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REGIO ZWOLLE TWENTE MÜNSTERLAND

Zet verbeterde 
verbindingen en ruimtelijke 
ontwikkelingen in voor het 
verbreden van kansen voor 
het MKB.

Combineert spoor en 
stedelijke ontwikkeling 
met economische 
innovatie en vergroten 
aantrekkingskracht.

Zet Euregiorail in als 
onderdeel van een 
S-Bahnnetwerk, waarmee 
stedelijk en landelijk gebied, 
economie en woningbouw 
een duurzame impuls 
krijgen.
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‘The best of both worlds.’ Bouw 
voort op de kwaliteit die alle regio’s 
te bieden hebben: een top-economie 
(met top-bedrijven, innovatieve 
spelers en gerenommeerde (kennis-)
instituten) én Das gute Leben!

Koester je identiteit. Wees trots op 
de regio die je al bent. Ontleen de 
(gezamenlijke) identiteit aan wat je 
al in huis hebt en haal daar bovenop 
meerwaarde uit een samenwerking. 
Wees je bewust van wat je de anderen 
te bieden hebt.

Denk en doe. Werk en denk op 
meerdere niveaus tegelijkertijd; 
koester je euregionale visie en 
bouw die uit; maar werk gelijktijdig 
ook (al) aan de uitvoering van 
bouwstenen, maatregelen en 
projecten waar dat kan.

Een goede buur. Profiteer van 
elkaars sterktes en zoek naar hoe je 
elkaar hierop kunt aanvullen, om er 
samen op lange termijn nog beter 
van te worden.

Op jouw tempo. Doorzie én omarm 
de gelaagdheid die de Euregiorail 
corridor bevat; veel stops op kleine 
stations ontsluiten het ommeland; 
minder stops bevorderen de 
snelheid en uitwisselmogelijkheden 
in het bredere ABC-gebied.

6

Kennis is kracht. Wissel kennis 
uit over de thema’s van de 
dag (gebiedsontwikkeling, 
stationsgebieden, energietransitie, 
etc.). Je hoeft niet alles opnieuw uit te 
vinden. Door van elkaar te leren en te 
inspireren wordt iedereen fit voor de 
toekomst.

7

Spreek met één mond. Een 
euregionaal verhaal is sterker 
dan de regioverhalen los, want 
meer massa betekent meer 
mogelijkheden.

10Aan de slag! Houd het tempo er in 
nu het verse enthousiasme sterk 
aanwezig is! Doe dit door kansen te 
verzilveren, talent te binden en aan 
te trekken, en initiatieven op een 
hoger niveau te brengen.

9

Weet waar je vandaan komt. Elke 
regio heeft haar eigen reden waarom 
de euregionale samenwerking 
wenselijk is. 

8 Je hebt meer impact dan je denkt. 
Met de juiste uitvoering heeft het 
realiseren van de Euregio corridor 
niet alleen invloed op dat traject, 
maar ook op het hele spoornet in 
Oost-Nederland en NRW. 

Euregionale samenwerking

Een katalysator voor toekomstige 
ontwikkelingen
Wat betekent de verbinding Zwolle-Twente-
Münster en hoe worden de regio’s met 
elkaar verbonden? Daarbij speelt een hele 
reeks inhoudelijke onderwerpen: van de 
economische potentie en het onderwijs 
tot klimaatverandering en aanwezig talent. 
Het voorliggende ruimtelijk-economische 
profiel moet de kansen signaleren 
voor structuurversterking langs deze 
spoorlijn. Daarbij staan niet de technische 
spoorverbeteringen centraal, maar de 
‘euregionale plus ’ voor het bedrijfsleven, 
de inwoners, forenzen, studenten en 
bezoekers.

Zo constateren we dat de drie regio’s 
het al erg goed doen én dat er kansen 
zijn voor samenwerking: bijvoorbeeld 
tussen bedrijven die werken aan de 
ontwikkeling van batterijtechnologie 

rondom Münster, op het gebied van 
gezondheidszorg en medische technologie 
(met innovatieve maakbedrijven 
maar ook grote academische en niet-
academische ziekenhuizen of het medische 
onderzoeksinstituut in Enschede) of 
rondom HTSM: de grensregio heeft 
een gezamenlijke historie in textiel die 
nu op meerdere plekken vertaald wordt 
naar het heden. Voor de tapijtindustrie 
is Zwolle het belangrijkste gebied van 
Nederland – inhoudelijk en qua technologie 
liggen hier grote kansen voor een betere 
samenwerking – wederom gestimuleerd 
door infrastructurele projecten zoals 
EuregioRail.

Samenvatting
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Euregionale samenwerking

Sluit goed aan bij ambities, plannen  
en identiteit van elk van de drie regio’s
Hoe de samenwerking wordt vormgegeven 
is aan de betrokken regio’s zelf. Er zijn vier 
scenario’s te onderscheiden die elkaar niet 
uitsluiten: 

Je kunt de spoorverbinding zien als 24 
haltes met een trein die de regio met elkaar 
verbindt. Dat is het basisscenario. Of je 
zet in op de hoofdstations en alles wat 
daarom heen gebeurt, denk aan forenzen, 
studenten en het MKB. Een derde scenario 
is het verbinden van het platteland met de 
steden en stations, want daar zit ook de 
kracht van dit gebied. Ten slotte het gebruik 
van de sterke positie van de regio op de 
juiste manier ten opzichte van die sterke 
Randstad, Brussel of het Ruhrgebied. Denk 
dan aan Cambridge: vrij dichtbij Londen, 
maar met eigen kwaliteiten. Je zit dicht bij 
het vuur, maar er niet middenin. Dat is hier 
ook het geval.

Deze vier scenario’s zijn voorgelegd aan 
de drie regio’s. En de regio’s hebben 
tijdens interactieve sessies onderdelen 
gekozen uit alle scenario’s om zo tot een 

droomscenario te komen. Het is dan 
ook niet een kwestie van kiezen tussen 
de scenario’s, maar meer samenwerken 
vanuit het besef dat de regio’s eventueel 
inzetten op verschillende scenario’s. Dat 
er toch dingen zijn waarop samenwerking 
iets oplevert wat wij ‘de euregionale plus’ 
noemen: Waar Twente bijvoorbeeld sterk 
inzet op de (technologische) topsectoren, 
heeft de regio Zwolle meer de blik op 
het faciliteren en ondersteunen van het 
sterke bredere MKB. Denk aan opgaven 
zoals de digitalisering die grote stappen 
vergt in de toekomst. Het Münsterland 
wil vooral de duurzame ontwikkeling 
aanjagen door ruimte te bieden aan zowel 
topclusters, dynamiek en bedrijvigheid, 
maar wil ook de woon- en leefkwaliteit en 
de landschappelijke kwaliteiten behouden. 
Dat past dan weer super bij de ambitie van 
Twente om groene toptechnologieregio te 
worden en blijven.
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Euregiorail investeringen 
creëren ook ruimte voor:

Snellere internationale 
treinverbindingen tussen 
Amsterdam - Berlijn en richting 
Hamburg - Scandenavië

Meer capaciteit voor 
goederenvervoer op de lijn 
Amersfoort - Almelo/Hengelo

Snellere verbinding voor regio 
Zwolle - Twente - Münsterland

Het gaat om drie trotse regio’s die heel 
veel met elkaar gemeen hebben. Ze doen 
het alle drie op dit moment economisch 
erg goed, waarbij ze gekenmerkt worden 
door zelfredzaamheid. Iedereen heeft 
een mentaliteit van ‘niet lullen maar 
poetsen’. Er is enorm veel potentieel: 
opleidingsmogelijkheden, grote 
ziekenhuizen en bedrijven die inspelen 
op de digitalisering in de medische 
technologie bijvoorbeeld. Münster en 
Zwolle zijn vergelijkbare steden met een 
sterke centrale functie in hun gebied. En 
wat heel interessant is: Twente ziet zichzelf 
als echte verbindingsregio tussen die 
twee. Als ingangspoort naar Duitsland en 
andersom.

