicher-verkehrstrager/
https://www.rewway.at/de/das-binnenschiff-ein-umweltfreundlicher-verkehrstrager/
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Häfen), Emmerich, Nijmegen, Rheinberg, Tiel, Voerde en Wesel.  (zie Afbeel-

ding 18). 

 

 

Afbeelding 18: Waterwegen in de Euregio Rijn - Waal 
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Toekomst: Plannen 

Voor de toekomst van de binnenvaart draait het vooral om de verduurzaming 

van de sector. De binnenvaart is immers de sector waarvan veel wordt ver-

wacht: De modal shift in de logistiek is afhankelijk van de beschikbare capa-

citeit in de binnenvaart. 

Er worden waterstof- en LNG-oplossingen ontwikkeld om de huidige vervui-

lende dieselmotoren te vervangen. Hiervoor zijn vulpunten langs de rivieren 

nodig. Specifiek voor de Rhine-Alpine-corridor is RH2INE gelanceerd, een 

gezamenlijk initiatief van de deelnemende provincies en de deelstaat NRW 

om een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen voor de realisatie van water-

stofoplossingen voor de binnenvaart. Daartoe is het noodzakelijk technische 

innovaties te ondersteunen. Tegen deze achtergrond moet het onderzoek 

voor de binnenvaart worden geïntensiveerd. Het onderwerp digitalisering in 

de binnenvaartsector kan bovendien bijdragen tot het optimaliseren van pro-

cessen. 

Naast de kwestie van duurzaamheid in de binnenvaart worden in het Water-

wegenconcept NRW waterwegenprojecten voor Nordrhein-Westfalen gefor-

muleerd. In dit verband worden de uitbreidingsplannen van het Federaal Ver-

voersinfrastructuurplan 2030 ingedeeld in de categorieën "opheffing van 

knelpunten", "dringende behoefte" en "verdere behoefte". Het hoofddoel is 

de scheepvaartcapaciteit op de waterwegen in NRW te vergroten en grotere 

schepen op deze routes te laten varen, zodat de transitie van weg naar water 

ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.  

3.2 Overzicht van thema’s  

Op de volgende bladzijden vindt u een tabel met alle ontwikkelingen. Hieruit 

vloeien een aantal vragen voort die ook betrekking hebben op de mogelijke 

rol van het ERW. 

 

De ERW kan verschillende rollen spelen bij de hieronder genoemde trends 

en vraagstukken: 

• Als netwerker kan de ERW relevante partijen bij elkaar brengen. 

De ERW gaat proactief op zoek naar geschikte partners en par-

tijen met wie zij zou willen samenwerken. Op die manier kan de 
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ERW garanderen dat zij aan tafel komt met geschikte partijen die 

allemaal in dezelfde richting trekken. 

 

• Als facilitator kan de ERW het voortouw nemen om positieve 

ontwikkelingen te sturen. Zo kan onder leiding van de ERW aan-

dacht worden besteed aan een bepaalde kwestie, kunnen bijeen-

komsten en workshops worden georganiseerd, en kan de ERW 

partijen aan elkaar koppelen om verder te werken aan een be-

paalde kwestie. 

 

• Als vertegenwoordiger kan de ERW namens haar leden de aan-

dacht vestigen op kwesties op hogere niveaus.  

 

• Als link met INTERREG-programma’s kan de ERW optreden als 

financieringspartner en werken aan het veiligstellen van budget-

ten en financiering voor specifieke projecten. 

 

De rol die de ERW hierbij bereid is te spelen hangt af van het niveau waarop 

deze rol betrekking heeft, de betrokken partijen en de benodigde ondersteu-

ning. Het is duidelijk dat de ERW hier veel kansen heeft om projecten op 

verschillende niveaus te versnellen, nieuwe initiatieven te lanceren en proac-

tief bij te dragen tot de ontwikkeling van mobiliteit op het werkterrein van 

de ERW.
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Beschrijving  Kans Knelpunt Innovaties Onderwerpen/ 

Trends 

Infrastructuur 

Wegennet 

Het wegennet bereikt de 

grenzen van zijn capaci-

teit 

Dit kan mensen ertoe 

aanzetten over te scha-

kelen op een andere, 

duurzamere vervoers-

wijze. 

Het aanleggen van 

nieuwe wegen kost tijd 

en geld. Daarom is een 

verstandig gebruik van 

andere vervoermiddelen 

een goede optie. 

Investeren in gedrags-

verandering bij reizigers 

Modal Shift, Duurzaam-

heid 

Fietspaden 

Verdere verdichting van 

het grensoverschrij-

dende fietsnetwerk 

Dit kan meer mensen 

ertoe aanzetten de fiets 

te nemen in plaats van 

de auto. 

Voor het slagen van 

deze projecten is grens-

overschrijdende samen-

werking van essentieel 

belang. Ook is budget 

E-bikes maken het mo-

gelijk om lange afstan-

den in alle comfort af te 

leggen. 