Ook zien we dat er al veel mooie initiatieven 
spelen die over de grens uitgebreid 
kunnen worden. Denk bijvoorbeeld 

aan een structurele samenwerking van 
Novel-T met TRAIN in Steinfurt, of een 
netwerk van ziekenhuizen waarin kennis 
en kunde wordt overgedragen waardoor 
ook faciliteiten beter met elkaar gedeeld 
kunnen worden. Ook de stations zelf 
bieden nog veel potentieel. Het zijn 
uiteindelijk wel díe plekken in een regio 
die het beste bereikbaar zijn. Maak er 
dan ook langs de hele spoorverbinding 
kwalitatief hoogwaardige knooppunten van 
waar ontmoeting en uitwisseling centraal 
staan. Met bijvoorbeeld gelegenheid voor 
flexibel werken, met een café én met 
overstapmogelijkheden naar duurzaam en/
of slim regionaal vervoer de “first en last 
mile.”

Een blik vooruit

Een eigen dynamiek in elke regio, 
maar vanuit dezelfde basis

Samenvatting
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Waarvan de hele regio Zwolle - Twente - 
Münsterland kan profiteren

01

Drie regio’s, 
één lijn

De grensoverschrijdende spoorverbinding Zwolle-Münster is een aanjager voor 
regionale sociaal-economische structuurversterking over landsgrenzen heen. Er is 
dan ook een bovenregionale functie bijvoorbeeld in de verbinding van steden en 
regio’s met bijv. de Randstad en het Ruhrgebied. Dit biedt kansen voor de Euregio 
als het gaat om economische innovatie en groei, de aanpak van de arbeidsmarkt, het 
grensoverschrijdende woon-, werk- en recreatieklimaat. Door de krachten te bundelen 
kunnen de regio’s Zwolle, Twente en Münsterland samen meer massa maken en 
gezamenlijke kansen beter benutten. Natuurlijk gebaseerd op de kracht van de regio en 
de kansen en initiatieven die er nu al liggen.

Om tot een gezamenlijk ruimtelijk economisch profiel te komen is maatwerk nodig. In 
de (groot-) stedelijke agglomeraties zoals Münster, Twente en Zwolle spelen andere 
opgaven en uitdagingen dan in het landelijke gebied. Woningtekort versus braindrain, 
overlast van hoogwater (stedelijk) versus droogte, bereikbaarheid en mobiliteit versus 
rust, ruimte en leefbaarheid. Op lokaal schaalniveau zijn de kaders voor ontwikkelingen 
en de behoefte aan structuurversterkende maatregelen uiteenlopend: dit wordt versterkt 
door de twee landen die samen de grensregio vormen.



Het bruist in de corridor Zwolle – Twente – Münster, 
dat zich met in totaal 3,1 miljoen inwoners aan de 
rand van het ABC-gebied (Amsterdam-Brussels-
Cologne) bevindt, de grootst economische en 
bevolkingsconcentratie binnen de EU. Dicht genoeg bij 
het vuur om er warm en strategisch bij te zitten, en er 
ver genoeg vandaan om naast reuring van de steden, 
ook nog voldoende rust en ruimte te bieden. Het in 
beschouwing genomen gebied met in totaal 3,1 miljoen 
inwoners kent geen grootstedelijke agglomeraties 
maar bestaat enerzijds uit enkele grote en middelgrote 
steden en anderzijds een uitgestrekt landelijk gebied 
waarin overigens een aantal grotere verstedelijkte 
plattelandsgemeenten liggen. 

Het gaat om een toeristisch-recreatief zeer aantrekkelijk 
gebied met een gevarieerd landschap. In het westen de 
IJsseldelta, de uitgestrekte Noordoostpolder en uitlopers 
van de Veluwe. In het midden de Sallandse heuvelrug, het 
coulisselandschap en de landgoederen van Twente. In het 
Oosten het Münsterlandse parklandschap met akkers, 
weiden en bosschages. In dit landschap liggen historische 
steden en stadjes, kastelen en burchten. 

De drie regio’s liggen in het hart van ABC, het meest 
welvarende deel van West-Europa. Ze liggen echter 
net buiten de Europese grootstedelijke concentratie 
van Randstad, Ruhrgebied en de Belgische conurbatie 
Antwerpen-Gent-Brussel. Een belangrijke opgave ligt 
er dan ook voor de drie regio’s om door een nauwere 
samenwerking de positie ten opzichte van deze 
grootstedelijke concentratie te versterken en hiermee 
ook de samenwerking te zoeken. De economische 
uitgangspositie hiervoor is goed. Het bruto regionaal 
product van de regio’s tezamen bedroeg in 2020 zo’n € 
105 miljard (ter vergelijking Nederland € 700 miljard). Voor 
Münsterland gaat het om € 57 miljard, de regio Zwolle € 
26 miljard en Twente € 21 miljard.

1.1 De context
Aan de rand van het economisch hart van Europa

Figuur boven: De Euregio ligt aan 
de rand van ABC (Amsterdam-
Brusels-Cologne), hét economisch 
hart van de EU.

Figuur onder: De Euregio staat in 
goede verbinding met de North 
Sea Baltic corridor, onderdeel van 
de TEN-T corridors in de EU, waar 
internationale verbindingen en 
samenwerking centraal staan voor 
ontwikkeling

Euregiorail Corridor 14

Zwolle - Twente - Münster 
corridor

Zwolle - Twente - Münster 
corridor



Techhub Toronto
The Quiet Booming Tech Town

Grensoverschrijdend Baskenland
3 miljoen inwoners & Euskotren

1.2 Voorbeelden
Grensoverschrijdende en Triple Helix 
samenwerkingen maken het verschil.

Barbara Noordermeer
Het Financiele Dagblad
2022, 17 aug

https://fd.nl/tech-en-innovatie/1446767/voor-tech-moet-je-in-
toronto-zijn

Voor tech moet je in Toronto zijn

Techhub Toronto groit sneller dan iedere 
andere stad in Noord-Amerika. Dat is te 
danken aan een ongebreideld enthousiasme 
in de techbedrijven, vermaarde 
universiteiten en een grote aanwas van 
kenniswerkers. Terwijl de Verenigde Staten 
de immigratie bemoeilijkten, gooide Canada 
de grenzen juist open.

“

“

Van Hendaye naar Bilbao

Er is al een goed voorbeeld van een 
grensoverschreidende treinlijn die bijdraagt 
aan de identiteit en de economische en sociale 
samenhang van een ‘euregio’ van 3 miljoen 
inwoners: de Euskotren die de ruggegraat vormt 
van het Baskenland en loopt van het Franse 
Hendaye via San Sebastian naar Bilbao

Euregiorail Corridor 16 17 Ruimtelijk-Economisch Profiel
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Nederland Duitsland

Laag

Middel

Hoog

Landbouw

Industrie

Delfstoffen, 
Energie

Bouwnijverheid

Horeca, handel

Financien 
& zakelijke 
dienstverlening

Overig & 
overheid

Economische en demografisch overzicht van de drie regio’s.

1.3 Een korte blik
De Euregio onderscheidt zich met maakindustrie 
en middelbaar opgeleiden, maar ziet een stevige 
opgave op de arbeidsmarkt
Regio Zwolle
De regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 
gemeenten, verspreid over vier provincies: Overijssel, 
Flevoland, Drenthe en Gelderland. De stad Zwolle is met 
ruim 130.000 inwoners de grootste stad van de in totaal 
780.000 inwoners tellende regio.

De regio heeft een breed maar daardoor minder 
uitgesproken economisch profiel. Kenmerkend zijn 
de sectoren agrofood, vrijetijdseconomie, health, 
kunststoffen en logistiek. Deze vijf sectoren maken van 
regio Zwolle een welvarende regio. Daarnaast mikt de 
regio op de ontwikkeling van de creatieve industrie. De 
potentiële beroepsbevolking (aantal 15 tot 75 jarigen) 
bedraagt 557.000 en het werkloosheidspercentage ligt 
in 2020 bij 3,3% voor de arbeidsmarktregio Zwolle (15 
gemeenten). Voor de regio Zwolle (c) ligt het percentage 
bij 3,2%. Beide percentages liggen ruim onder het landelijk 
werkloosheidspercentage van 3,8%.

Aan de HBO- en MBO-instellingen telt de regio Zwolle 
40.000 studenten en 7.500 medewerkers. Met minstens 
vijf hogescholen en 22.000 studenten is Zwolle de 
grootste onderwijsconcentratie.

Twente
De regio Twente is een economisch vitale, aantrekkelijke 
en soms eigenwijze regio gelegen aan de grens van 
Nederland met Duitsland, in het hart van Europa. Met de 
netwerkstad Almelo, Hengelo en Enschede kent de regio 
Twente stedelijke centra te midden van een groen en 
vitaal platteland waar mensen graag wonen, werken en 
recreëren. Twente bestaat uit 14 gemeenten en 630.000 
inwoners, waarvan meer dan 60.000 studenten. 

De meeste werkgelegenheid in Twente is te vinden in 
de collectieve sector (overheid en zorg e.d.) met 88.400 
banen, gevolgd door de consumentendienstverlening 
(68.750), zakelijke dienstverlening (54.670) en industrie 
(46.810). De sterkste toename ten opzichte van 2019 heeft 

plaatsgevonden in de collectieve dienstverlening (+2,2%), 
gevolgd door de zakelijke dienstverlening en de bouw 
(beide +1,6%).

Mede door de ligging aan de grens en de aanwezigheid 
van de hogeschool en de universiteit is het aandeel 
internationale (kennis-)werknemers in Twente hoog. Zo 
studeerden er in 2020 3.700 internationale studenten aan 
de UT en 2.500 aan de Saxion Hogeschool.

Münsterland
Het Münsterland bestaat uit de Kreisen Borken (met 
17 gemeenten), Coesfeld (met 11 gemeenten), Steinfurt 
(met 24 gemeenten), Warendorf (met 13 gemeenten), en 
de kreisfreie Stadt Münster. In het Münsterland wonen 
ongeveer 1,59 miljoen inwoners op een oppervlakte van 
5.942 km2. In de afgelopen jaren is de bevolking met maar 
liefst 50.000 mensen gegroeid (2014-2021). Dit heeft 
vooral te maken met een positief migratiesaldo, jaarlijks 
komen er circa 3.000 à 4.000 mensen bij. Wel is de 
afgelopen jaren hierin een teruglopende trend te zien.

De regio staat bekend om zijn goede onderwijsinstellingen 
zoals de WWU Münster, FH Münster, en de Westfälische 
Hochschule Campus Bocholt. In Münster studeerden in 
2021 ongeveer 66.000 mensen waarvan bijna 45.000 
mensen aan de Westfälische Wilhelms-Universität 
studeerden. Met 280 verschillende studies in 15 
vakgebieden is het een van de grootste universiteiten van 
Duitsland. Aan de Fachhochschule Münster, die ook een 
campus in Steinfurt heeft, studeren 15.000 studenten.

De regionale economie wordt gekenmerkt door een grote 
verscheidenheid van sectoren, maar door haar gegroeide 
structuur is zij vooral toonaangevend op de volgende 
clusters: machinebouw, levensmiddelenindustrie, 
logistiek, gezondheidsindustrie, kennisintensieve diensten, 
alsmede innovatieve materialen en efficiënt gebruik van 
grondstoffen.
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Stel het station centraal. Het station is de plek waar je 
met elk vervoersmiddel kan komen. Voor zowel dagelijks 
als niet-dagelijks gebruik. Voor jong en oud, met de fiets, 
auto of te voet, elke dag of eens in de zoveel tijd. Het 
station is voor iedereen.

Een goed station is een plek waar stad en infrastructuur 
samenkomen. In het vlindermodel wordt de werking 
hiervan weergeven. Het model kijkt naar de knoopwaarde 
(linker vleugel) en de plaatswaarde (rechter vleugel). 
De knoopwaarde kijkt naar de positie van het station in 
het (mobiliteits)netwerk. Hoe scoort het knooppunt in de 
netwerken voor langzaam verkeer, ov en auto? Hoe beter 
verbonden, des te hoger de waarde. De plaatswaarde kijkt 
naar de functies in de directe omgeving van de knoop. 
De nabijheid, intensiteit en menging van activiteiten zijn 
hier van belang. De plaatswaarde wordt hoger wanneer er 
meer rond het knooppunt te doen is. 

Inzetten op de ontwikkeling van stationsgebieden 
betekent niet dat iedereen met het OV moet reizen. Maar 

1.4 Stationsgebieden 
De best bereikbare plekken van een regio.

het is wel een belangrijk onderdeel om ontwikkeling te 
realiseren die veerkrachtig, inclusief en duurzaam is. 

Het ideale station en haar omgeving kent drie 
belangrijke lagen: 1. het station zelf als overstapmachine, 
waar gewisseld kan worden tussen elk wenselijk 
vervoersmiddel. 2. de stationsomgeving: gezien elke 
reiziger op het station een keer voetganger wordt is het 
van belang om van de stationsomgeving een bestemming 
te maken zonder over te hoeven stappen naar een ander 
vervoersmiddel. Een goed bereikbare plek om te verblijven 
en elkaar te ontmoeten. 3. Het stationsgebied: de 
invloedsfeer van het station; een (hoog)stedelijk gemengd 
gebied, waar je op fietsafstand van het station woont, met 
voorzieningen om de hoek. Dit stimuleert lopen, fietsen en 
OV-gebruik.

Stel het station dus centraal bij ruimtelijke ontwikkeling en 
in het economisch en sociaal beleid. 

Het station heeft op meerdere lagen invloed op en kan bijdragen aan het gebruik en de omgeving.