Modal shift, duurzaam-

heid, grensoverschrij-

dende toegankelijkheid 
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benodigd voor de reali-

satie van de fietspaden. 

Wandelpaden 

Verbetering van de 

voetpadennetwerken in 

de stad en verbetering 

van de grensoverschrij-

dende toeristische wan-

delnetwerken. 

Wandelen is goed voor 

de gezondheid en is 

goed voor toeristische 

sector. Bovendien kun-

nen betere voorzienin-

gen in steden ervoor 

zorgen dat mensen hun 

auto laten staan en 

korte afstanden gaan lo-

pen. 

Op lokaal niveau wordt 

weinig aandacht be-

steed aan ruimte voor 

voetgangers. Grensover-

schrijdend wordt er he-

lemaal geen aandacht 

besteed aan deze kwes-

tie. 

niet van toepassing Modal shift, duurzaam-

heid, grensoverschrij-

dende toegankelijkheid 

Openbaar vervoer 

Rail 

Discussie over de reacti-

vering van de spoorlijn 

Nijmegen - Kleve 

De reactivering van de 

spoorlijn zou de bereik-

baarheid tussen Nijme-

gen en Kleve verbeteren. 

Dit is een ingewikkelde 

discussie die al jaren aan 

de gang is en waarbij 

Ontwikkelingen op het 

gebied van spoorwegen 

en treinen; bijvoorbeeld 

light rail/sneltram 

Duurzaamheid, grens-

overschrijdende toe-

gankelijkheid 
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veel verschillende par-

tijen betrokken zijn. 

Versterking van langeaf-

standstreinen 

Het zal gemakkelijker 

worden om over de 

grenzen te reizen, de 

verbindingen tussen ste-

delijke gebieden zullen 

worden verbeterd 

Er is slechts één grens-

overschrijdende spoor-

wegovergang in het 

ERW-gebied. 

Europees beheersys-

teem voor spoorvervoer 

(ERTMS) 

Duurzaamheid, grens-

overschrijdende toe-

gankelijkheid 

Bus 

Versterking van grens-

overschrijdende bus-

diensten 

Bussen ontsluiten vaak 

perifere gebieden. Dit 

verbetert de grensover-

schrijdende bereikbaar-

heid, ook in plattelands-

gebieden, en voorkomt 

mobiliteitsarmoede. 

Wijzigingen in routes 

worden door de conces-

sieverleners aange-

bracht. Om dit te doen, 

moet een dialoog aan-

gegaan worden met 

deze partij. 

Intelligente toepassin-

gen voor on demand 

vervoer. Dit maakt de 

buslijnen rendabeler en 

efficiënter. 

Grensoverschrijdende 

toegankelijkheid 

Operationeel 
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Gemakkelijk grensover-

schrijdend reizen 

Vereenvoudiging van 

het systeem voor grens-

overschrijdende kaart-

verkoop kan de barrière 

voor grensoverschrij-

dend reizen met het 

openbaar vervoer weg-

nemen. 

Om dit te bereiken is 

een goede samenwer-

king tussen de vervoers-

maatschappijen noodza-

kelijk. Daarbij hoort ook 

het beschikbaar stellen 

van grensoverschrij-

dende digitale reizigers-

informatie.  

Nieuwe ticketing sys-

temen: smart cards, ge-

bruik van mobiele apps 

en data. 

Grensoverschrijdende 

toegankelijkheid 

Alternatieve energiebronnen 

Elektriciteit 

De elektrificatie van het 

vervoer vindt op ver-

schillende niveaus 

plaats: Vrachtwagens, 

auto's, transportbussen. 

De technologie is zo ver 

ontwikkeld dat deze nu 

al kan worden gebruikt. 

Het opladen van deze 

voertuigen vergt groot-

schalige aanpassingen 

langs wegen en in ste-

den en dorpen om laad-

infrastructuur aan te 

leggen. 

Intelligente gegevens 

om goede locaties voor 

laadinfrastructuur te vin-

den. Steeds krachtigere 

batterijen om elektrisch 

rijden werkelijkheid te 

maken. 

Duurzaamheid, Toegan-

kelijke binnenstad 

Waterstof 
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Waterstof is de nieuwe 

potentiële brandstof 

voor schepen. 

Waterstof biedt veel 

mogelijkheden voor de 

vergroening van de bin-

nenvaart. Het kan wor-

den gebruikt voor effici-

ent en schoon vervoer 

van goederen. 

Deze ontwikkeling vindt 

hoofdzakelijk op regio-

naal niveau plaats. Het is 

dan ook mogelijk dat er 

op lokaal niveau niet ge-

noeg aandacht aan 

wordt besteed. 

Tankstations voor water-

stof 

Duurzaamheid, goede-

renvervoer 

LNG 

LNG biedt mogelijkhe-

den om de scheepvaart 

en het vrachtvervoer 

groener te maken. 

LNG biedt goede moge-

lijkheden voor de ver-

groening van het vracht-

vervoer. 

De nieuwe brandstof 

LNG krijgt minder ac-

tieve aandacht in verge-

lijking met waterstof. 

Het is belangrijk dat alle 

alternatieven aandacht 

krijgen en worden on-

derzocht. 

LNG-laadpunten Duurzaamheid, goede-

renvervoer 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusie 

Uit de voorgaande analyse kan worden geconcludeerd dat er een aantal be-

langrijke uitdagingen zijn die de belanghebbenden, samen met ERW, moeten 

aanpakken op weg naar de mobiliteit van de toekomst: 

 

Bereikbaarheid: vooral grensregio's met een vaak perifere ligging zijn niet 

altijd voldoende aangesloten op vervoersnetwerken, waardoor de reistijd 

toeneemt. Het reizen met het openbaar vervoer wordt ook gehinderd door 

niet-uniforme tariefzones en onaangepaste overstaptijden. Een van de op-

lossingen is de verdere aanleg van grensoverschrijdende openbaarvervoer-

verbindingen. Dit omvat ook inspanningen voor de mogelijke reactivering 

van oude verbindingen, b.v. tussen Nijmegen en Kleve.    

 

Verkeersveiligheid: Drukke binnensteden zorgen voor gevaarlijke situaties 

voor alle weggebruikers. Een uitgebreide fietsinfrastructuur is nodig om er-

voor te zorgen dat niet-gemotoriseerd en gemotoriseerd verkeer op een vei-

lige manier kunnen voortbewegen.  Dit geldt ook voor het platteland en voor 

grensoverschrijdende routes. Het toegenomen gebruik van elektrische fiet-

sen leidt op sommige plaatsen tot conflicten.   
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Connectiviteit: Een naadloze aansluiting op andere vervoersmodaliteiten is 

niet altijd gewaarborgd, waardoor stadscentra niet optimaal kunnen worden 

ontlast en omliggende gebieden niet voldoende kunnen worden ontwikkeld 

(zie Afbeelding 19). Als oplossing worden mobiliteitshusb gebouwd om het 

voor reizigers gemakkelijker te maken over te stappen tussen verschillende 

vervoersmiddelen. Dit geldt ook voor het goederenvervoer: de vlotte over-

gang in de multimodale vervoersketen van bv. water naar spoor is voor uit-

breiding vatbaar. 

 

Duurzaamheid: Er is een gebrek aan infrastructuur voor alternatieve brand-

stoffen zoals waterstof en voor de bevordering van de elektrificatie van ver-

voer. Dit geldt niet alleen voor het personenvervoer, maar ook voor het 

vrachtvervoer. Hier moet meer capaciteit worden overgeheveld van de weg 

naar het spoor en het water. Om een blijvende en significante bijdrage te 

leveren aan de bescherming van het klimaat is het noodzakelijk om op alle 

gebieden een zuinige mobiliteit te bevorderen en de maatschappelijke 

krachten te bundelen 

 

Opvallend is dat de doelgroepen voor de respectievelijke plannen en pro-

jecten voor het merendeel niet expliciet worden genoemd. In de huidige mo-

biliteitsplannen wordt dan ook onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de 

gebruikers van het vervoer, waardoor het vaak onduidelijk is wiens mobiliteit 

eigenlijk in het geding is. Dit doet de vraag rijzen of veilige en schone mobi-

liteit voor alle vervoersgebruikers over de hele linie beschikbaar zal zijn en in 

welke mate dit wenselijk is. Een nadere bestudering hiervan is vooral van be-

lang in het geval van grensoverschrijdende plannen, die naar onze mening 

bijzonder relevant zijn voor studenten, toeristen en grenspendelaars. Hoewel 

de rol van het ERW varieert naar gelang het onderwerp, worden met name 

deze drie groepen beschouwd als groepen waar de ERW een grote bijdrage 

kan leveren aan hun netwerkvorming.   
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Afbeelding 19: Bereikbaarheid in de Euregio Rijn - Waal aan de hand van het voorbeeld van 

openbaar vervoer en fiets (straal van 15 minuten reistijd vanaf het station) 
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Vervolgstappen 

De volgende stap in de ontwikkeling van het Euregionaal Mobiliteitsplan zijn 

de komende stakeholdermeetings. In het kader van deze vergaderingen van 

stakeholders zullen de belangrijkste onderwerpen gezamenlijk worden be-

handeld en uitgewerkt. De stakeholdermeetings zijn thematisch ingedeeld, 

te weten: 

- Duitse leden van ERW; 

- Nederlandse leden van ERW; 

- Gemeenten nabij de grens; 

- Invloedrijke stakeholders nabij de grens; 

- Duurzaamheid; 

- Logistiek. 