Knoop Plaats

Langzaam verkeer
Aanwezigheid ov-fiets, 

spoorwegovergangen en 
fietsparkeervoozieningen, fijnmazigheid 

netwerk binnen 300 meter

Nabijheid
Intensiteit van gebruik in de eerste 300 
meter ten opzichte van het totaal

Intensiteit
Dichtheid inwoners, werknemers, 
bezoekers

Menging
Verhouding inwoners en werknemers per 
ha.

Auto
Aanwezigheid van snelwegen, 

snelwegafslagen, regionale wegen en 
parkeervoorzieningen

Openbaar vervoer
Aanwezigheid, frequentie en 

richtingen van ov-modaliteiten

De knoopwaarde en plaatswaarde maken het station tot een waardevolle plek. 

De Euregiorail verbindt 24 stations, zowel in het stedelijk als landelijk gebied van de regio’s. Ontwikkeling van de stations draagt bij aan de mogelijke 
invloed van de Euregiorail.
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02
Er is een grote meerwaarde te behalen als de drie regio’s sterker gaan samenwerken. 
Die samenwerking is ook noodzakelijk om een rol te blijven spelen in de Europese 
en mondiale economische ontwikkelingen. Hierbij moet bedacht worden dat er 
niet alleen maar kansen liggen, maar ook bedreigingen het hoofd geboden moeten 
worden. Een versnipperde aanpak is minder kansrijk dan een sterke regio die 
gezamenlijk optrekt. Belangrijke opgaven zijn het behoud van een goede economische 
concurrentiepositie (zeker als de wereldeconomie de komende jaren minder gunstig 
wordt), een goed functionerende arbeidsmarkt, de vergrijzing van de bevolking en 
daarmee de gezondheidszorg, het vinden van oplossingen voor de klimaatcrisis en de 
energietransitie. De ambities die in elk van de drie regio’s aanwezig zijn bieden voldoende 
aanknopingspunten voor samenwerking. De EuregioRail wordt hierin de katalysator en 
aanjager: niet alleen als infrastructuur maar als verbinder van de regio’s en basis voor 
economische en sociale ontmoeting en uitwisseling.

Ze hebben al een hoop te bieden

Drie regio’s en 
een euregionale 
plus



2.1 SWOT-analyse
Al een sterke economische regio, met kansen 
in duurzame, technische top-sectoren

De drie regio’s Zwolle-Twente-Münsterland vormen een 
belangrijke schakel tussen de Randstad en een deel van 
Noord-Duitsland (Hannover, Berlijn), wat naar beide 
zijden economische perspectieven biedt. De Euregio is 
op zich al een sterke economische regio, zeker als de 
drie deelgebieden zich nog sterker met elkaar verbinden.
 
De belangrijkste gezamenlijke economische speerpunten 
zijn de ontwikkeling van groene waterstof, de medische 
technologie en het ecosysteem van HTSM, chemie en 
kunststoffen. Opvallend is dat de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen Twente en Münsterland op dit 
moment sterker lijkt dan de samenwerking binnen de 
provincie Overijssel tussen de regio Zwolle en Twente. De 
regio Zwolle keert zich meer naar de Randstad, Twente 
meer naar het Duitse achterland. 

De economische potentie van de Euregio kan door zijn 
ligging in ABC (het meest welvarende gedeelte van 
Europa) extra impulsen krijgen als de Euregio zich in 
economisch opzicht verbindt met omliggende regio’s. Dat 
geldt voor de onderwijsinstellingen in de drie regio’s: meer 
samenwerking en doorlopende leerlijnen bieden meer 
keuze- en doorstroommogelijkheden voor de studenten en 
kunnen daarmee leiden tot een betere afstemming van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt.

Dat vraagt wel om een goede infrastructuur, zowel 
binnen de Euregio als met de omliggende regio’s. Op dit 
punt moet nog een slag worden gemaakt. Niet alleen 
congestie op de weg dreigt, maar de kwaliteit van de 
spoorverbinding Zwolle-Münster en de bereikbaarheid per 
OV van het platteland is nog onvoldoende. De realisering 
van de Euregiorail als onderdeel van het trans-Europese 
TEN-T netwerk is uiteraard een goede impuls voor 
verbetering van deze infrastructuur. De herontwikkeling 
van de stationsgebieden in de grotere steden tot 
multimodale en multifunctionele knooppunten vormt 
eveneens een belangrijke impuls.

Daarnaast kent het elektriciteitsnet aan beide zijden van 
de grens onvoldoende capaciteit voor zowel afname 
als terug levering van elektriciteit. Dit probleem zal 
zonder aanzienlijke investeringen alleen nog maar groter 
worden. De BDEW (Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft) gaat voor het Duitse net uit van een 
investeringsbehoefte van € 100 miljard t/m 2030.

Andere uitdagingen voor de grensregio zijn de krapte 
op de arbeidsmarkt (dat als gevolg van onvoldoende 
personeel economische schade en een welvaartskrimp 
tot gevolg heeft), de bevolkingskrimp in kleine kernen 
(onder andere door vergrijzing en ontgroening) en 
gebrekkige verbindingen tussen stad en platteland. 
Wanneer de verbindingen niet op orde zijn, zal het 
aantrekkelijker worden om in de stad te gaan wonen waar 
meer werkgelegenheid is en meer voorzieningen. Goede 
verbindingen maken het mogelijk om op het platteland te 
(blijven) wonen.

Tot slot kan zowel het Nederlandse als Duitse gedeelte 
van de Euregio als een zeer waardevol toeristisch-
recreatief gebied worden beschouwd met zijn prachtige 
landschappen en historische steden en stadjes. De 
Euregio is daarmee niet alleen economisch welvarend, 
maar kan ook hoog scoren als het gaat om de brede 
welvaart. De keerzijde van de aanwezigheid van veel 
natuurgebieden (waaronder vier nationale landschappen) 
in het Nederlandse deel is dat de huidige stikstofcrisis 
grote gevolgen kan hebben voor de aanwezige landbouw.

De bovenstaande tabel benoemd de belangrijkste conclusies uit de SWOT-analyse. Zie voor een nadere uitwerking van 
de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen de uitgebreidere analyse in de bijlagen.
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elektriciteitsnet
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2.2 Economie
Euregiorail creëert samenwerkingsmogelijkheden 
voor kansrijke economische niches

Kenmerkend voor de regio Zwolle zijn de sectoren 
agrofood, vrijetijdseconomie, health, kunststoffen en 
logistiek. Deze vijf sectoren maken van de regio Zwolle 
een welvarende regio. Daarnaast mikt de regio op de 
ontwikkeling van de creatieve industrie. In deze mix van 
veelzijdigheid delen de verschillende sectoren kennis en 
worden nieuwe kansen door kruisbestuiving gecreëerd. 
Vooral in de logistiek zijn er grote bedrijven, zoals SCANIA, 
Euroma, Plukon, Wehkamp, Goliath, Verhoek Europe, 
Schagen Groep en Wehkamp. Op het terrein van Health 
is het Insala ziekenhuis van groot belang, het grootste 
niet-academische ziekenhuis van Nederland dat ook een 
topklinisch opleidingsziekenhuis is. Met de ‘Dutch Circular 
Polymer Valley’ is een samenwerkingsverband gecreëerd 
van overheden, bedrijven en kennisinstellingen dat 
innovaties stimuleert om het aandeel gerecycled kunststof 
materiaal te laten stijgen. Rond Genemuiden en Hasselt 
is een ecocluster van tapijtindustriebedrijven, die samen 
goed zijn voor zo’n 60% van de Europese tapijtindustrie. 