Er zal speciale aandacht worden besteed aan de identificatie van kansen en 

uitdagingen, die uiteindelijk als basis voor de casestudies zullen dienen. Doel 

van dit proces is om gezamenlijk een kansrijk en duurzaam mobiliteitssys-

teem te ontwerpen, dat ten goede komt aan de grensoverschrijdende soci-

aaleconomische en ruimtelijke ontwikkeling van de regio.   
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5. Bijlagen 

A: Mobility Plans leden 

Nummer Land 
Gebiet 
Gebied 

Name  
Naam 

Name des Plans 
Naam van plan 

Bemerkungen 
Opmerkingen 

Verwendet für 
Desk Research 
Gebruikt in 
Desk Research 

1 DE Gemeinde Alpen   
Nicht eingetroffen - niet ont-
vangen   

2 NL Gemeente Apeldoorn Verkeersvisie     

  NL Gemeente Apeldoorn 
Programma Slimme en schone 
mobiliteit Cleantech regio     

  NL Gemeente Apeldoorn Regio deal Veluwe     

  NL Gemeente Apeldoorn 
Visie op mobiliteit in het stads-
park van Apeldoorn     

3 NL Regio 

Groene Metropool-
regio Arnhem - Nij-
megen 

Ambitiedocument duurzame 
mobiliteit en bereikbaarheid     

  NL Regio 

Groene Metropool-
regio Arnhem - Nij-
megen 

Position Paper Robuust wegen-
netwerk     

  NL Regio 

Groene Metropool-
regio Arnhem - Nij-
megen 

Position Paper Betrouwbaar 
spoor     
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  NL Regio 

Groene Metropool-
regio Arnhem - Nij-
megen 

Position Paper (H)OV voor ieder-
een     

  NL Regio 

Groene Metropool-
regio Arnhem - Nij-
megen 

Position Paper Aantrekkelijk 
fietsnetwerk     

  NL Regio 

Groene Metropool-
regio Arnhem - Nij-
megen 

Position Paper Schoon Onder-
weg     

  NL Regio 

Groene Metropool-
regio Arnhem - Nij-
megen 

Position Paper Verkeersveilige 
omgeving     

  NL Regio 

Groene Metropool-
regio Arnhem - Nij-
megen Visie Groene Metropoolregio     

  NL Regio 

Groene Metropool-
regio Arnhem - Nij-
megen 

Regionale agenda Regio Arnhem 
- Nijmegen     

4 NL Gemeente Arnhem 
 Zie documenten Groene Metro-
poolregio 

Gebruikt documenten Groene 
Metropoolregio als leidraad.   

5 DE Gemeinde Bedburg Hau Integriertes Handlungskonzept     

6 NL Gemeente Berg en Dal 
Bijlagenrapport: ‘verkeerskun-
dige inventarisatie Groesbeek’     
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  NL Gemeente Berg en Dal 
Bijlagenrapport: Meerjarenin-
vesteringsprogramma     

  NL Gemeente Berg en Dal 

Integrale mobiliteitsvisie ge-
meente Berg en Dal 2016 - 2026 
Kadernota & beleidsuitwerking     

  NL Gemeente Berg en Dal 
Verkeerscirculatieplan Ge-
meente Ubbergen     

7 NL Gemeente Bergen Trendsportal Mobiliteitsplan 
Regionaler Mobilitätsplan - Re-
gionaal mobiliteitsplan    

  NL Gemeente Bergen GVVP     

8 NL Gemeente Beuningen GVVP     

9 NL Gemeente Boxmeer GVVP 

Fusioniert per 01-01-2022 zu 
Land van Cuijk - Fuseert per 
01-01-2022 tot Land van Cuijk   

10 NL Gemeente Cuijk Structuurvisie 

Fusioniert per 01-01-2022 zu 
Land van Cuijk - Fuseert per 
01-01-2022 tot Land van Cuijk   

  NL Gemeente Cuijk 
Verkeer- en Vervoerplan ge-
meente Cuijk     

11 NL Regio Clean Tech Programma Clean Tech Regio     

12 NL Gemeente Doesburg Mobiliteitsagenda Doesburg     

13 NL Gemeente Doetinchem Mobiliteitsvisie     

  NL Gemeente Doetinchem Uitvoeringsprogramma     
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14 NL Werkorganisatie DrutenWijchen Mobiliteitsvisie 

Arbeitsgemeinschaft mit 
Wijchen - Vormt werkorgani-
satie met Wijchen   

15 NL Gemeente Duiven Mobiliteitsplan     

16 DE Stadt Duisburg Klimaschutzkonzept     

  DE Stadt Duisburg Mobilitätskonzept     

  DE Stadt Duisburg Nahverkehrsplan     

  DE Stadt Duisburg Stadtteilentwicklungskonzept     

17 DE Landeshauptstadt Düsseldorf Klimaschutzkonzept     

  DE Landeshauptstadt Düsseldorf Nahverkehrsplan     

  DE Landeshauptstadt Düsseldorf Verkehrsentwicklung     

18 NL Gemeente Ede  GVVP     

19 DE Stadt Emmerich ISEK     

  DE Stadt Emmerich Klimaschutzkonzept     

20 NL Regio Food Valley Bereikbaarheidsagenda     

21 NL Gemeente Gennep Duurzaamheidsvisie     

  NL Gemeente Gennep GVVP     

22 DE Stadt Goch Einzelhandelskonzept     

  DE Stadt Goch RVK     

  DE Stadt Goch 
ÖPNV-Entwicklungsplan / kom-
munaler Nahverkehrsplan     
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23 NL Gemeente Grave   
Nicht eingetroffen - niet ont-
vangen   

24 DE Stadt Hamminkeln Nahmobilität     

25 NL Gemeente Heumen   
Nicht eingetroffen - niet ont-
vangen   

26 DE Gemeinde Hünxe Mobilitätskonzept     

27 DE   IHK Niederrhein 40 Ideen     

  DE   IHK Niederrhein Bewerbung Euregionale Data     

  DE   IHK Niederrhein Industriestandort     

  DE   IHK Niederrhein Logistikstandort     

28 DE Stadt Kalkar Handlungskonzept     

29 DE Stadt Kevelaer Klimaschutz     

  DE Stadt Kevelaer Verkehrskonzept     

30 DE Kreis Kleve Nahverkehrsplan     

31 DE Stadt Kleve Stadtentwicklungskonzept     

  DE Stadt Kleve Klimaschutzfahrplan     

32 DE Gemeinde Kranenburg Nahmobilitätskonzept     

33 NL Gemeente Lingewaard Wegencategorisering     

  NL Gemeente Lingewaard GMP     

  NL Gemeente Lingewaard GMP - maatregelen     

34 DE 
Landschaftsver-
band Rheinland Klimaschutz     
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35 NL Gemeente Mill en St. Hubert GVVP 

Fusioniert per 01-01-2022 zu 
Land van Cuijk - Fuseert per 
01-01-2022 tot Land van Cuijk   

36 DE Stadt Moers VEP     

37 NL Gemeente Montferland 
Integraal Verkeers- en Vervoers-
plan     

38 NL Gemeente Mook en Middelaar Mobiliteitsplan     

  NL Gemeente Mook en Middelaar Bijlage 1 - ongevalslocaties     

  NL Gemeente Mook en Middelaar Bijlage 2 - maatregelenpakket     

  NL Gemeente Mook en Middelaar Bijlage 3 - beoordelingsmatrix     

  NL Gemeente Mook en Middelaar Bijlage 4 - Reactienota     

39 NL Gemeente Nijmegen Ambitiedocument Mobiliteit     

  NL Gemeente Nijmegen Beleidskaders deelmobiliteit     

  NL Gemeente Nijmegen Parkeernota     

40 NL Gemeente Oude Ijsselstreek Beleidskader Verkeer en Vervoer     

41 NL Gemeente Overbetuwe Ambitiedocument Mobiliteit     

  NL Gemeente Overbetuwe Omgevingsvisie     

42 DE Stadt Rees Strategische Ziele     

  DE Stadt Rees 
Grundlage zur Fortschreibung 
des Einzelhandelskonzeptes     

  DE Stadt Rees Wegenetzkonzepte     

43 NL Gemeente Renkum GVVP 2011     

44 NL Gemeente Rheden 
Aan de slag voor een duurzaam 
klimaat 2019 - 202     
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45 NL Regio Achterhoek Mobiliteitsagenda     

  NL Regio Achterhoek Uitvoeringsplan     

46 DE Regionalverband Ruhr Mobilitätskonzept     

47 DE Stadt Rheinberg Stadtentwicklungskonzept     

48 NL Gemeente Sint-Anthonis Mobiliteitsaanpak 

Fusioniert per 01-01-2022 zu 
Land van Cuijk - Fuseert per 
01-01-2022 tot Land van Cuijk   

49 DE Gemeinde Sonsbeck Klimaschutz     

  DE Gemeinde Sonsbeck Mobilitätskonzept     

50 DE Gemeinde Uedem Einzelhandelskonzept     

51 NL Gemeente Wageningen Gemeentelijk mobiliteitsplan     

  NL Gemeente Wageningen Parkeerplan 2015     

  NL Gemeente Wageningen 
Rapport Netwerkvisie verkeers-
netwerk     

52 DE Gemeinde Weeze Nahmobilitätskonzept     

53 NL Gemeente West Maas en Waal GVVP      

54 NL Gemeente  Westervoort   
Nicht eingetroffen - niet ont-
vangen   

55 DE Kreis Wesel Mobilitätskonzept     

56 DE Stadt Wesel Nahmobilitätskonzept     

57 NL Gemeente Wijchen 
Samen naar een duurzaam Wij-
chen 

Arbeitsgemeinschaft mit Dru-
ten - Vormt werkorganisatie 
met Druten   

58 DE Stadt Xanten Klimaschutz     
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59 NL Gemeente Zevenaar GVVP     
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B: Overige documenten 