De regio Twente wordt gekenmerkt door een sterke 
(maak)industrie. In de afgelopen 50 jaar is een omslag 
gemaakt van simpelere productieketens naar meer 
hoogwaardige en geavanceerde processen en producten. 
De geschiedenis in textiel wordt daarbij niet vergeten, één 
van de speerpuntsectoren is dan ook High Tech Systems 
and Materials (HTSM). Maar de innovatiesprong gaat 
verder: in Twente wordt hard gewerkt aan 3D-printers, 
robotica, nanotechnologie en zelfrijdende voertuigen. 
Twente heeft hierdoor wereldwijd unieke posities 
opgebouwd in de sleuteltechnologieën voor de toekomst. 
Denk aan slimme materialen, sensing, robotica, fotonica, 
artificiële intelligentie en medische technologie. In de 
afgelopen jaren groeiden vooral de sectoren ICT, logistiek 
en techniek hard. Naast een belangrijke aantrekkende 
functie en als incubator van ideeën zijn de hogere 
onderwijsinstellingen belangrijke werkgevers in Twente. 
De Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en ArtEZ 
University of Arts bieden werk aan meer dan 5.000 
(deels internationale, waaronder Duitse) werknemers. 
Kenmerkend voor Twente zijn de vele ‘verborgen 
parels’: relatief onbekende, maar sterk gespecialiseerde 

Regio Zwolle Twente

De regionale economie in het Münsterland wordt 
gekenmerkt door kleine en middelgrote bedrijven. In 
totaal zijn ongeveer 68.500 bedrijven en ondernemingen. 
Het landelijke deel van Münsterland (de vier Kreisen) 
telt relatief veel middelgrote bedrijven, terwijl de stad 
Münster juist een groter aandeel bedrijven met minder 
dan 10 medewerkers én met meer dan 250 medewerkers 
heeft. De regionale economie wordt gekenmerkt door 
een grote verscheidenheid aan sectoren, maar is vooral 
toonaangevend in de volgende clusters: machinebouw, 
levensmiddelenindustrie, logistiek, gezondheidsindustrie, 
kennisintensieve diensten, en ook innovatieve materialen 
en efficiënt gebruik van grondstoffen. Toonaangevende 
bedrijven die ook bovenregionaal bekend staan zijn bijv. 
Agravis Raiffeisen (groothandel agri), BASF Coatings 
(chemie), Brillux (lak en verf), Conditorei Coppenrath 
und Wiese (food), DMK Deutsches Milchkontor (food), 
Ernsting’s Family (textiel), Fiege Gruppe (logistiek), 
Hülsta-Werke (meubels en interieur), Iglo (food), Schmitz 
Cargobull (logistiek) en Westfleisch (food). Over het 
algemeen wordt het Münsterland als vestigingsplaats en 
gebied gewaardeerd.

Münsterland

bedrijven in de maakindustrie, zoals Trioliet in 
Oldenzaal (voertechniek), Schuitemaker in Rijssen 
(landbouwmachines), United Springs in Hengelo (veren) 
(Kracht van Oost, 2017). Revital Bathroom Comfort uit 
Enter, Powerspex, WTT, Stork, HoST, Almi uit Vriezenveen, 
Mekufa uit Vroomshoop of Free Peat uit Westerhaar-
Vriezenveenzewijk zijn andere voorbeelden.
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2.3 Brede welvaart
Ook verder van het spoor kan 
men profiteren van Euregiorail

Op dit moment is de regio Zwolle één van de sterkst 
groeiende regio’s van Nederland in economisch opzicht. 
Regio Zwolle is daarnaast een toeristisch-recreatief zeer 
aantrekkelijke regio met een gevarieerd landschap, met 
enerzijds de IJsseldelta (IJssel, Zwarte Water en Vecht) 
en de uitgestrekte Noordoostpolder, anderzijds de 
uitlopers van de Veluwe, de Sallandse heuvelrug en de 
drie nationale parken van Zuidwest-Drenthe. In dit gebied 
liggen tal van historische (Hanze) steden, stadjes en 
dorpen.

Het is een aantrekkelijke regio om te wonen. De druk 
op de woningmarkt is dan ook groot, niet alleen vanuit 
de regio zelf, maar ook vanuit de Randstad. Dat laatste 
leidt tot een sterk toenemende mobiliteit: bijna een 
kwart van de mensen vanuit de Randstad blijft in het 
westen van het land werken. De in ontwikkeling zijnde 
verstedelijkingsopgave gaat ervan uit dat in de regio tot 
2040 nog 40.000 tot 85.000 woningen gebouwd zullen 
moeten worden.

Een sterke economie is de basis van een vitale regio, een 
basis die er in de regio Twente ligt. Met de netwerkstad 
Almelo, Hengelo en Enschede kent de regio Twente 
stedelijke centra te midden van een groen en vitaal 
platteland waar mensen graag wonen, werken en 
recreëren. In het onderscheidend vermogen van Twente 
om talent aan te trekken en te behouden en om een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven 
te creëren zijn factoren als welzijn, kwaliteit van de 
leefomgeving, goede gezondheid en sociale netwerken, 
cruciaal voor de toekomst. De algehele welvaart van de 
Twentse samenleving is meer dan economie en inkomen. 

De opgave van Twente gaat verder dan alleen de economie 
en de arbeidsmarkt. Twente investeert in duurzame 
oplossingen voor mens en milieu, zoals het hergebruiken 
van textiel, letterlijk vanaf de vezels. Geologisch gezien 
is Twente een van de interessantste gebieden van 
Nederland. Er komen aardlagen uit verschillende perioden 
op een vrij klein gebied aan de oppervlakte. 

Om beter op de brede welvaart te kunnen sturen meet 
Twente Board met regelmaat het ‘Bruto Twents Geluk’. 

Regio Zwolle Twente

Over het algemeen wordt het Münsterland als 
vestigingsplaats en gebied gewaardeerd. Dit wordt 
bevestigd door de resultaten van de gemeentelijke 
ranglijst van NRW. Talrijke gemeenten in het Münsterland 
kregen een bovengemiddelde beoordeling op het gebied 
van economie, werk, huisvesting en levenskwaliteit. 
Oelde staat bijvoorbeeld op de achtste plaats; Havixbeck 
(13e) en Ostbevern (16e) behoren eveneens tot de top 
20. Hieruit blijkt ook dat de gemeenten in de regio zich 
overwegend dynamisch hebben ontwikkeld - de gemeente 
Schöppingen, die op de tweede plaats staat, verdient een 
bijzondere vermelding. In Münsterland is het ruim leven: 
met een bevolkingsdichtheid van 267,4 inwoners per km2 
liggen ze ver onder het landsgemiddelde dat ongeveer 
526,2 / km2 bedraagt.

“De Brede Welvaartsindicator (BWI) is een initiatief van 
strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen 
van Universiteit Utrecht om een alternatieve 
welvaartsmaat te bieden. De BWI meet en weegt elf 
dimensies die het welzijn van Nederlanders weerspiegelen. 
Deze dimensies zijn: veiligheid, milieu, gezondheid, 
subjectief welzijn, balans tussen werk en privé, wonen, 
onderwijs, materiële welvaart, maatschappelijke 
betrokkenheid, sociale relaties en banen.”