 

Nummer Land 

Gebiet  

Gebied 

Name  

Naam 

Name des Plans  

Naam van plan 

Bemerkungen  

Opmerkingen 

Verwen-

det für 

Desk Re-

search 

Gebruikt 

in Desk 

Research 

0. EUREGIO  

RHEIN WAAL              

0.1 DE Stadt Moers Machbarkeitsstudie Euregionaler Mobiliteitsplan 
Gutachten zu potenziellen Rad-
schnellverbindungen   

0.2 NL Euregio RW Vergaderstukken Euregioraad okt 2020 
INTERREG Projektanfrage zu Eu-
regio Mobilitätsplan   

0.3 DE Euregio RW Tagesordnung Euregiorat okt 2020 Beinhaltet Strategic Agenda   

0.4 NL Euregio RW Vergaderstukken Euregioraad april 2020 
Problemstellung und Ziel des 
Euregio Mobilitätsplans   

0.5 NL/DE Euregio RW Strategische agenda 2020 
ERW Grenzallianzen (2014) und 
Evaluatie (2019)   

0.6 NL/DE Sonstiges IHK/KvK Rapport Euregionale Mobiliteit 2008 
vorheriger Plan, damalige Be-
standsaufnahme   

0.7 DE Euregio RW Strategische agenda 2025+ 
Erläuterung zur Einbettung des 
Euregionalen Mobilitätsplans   
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0.8 NL/DE Euregio RW 
https://www.eure-
gio.org/action/news/item/218//?language=2  Webpage   

0.9 NL/DE Euregio RW EUREGIONALE NiederRheinLande 2022 

Bidbook – noch nicht verfügbar, 
nog niet beschikbaar  

1. LOKAL             

1.1 NL Sonstiges VNG Position Paper - Groei aan de grens     

1.2 DE Kreis Kleve Reaktivierung der Bahnstrecke Kleve - Nijmegen     

2. REGIONAL             

2.1 Land NRW             

2.1.1 DE Land NRW 
Twitter screenshot - Digital meeting with NL 
about mobility Image   

2.1.2 DE Land NRW Logistikkonzept - NRW     

2.1.3 DE Land NRW Masterplan Schiene     

2.1.4 DE Land NRW Wasserstraßenverkehrskonzept     

2.1.5 DE Land NRW Nahmobilitätsprogramm NRW press release   

2.1.6 DE Land NRW 
Bundesförderprogramm zum Ausbau und zur Er-
weiterung der D-Netz-Routen Policy document   

2.1.7 DE Land NRW Sonderprogramm Stadt und Land Policy document   

2.1.8 DE Land NRW RRX-Nutzenstudie     

2.1.9 DE Land NRW Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen     

https://www.euregio.org/action/news/item/218/?language=2
https://www.euregio.org/action/news/item/218/?language=2
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2.1.10 DE Land NRW  

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ver-
kehrsminister-hendrik-wuest-legt-infrastruktur-
paket-ii-zur press release   

2.2 Provincie Gel-
derland              

2.2.1  NL Provincie Gelderland 
News - cooperation Dutch provinces and NRW 
on sustainable mobility News bulletin   

2.2.2 NL Provincie Gelderland Vision on freight corridor Gelderland Policy document   

2.2.3 NL Provincie Gelderland Info - Freight corridor Webpage   

2.2.4 NL Provincie Gelderland Visie voor een bereikbaar Gelderland Vision document   

2.2.5 EN Provincie Gelderland Vision for an accessible Gelderland - summary     

2.2.6 NL Provincie Gelderland Opgemaakte werkagenda  Error in document - can't open   

2.2.7 NL Provincie Gelderland Koersdocument Duurzame Mobiliteit     

2.2.8 NL Provincie Gelderland Slimme Mobiliteit - Werkagenda     

2.3 Provincie Lim-
burg             

2.3.1  NL Provincie Limburg 
Mobiliteitsplan Limburg - slim op weg naar mor-
gen     

2.3.2 NL 
Samenwer-
king Trendsportal Trendverkenning Demografische transitie     

2.4 Provincie 
Noord-Brabant             

2.4.1  NL Provincie Noord-Brabant 
Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-
Brabant Veralteter Plan   

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/verkehrsminister-hendrik-wuest-legt-infrastrukturpaket-ii-zur
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/verkehrsminister-hendrik-wuest-legt-infrastrukturpaket-ii-zur
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/verkehrsminister-hendrik-wuest-legt-infrastrukturpaket-ii-zur
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2.4.2 NL Provincie Noord-Brabant Toekomstbeeld OV 
Infographic of Public Transport 
vision for 2040   

2.4.3 NL Provincie Noord-Brabant Beleidskader Mobiliteit 
Full overview of all action 
points within Brabant   

2.4.4 NL Provincie Noord-Brabant Brabants Verkeersveiligheidsplan 
Example of specific regional ap-
proach to traffic safety   