“Wij kiezen nadrukkelijk voor één integrale indicator... 
Zo worden de uitruilen tussen verschillende dimensies 
expliciet en disciplineert het daarmee het debat over brede 
welvaart. Werken met één indicator zorgt er ook voor dat 
analyses en vergelijkingen van welvaart tussen regio’s en 
over de tijd beheersbaar blijven. Bovendien sluit de BWI 
zo aan op het raamwerk van het Better Life Initiative van 
de OESO en bouwt erop voort. Dat opent de mogelijkheid 
om op termijn te komen tot een internationale meting en 
vergelijking van brede welvaart.”

Universiteit Utrecht1

Münsterland

1 Universiteit Utrecht (z.d.) Brede Welvaartsindicator Universiteit Utrecht, Onderzoek. 23 September 2022, van https://www.uu.nl/
onderzoek/instituties-voor-open-samenlevingen/brede-welvaartsindicator/over-de-bwi

28 29Euregiorail Corridor Ruimtelijk-Economisch Profiel



2.4 Stationsgebieden
Euregiorail biedt ontwikkelingskansen voor 
de stations en haar omgeving in zowel het 
landelijk gebied als in de steden.
Oost-Nederland en Münsterland zijn goed bediend met 
een fijnmazig spoornetwerk en stations. Ruim driekwart 
van de banen en meer dan tweederde van de inwoners 
in Oost-Nederland zijn te vinden binnen fietsafstand 
van het station. De bebouwde omgeving kenmerkt zich 
door compacte verstedelijking. Dit resulteert in een 
kenmerkende kwaliteit voor zowel het landschap als de 
steden in regio Zwolle, Twente en Münsterland. Compacte 
steden geven de mogelijkheid tot voorzieningen die goed 
te voet en te fiets te bereiken zijn, en zorgen ervoor dat de 
landschappen opener zijn dan elders in het land. 

De grotere steden en kleinere woonplaatsen werken 
aan de ontwikkeling van stations en stationsgebieden. 
Over het algemeen ligt hier de focus op het verdichten 
en functiemening rond stationsgebieden, en het 
verbeteren van de openbare ruimte. Deze ruimten 
worden aantrekkelijker gemaakt voor het langzame 
verkeer, en worden voorzien van groen en water. Denk 
hierbij aan de ontwikkeling van spoorzone Zwolle, SHE 
(spoorzone Hengelo - Enschede), of de vernieuwing van 
de binnenstad van Nijverdal. Aan de Duitse zijde beginnen 
dergelijke plannen zich ook te ontwikkelen met het 
S-bahnnetwerk Münsterland.

Daarnaast zien we ontwikkeling in het realiseren van 
campussen in de buurt van stations. Kennispark 
Enschede, IQ boulevard Hardenberg en Perron038 in 
Zwolle zijn hier goede vorobeelden van. Door op een 
makkelijk bereikbare plek gevestigd te zijn, wordt het 
voor verschillende doelgroepen (studenten, bezoekers, 
ondernemers en werknemers) aantrekkelijk onderdeel uit 
te maken van de campus.

Ook binnen Duitsland zien we een begin van 
ontwikkelingen in en rond stationsgebieden. In Münster 
wordt ten zuiden van het station gewerkt aan Spoorzone 
Hansator, waar wonen, bedrijvigheid en recreatie gemengt 
worden. Bocholt ontwikkelt Kubai Kulturquartier tegen het 
station aan, als tweede centrum. Veel plaatsen kunnen 

echter nog grote sprongen maken in het verbinden van 
stations(gebieden). Er wordt nu veel waarde gehecht 
aan de knoop, maar de plaatswaarde van stations is 
onderbelicht. Dit draagt ook bij aan verdere groei van 
het gebruik van de stations. Dat kan weer de basis 
vormen voor meer overstapmogelijkheden naar langzame 
(deel-)mobiliteit en (kleine) voorzieningen zoals een 
koffieautomaat en toiletten op een station. 

S-bahnnetwerk Münsterland

Perron038, Zwolle Kubai Kulturquartier, Bocholt

Stadthafen Kreativkai, Münster Stationsplein Zwolle

Station Steinfurt-Burgsteinfurt Verdiept station, Nijverdal
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2.5 Mobiliteit
Euregio Corridor als onderdeel van 
een verfijnd spoorwegennet.

De regio Zwolle kenmerkt zich door een goede 
bereikbaarheid over de weg, zowel richting de Randstad 
(A6 en A28) als naar het noorden en zuiden van het land 
(resp. A28 en A50 Zwolle zelf is als schakelpunt tussen 
de drie noordelijke provincies en de rest van Nederland 
met spoorlijnen in acht richtingen één van de grote 
spoorwegknooppunten. Het is het westelijke overstappunt 
van de te verbeteren spoorverbinding tussen Zwolle en 
Münster met de Hanzelijn richting Amsterdam en de 
spoorlijnen naar Utrecht (-Den Haag/Rotterdam) en het 
Noorden en  het Zuiden van Nederland. Het toch al niet 
optimale busvervoer naar de dorpen staat steeds meer 
onder druk. 

Twente heeft verschillende belangrijke verbindingen op 
vrijwel alle modaliteiten. Op de weg is er de aansluiting 

met de A1, de A35 en de N18. Waar de A1 belangrijk is 
voor de bereikbaarheid van de Oost-west as met de 
Randstad en de Stedendriehoek, bereik je middels de 
A/N35 de stedelijke gebieden van Zwolle en Twente. 
Met de N18 is Twente verbonden met de Achterhoek 
en Arnhem-Nijmegen. Op het spoor zijn zowel de 
verbindingen naar omliggende steden, de Randstad, 
maar ook naar Duitsland; Osnabrück, Münster en Berlijn. 
Het internationale treinverkeer loopt niet via Enschede 
maar via Hengelo. Dat pleit ervoor om beide steden als 
een samenhangend geheel te zien, temeer omdat de 
universiteit op de grens van beide steden ligt. Ook in de 
infrastructuur over water is veel geïnvesteerd, met name 
in de verruiming van de Twentekanalen. De Twentekanalen 
vormen een belangrijke logistieke schakel tussen de 
havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Als laatste 

Alle gebieden rondom de treinstations van de 
Euregio binnen 5 minuten fietsen.

heeft Twente een hoogwaardig fietsnetwerk met F35, 
een fietssnelweg die de belangrijkste kernen met elkaar 
verbindt.

In Münsterland is de stad Münster een belangrijk 
(internationaal) spoorwegknooppunt met verbindingen 
naar onder andere grote steden als Osnabrück, Bremen, 
Hamburg, Berlijn, Dortmund, Essen en (via Hengelo) 
Amsterdam. Ook is het een knooppunt van een uitgebreid 
S-Bahnnetwerk dat de gehele regio goed ontsluit. Naast 
de trein en de auto, is Münsterland ook goed aangesloten 
op waterinfrastructuur. 

De fiets hoort onlosmakelijk bij Münsterland en is ook 
traditioneel gezien een belangrijk vervoersmiddel voor 
bewoners van de regio. Ook biedt het een toeristisch 

perspectief. Met het project “Triangel” willen de 
Kreis Steinfurt en de steden en gemeenten Metelen, 
Neuenkirchen, Ochtrup, Rheine, Steinfurt en Wettringen 
over een totale lengte van ongeveer 62 km een snelle en 
veilige fietsverbinding tussen de stadscentra en vitale 
kernen tot stand brengen.
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Duurzaam

Inclusief

Brede welvaart

2.6 Duurzame sociale ontwikkeling
Euregiorail bevordert een duurzame & 
inclusieve ontwikkeling van de Euregio 
en het brede welvaarts begrip
De regio Zwolle kent vier RES-regio’s, die elk de 
strategische koers omvatten om de gezamenlijke 
energiedoelen in 2030 te realiseren en bij te dragen aan 
het Nationale Klimaatakkoord. De RES 1.0 West-Overijssel 
heeft als doelstelling om in 2030 1,86 TWh (Terawattuur) 
aan schone energie op te wekken met inzet van zon en 
wind. Ook is afgesproken te streven naar een verhouding 
van wind: zon van 60%:40%. Dat betekent dat nieuwe 
zoekgebieden voor windenergie worden gezocht. In de 
RES 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is 
om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe 
op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-
energie. 

Op dit moment wekt Twente zo een 90GWh aan 
duurzame energie op. Dit moet volgens de RES 1.0 worden 
verhoogd wil Twente in 2030 aan de klimaatdoelen 
voldoen. Dit is mogelijk door volop in te zetten op zowel 
wind- als zonne-energie. Daarbij wordt uitgegaan van een 
voorkeursvolgorde, maar wordt parallelle realisatie juist 
aangemoedigd: zon op dak zoveel mogelijk benutten, 
clustergebieden met windturbines en zonnepanelen in 
veldopstelling in combinatie met andere maatschappelijke 
opgaven, monofunctioneel wind op land in combinatie 
met andere maatschappelijke opgaven (meer stabiliteit en 
rendement dan zon op land), monofunctioneel zon op land 
en op water in combinatie met andere maatschappelijke 
opgaven.

Voor alle regio’s geldt dat in de op te stellen RES 2.0 een 
verdere verdieping en regionale afstemming plaatsvindt 
over de inzet van bovenlokale bronnen, zoals geothermie 
en duurzame gassen. Op basis van de analyse van de 
Transitievisies Warmte (TVW) en de uitwerking van 
verdeelbare bronnen wordt het verdeelvraagstuk verder 
doorontwikkeld en worden de regionale verdeelafspraken 
verder uitgewerkt.

Münsterland doet het de afgelopen jaren al goed 
op het gebied van duurzame energie. Volgens de 

Energieatlas NRW is Münsterland de regio met de 
meeste PV- en Windinstallaties. In 2019 werd 44 procent 
van de verbruikte energie opgewekt uit hernieuwbare 
energiebronnen. In het rapport Energie voor Münsterland 
worden verschillende vormen van hernieuwbare energie 
omschreven waar de regio voornamelijk gebruik van 
wil maken; windenergie, biomassa, zonne-energie, 
energieparken, aardgas. Waterenergie en geothermie 
worden in mindere mate als oplossingen gezien voor de 
regio. In de ruimtelijke plannen krijgen vooral windturbines 
planologisch voorrang voor andere plannen wanneer deze 
niet met elkaar verenigd kunnen worden. In het geval van 
conflicterende plannen krijgen dus windmolens voorrang 
in de daarvoor aangewezen gebieden. Belangrijke 
energieparken in de regio zijn het Bio-energiepark 
Saerbeck en het Energie Innovationspark Hörstel. Op een 
hoger samenwerkingsniveau maakt Münsterland ook deel 
uit van de deelstaatorganisatie NRW.Energy4climate. 

Mobiliteitstransitie: minder autoafhankelijk
Energie: schone, compacte, zuinigere mobiliteit
Circulair: investeert in de kwaliteit van (het hart 
van) bestaande steden en dorpen & spreekt geen 
maagdelijke gronden voor nieuwe ontwikkeling aan
Economisch: bevordert op allerlei niveaus ontmoeting 
& uitwisseling van onderwijs & bedrijfsleven
Sociaal: zie Inclusief & Brede welvaart

Stationsgebieden zijn best 
bereikbare gebieden,
ongeacht je favoriete 
vervoersmiddel, leeftijd of 
inkomen

Toegevoegde leefkwaliteit:
meer keuze en 
ontplooiingsmogelijkheden, 
in aantrekkelijke omgeving
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2.7 Actorenanalyse
55 netwerken, met regio Twente als 
verbindende schakel in de regio.

Netwerken zijn van onmisbaar belang voor de 
ruimtelijk-economische structuurontwikkeling – als 
teken van samenwerking en als ontmoetings- en 
afstemmingsplek voor overheden, bedrijven, 
onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Een analyse 
van in totaal 55 netwerken met meer dan 1.900 unieke 
netwerkpartners laat zien dat alle drie de regio’s sterke 
samenwerkingsverbanden kennen. En niet alleen binnen 
de regio’s, ook bovenregionaal wordt samengewerkt: 
vooral tussen Zwolle en Twente en Münsterland en 
Twente. Waardoor de regio Twente een belangrijke 
verbindingsfunctie vervult, niet alleen geografisch maar 
ook voor de uitwisseling van ideeën en concepten en het 
aan elkaar knopen van netwerken. 

Ook al zijn hiermee niet alle netwerken in beeld die werken 
in de drie regio’s, kunnen we toch uitspraken doen over 
de aard en focus van deze structuren. De 55 netwerken 
focussen zich voornamelijk op hot topics zoals de thema’s 
talent en arbeidsmarkt (31) en economie en innovatie 
(43) (netwerken kunnen aan meerdere thema’s tegelijk 
werken): grote thema’s waar ook grote opgaven liggen 
zoals de krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak om te 
blijven innoveren om een aantrekkelijke vestigingsplaats 
voor bedrijven en talenten te blijven. Voor de andere 
grote thema’s waar ook belangrijke vraagstukken liggen 
zoals bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling is de 
betrokkenheid echter minder groot en ligt het aantal 
netwerken dat zich op deze thema’s focust met 8 en 12 
verbanden lager.

In totaal zijn er 6 netwerken en samenwerkingsverbanden 
die regio grensoverschrijdend actief zijn, waaronder de 
Euregio. Het gaat hierbij om samenwerkingsverbanden 
tussen de regio’s Twente en Münsterland en 
tussen Twente en de regio Zwolle. Er zijn geen 
samenwerkingsverbanden die alle drie de regio’s in hun 
totaliteit omvatten.

Regio Zwolle
In de regio Zwolle zijn in het IT Platform meer dan 70 
ondernemers en bedrijven met elkaar verbonden. Hier 
sluit het Topcentrum E-commerce bij aan waar naast 
bedrijven ook de provincies Flevoland en Overijssel, 
en de 22 gemeenten die de regio Zwolle vormen, 
vertegenwoordigd zijn. Ondernemingen in verschillende 
sectoren als onderwijs, onderzoek en overheid (de vier 
O’s) werken samen in het innovatienetwerk ‘Kennispoort’. 
Aan het Zorginnovatienetwerk voor Oost Nederland 
‘Health Valley’ nemen 25 organisaties uit de regio Zwolle 
deel. 52 bedrijven in de toegepaste kunststof technologie 
werken samen in het ‘Polymer Science Park’ en vormen 
een ecosysteem van grondstofleverancier tot producent 
van eindproducten. In het Logistiek Expertisecentrum 
(LEC) Regio Zwolle werken grote ondernemers in deze 
branche samen met hogeschool Windesheim om te 
komen tot innovatie. De havens van Zwolle, Kampen en 
Meppel maken deel uit van de ‘Port of Zwolle’. Ook hierin 
zijn ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar 
verbonden. 