2.4.5 NL Provincie Noord-Brabant Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer Veraltete Vision (2008)   

2.4.6 NL Provincie Noord-Brabant Visie fiets in de versnelling Veralteter Plan (2009)   

2.4.7 NL Provincie Noord-Brabant Visie gedeelde mobiliteit 

Vision for public transport with 
a focus on flexibility and be-
spoke solutions   

2.5 Sonstiges             

2.5.1  NL/DE 
Samenwer-
king 

Provincies NL & 
NRW 

Gemeinsame Agenda zum grenzüberschreiten-
den Bahnverkehr Intent of partners: general info   

2.5.2 NL/DE 
Samenwer-
king 

Provincies NL & 
NRW 

Gemeinsame Erklärung über die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit im Bereich der Mo-
bilität und Infrastruktur Intent of partners: general info   

2.5.3 NL Regio Rivierenland Brochure Mobiliteitsagenda Focus on Rivierenland   

2.5.4 NL Regio Rivierenland Uitvoeringsplan Mobiliteitsagenda 

Interesting regional mobility 
plan: located ON the freight 
corridor.    

2.5.5 DE Regio Rhein- Ruhr Elektromobilität     
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2.5.6 DE Regio Rhein- Ruhr 
Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für 
die Metropole Ruhr     

2.5.7 NL 
Samenwer-
king Brabantstad https://brabantstad.nl/doelen/  

Outside of the scope of our re-
search    

2.5.8 NL 
Samenwer-
king Brabantstad Werkagenda slimme en duurzame mobiliteit 

Outside of the scope of our re-
search - gives an example of re-
gional mobility plans   

2.5.9 DE Regio Rhein- Ruhr 
POSITIONSPAPIER ZUM ÖPNV BEDARFSPLAN 
NRW 

Will be released at the end of 
March 2021 via 
https://metropolregion-rhein-
land.de/verkehr-und-infra-
struktur/   

2.5.10 NL Regio 
Arnhem - Nijme-
gen Schoon Onderweg 

Plans for Regio Arnhem - Nijme-
gen for sustainable mobility   

3. National             

3.1 NL/DE 
Samenwer-
king 

NRW & Min 
IenW 

Gemeinsame Absichtserklärung über die Zusam-
menarbeit im Bereich Mobilität und Verkehr 

Vertrag von 2016: intern. Bahn-
verkehr verbessern   

3.2 EN Ministerie Min IenW 
Statement on international railway passenger 
transport 

COVID-19 as chance for greener 
IRPT   

3.3 NL Ministerie Min IenW 
EU ministersverklaring ontwikkeling van interna-
tionaal personenvervoer per spoor 

Very short: support of state-
ment above   

https://brabantstad.nl/doelen/
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3.4 NL Ministerie Min IenW 
Position Paper internationaal personenvervoer 
per spoor 

Railway not explicitly named in 
Green Deal, efforts necessary 
regardless   

3.5 EN Ministerie Min IenW 
Position paper international rail passenger 
transport     

3.6 DE Ministerie BMVI Aktionsplan Güterverkehr und Logistik     

3.7 DE Ministerie BMVI Gesamtkonzept Klimafreundliche Nutzfahrzeuge     

3.8 DE Ministerie BMVI Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme 

Beispiele in Deutschland: bun-
desweit, keine spezifischen 
ERW Projekte/Maßnahmen   

3.9 DE Ministerie BMVI Masterplan Binnenschifffahrt     

3.10 DE Ministerie BMVI Masterplan Schienengüterverkehr     

3.11 DE Ministerie BMVI Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie     

3.12 DE Ministerie 
Bundesregie-
rung Nationales Hafenkonzept     

3.13 NL   Rijksoverheid Nationale omgevingsvisie     

3.14 NL   Rijksoverheid Nationale omgevingsvisie - uitvoeringsagenda     

3.15 NL Ministerie Min IenW Benutting Multimodale Achterlandknooppunten     

3.16 NL   Rijksoverheid Klimaatakkoord     

4. EU + Makro-Or-
ganisationen             



Desk Research | Gezamenlijk grenzeloos mobiel | Euregio Rijn - Waal 

 

 

  76 

4.1 CEF-T Rhine Al-
pine             

4.1.1 EN EU 
European Com-
mission CEF support to Rhine - Alpine Corridor 

Describes past developments 
with CEF funds on TEN-T corri-
dor   

4.1.2 EN EU 
European Com-
mission CEF Rhine- Alpine website     

4.2 Sonstiges             

4.2.1  EN EU 
European Com-
mission 

Sustainable and Smart Mobility Strategy – put-
ting European transport on track for the future Overview of all action points   

4.2.2 DE EU 
European Com-
mission 

Schienengüterverkehrskorridore: Die Zukunft des 
Schienengüterverkehrs in Europa     

4.2.3 DE Ministerium 

Verkehr und di-
gitale Infrastruk-
tur 

Grenzüberschreitender Hochgeschwindigkeits- 
und Nachtverkehr auf der Schiene für den Klima-
schutz     

4.2.4 NL Ministerie IenW MIRT-onderzoek goederenvervoercorridors     

4.2.5 EN EU 
European Parli-
ament 

Connecting Europe Facility 2021-2027 - Financing 
key EU infrastructure networks 

New budget available for cross-
border infrastructure   

5. Sonstige Doku-
mente von Exper-
ten             
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5.1  NL Universiteit Radboud 
Een kritische beschouwing van het debat rond de 
reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve 

Overview of debate surround-
ing railroad Nijmegen - Kleve   

5.2 NL Universiteit Radboud 

Regiorail over de grens De complexe realisatie 
van regionale grensoverschrijdende railverbin-
dingen. 

Bachelor thesis - Looks into why 
cross border railroads are hard 
to realise   

5.3 NL Gemeente Utrecht Mobiliteitsplan 2040 
Serves as a best practice as mo-
bility plan   

5.4  NL Universiteit Maastricht 

Uitvoering en mogelijke effecten van de Natio-
nale Omgevingsvisie (NOVI) vanuit Euregionaal 
perspectief 

Looks at cooperation with Ger-
many on spatial planning issues 
- gives insight into what it might 
be for mobility issues   

a. Fahrrad             

a.1 DE Bundesland NRW 
Stakeholder Treffen Fahrrad- und Nahmobilitäts-
gesetz NRW     

a.2 DE Bundesland NRW 

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ver-
kehrsminister-hendrik-wuest-legt-infrastruktur-
paket-ii-zur News bulletin   

b. Urban Logistics             

b.1  NL Ministerie IenW 
Uitvoeringsagenda en subsidieregeling zero-
emissie stadslogistiek Intro of b.6   

b.2 DE Sonstiges LogistikHeute 
Nachhaltigkeit: DPDgroup führt bis 2025 emissi-
onsarme Zustellung ein News   
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b.3 DE Hochschule München 
Innovative Auslieferung in der B2C-Logistik Neue 
Konzepte für die "Letzte Meile"     

b.4 DE Sonstiges Prognos Gesamtstädtisches Konzept Last Mile     

b.5 DE Sonstiges Prognos Nachhaltige Urbane Logistik in Hamburg     

b.6 NL 
Samenwer-
king 

gemeenten, sec-
tor, IenW Uitvoeringsagenda Stadslogistiek     

b.7 DE Sonstiges 

Deutsche Ver-
kehrswissen-
schaftliche Ge-
sellschaft e.V. Urbane Logistik     

c. Schiene             

c.1 DE Ministerium 

Verkehr und di-
gitale Infrastruk-
tur 

Zielfahrplan Deutschlandtakt Informationen zum 
dritten Gutachterentwurf     

c.2 NL Sonstiges ProRail Landelijke Netwerkuitwerking Spoor 2040     

c.3 DE Sonstiges   CEF 2 Transport Factsheets   

c.4  EN Sonstiges 
European Com-
mission 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infra-
structure/ten-t_en No file but a webpage   

c.5  NL Regio 
Groene Metro-
poolregio Brief aan formateur 

Benadrukken belang treinver-
binding Ranstad - Arnhem - 
Ruhrgebied   

d. Binnenschiff-
fahrt             

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
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d.1  EN 
Samenwer-
king 

Prov. Zuid-Hol-
land & Land 
NRW https://www.rh2ine.eu/  No file but a webpage   

e. Tech             

e. 1 NL 
Euregio 
Maas - Rhein   

https://euregio-mr.info/nl/themen/mobili-
taet/easy-connect.php  No file but a webpage   

e. 2 NL Ministerie IenW https://itscorridor.mett.nl/home/default.aspx  No file but a webpage   

e. 3 NL Sonstiges AHA24X7 
https://aha24x7.com/grensoverschrijdende-weg-
wijzer-voor-waterstof-h2x/  

No file but a webpage - intro for 
e.4   

e.4  NL/DE Euregio   https://www.hydrogenx.online/  No file but a webpage   

f. Bus             

f.1 NL Sonstiges Movares Notitie reizigersaantallen OV Nijmegen - Kleve     

f.2  NL Sonstiges 
Kennisinstituut 
voor Mobiliteit 

De bus over de grens Grensoverschrijdende bus-
verbindingen in Nederland     

https://www.rh2ine.eu/
https://euregio-mr.info/nl/themen/mobilitaet/easy-connect.php
https://euregio-mr.info/nl/themen/mobilitaet/easy-connect.php
https://itscorridor.mett.nl/home/default.aspx
https://aha24x7.com/grensoverschrijdende-wegwijzer-voor-waterstof-h2x/
https://aha24x7.com/grensoverschrijdende-wegwijzer-voor-waterstof-h2x/
https://www.hydrogenx.online/


 

 

 

  

  80 

C Sjabloon samenvatting  

 

 