Twente
In Twente is de Twente Board bestuurlijk trekker 
van de regionale opgaven en verbindt partijen in het 
ontwikkelen van oplossingen. Daarbij wordt Multi Helix 
samengewerkt met de Twentse samenleving en gebouwd 
aan intelligente, sterke netwerken. De Twente Board kan 
kansrijke projecten aanjagen, partijen bij elkaar brengen, 
lobby organiseren, zaken lostrekken die niet lopen en 
ambassadeur zijn voor bedrijvig Twente. Daarbij fungeert 
de Young Twente Board als alert klankbord voor de board. 
Voor de acquisitie van bedrijven en internationalisering 
wordt in Twente samengewerkt met regionale partners 
en netwerken. De regionale actoren voor deze activiteiten 
zijn onder andere Novel-T, OostNL, Stichting Pioneering 
en WTC, die samen met diverse ondernemersplatforms en 
netwerkorganisaties een samenhangend geheel vormen.

 

Münsterland
Het Münsterland werkt op een aantal gebieden 
samen, zo zetten alle Kreisen (en Münster) samen 
in op het positioneren van de regio, aantrekken van 
talent en bevorderen van (innovatie)netwerken in 
de samenwerkingsstructuur Münsterland e.V. Deze 
vereniging heeft niet alleen overheden in haar bestuur 
maar neemt ook uitdrukkelijk het bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen mee. Maar ook op inhoudelijke 
onderwerpen zijn samenwerkingsstructuren en 
organisaties ontstaan. Het Digital Hub Münsterland is 
een netwerk dat mede wordt gefinancierd vanuit het 
ministerie voor Economie in Düsseldorf. Doel van het 
netwerk is om creatieve start ups in de regio samen te 
brengen met IT-deskundigen en met ervaren bedrijven die 
al meer expertise hebben rondom digitalisering. Andere 

voorbeelden zijn ‘Enabling Networks Münsterland’ met als 
doel innovatiebevordering door hogescholen, bedrijven en 
netwerken dichter bij elkaar te brengen of de Digitalradar 
Münsterland met focus op onder meer 3D printing en 
AI/ robotisering. Om het vestigingsklimaat ook op lange 
termijn te versterken, de regio aantrekkelijk te houden en 
zich te specialiseren in de concurrentie tussen de regio’s, 
bundelen bedrijven, onderzoeksinstellingen en netwerken 
ook hun competenties op het gebied van “Digital 
Solutions”, “Life Sciences”, “Engineering Pro”, “Materials 
and Surfaces” en “Sustainable Eco”.
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2.8 De euregionale plus
Wanneer de regio’s intensiever gaan samenwerken.

Uit de SWOT blijkt dat er veel kansen liggen voor de 
versterking van de brede welvaart in de grensregio, 
kansen die gefaciliteerd worden door de EuregioRail. 
Niet alleen als fysieke ontmoetingsplekken rondom 
stationsgebieden, als katalysator van gebiedsontwikkeling 
maar ook door het ontsluiten van buurtregio’s en de 
faciliteiten die daar te vinden zijn. Ondernemers hebben 
mede door de spoorverbinding betere contacten met 
onderwijsinstellingen, werknemers en forenzen een groter 
bereik op de arbeidsmarkt en toeristen en recreanten 
kunnen gebruik maken van een duurzaam vervoersmiddel.
 
De euregionale plus die ontstaat door een sterke 
samenwerking versterkt de hele brede welvaart:

Een sterke economie is daarbij de basis voor een vitale 
regio. De leefbaarheid is in grote mate afhankelijk van de 
economie: meer bedrijvigheid betekent ook meer regionale 
investeringen. Exporterende bedrijven leveren producten 
of diensten aan andere regio’s (en landen) en brengen 
geld naar de regio. Dit geld gaat (deels) naar werknemers 
en lokale/ regionale bedrijven door een waardeketen 
op te bouwen, regionale diensten en producten te 
kopen en gebruik te maken van de voorzieningen. 
Een sterke economie is ook een vestigingsfactor voor 
zowel bedrijven als mensen: bedrijven zijn gebaat bij 
bestaande, regionale clusters van bedrijven uit dezelfde 
branche. Clustervorming zorgt voor synergie-effecten: er 
is ruimte voor innovatie door kruisbestuiving, regionaal 
aanwezige kennis en expertise en ook een gezonde 
concurrentie. Netwerkvorming is hiervoor een belangrijke 
voorwaarde. Clustervorming draagt bij aan de opbouw van 
structuren zoals logistieke voorzieningen, infrastructuur 
of bedrijventerreinen en kantoorgebouwen. Ook ontstaan 
er netwerken zoals een goede samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven.

Beschikbaarheid van personeel blijft een belangrijk 
vestigingscriterium. Om aantrekkelijk te zijn voor 
(potentiële) werknemers, moet de woon- en leefomgeving 

op orde zijn. Dit houdt in voldoende en passende 
huisvesting, bijvoorbeeld voor starters, jonge gezinnen 
of juist voor empty nesters. Maar het gaat ook om een 
aantrekkelijke omgeving met ruimte voor recreatie 
en rust: een beleefbare natuur en een gezond milieu. 
Als vestigingsfactor is natuur in balans met stedelijke 
voorzieningen van groot belang. Mensen zijn op zoek naar 
een goede bereikbaarheid, woningen dicht bij hun werk, 
voorzieningen, een dynamisch winkelaanbod maar ook 
naar parken, recreatiegebieden en natuur. 

Mensen hebben ook behoefte aan vitale kernen en 
wijken met een vitale gemeenschap. Dit betekent zowel 
kwalitatief goede en passende voorzieningen zoals 
onderwijs, zorginrichtingen, detailhandel of recreatie- 
en sportaccommodaties bereikbaar en in goede staat. 
Het gaat om de leefbaarheid en levendigheid in de 
steden en de dorpen: weinig leegstand, veiligheid en 
de aanwezigheid van verenigingen, clubs, stichtingen 
en evenementen. Mensen willen graag in hun eigen 
omgeving de kinderen naar school kunnen brengen, naar 
de dokter of tandarts kunnen gaan, hun boodschappen 
doen en op de voetbalclub of schutterij zitten. 

Een gezonde woon- en leefomgeving en vitale en 
levendige kernen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van 
de regio voor mensen: voor potentiële werknemers die 
naar de regio komen en ook voor nieuwe generaties die de 
keuze hebben om te vertrekken. Vanuit dit potentieel is het 
van belang om talenten te ontwikkelen en innovatie aan te 
jagen – de economie heeft deze input nodig. De inwoners 
van de grensregio hebben behoefte aan een passende 
opleiding en passende structuren om de economie te 
versterken. Bijvoorbeeld door nieuwe processen en 
producten te ontwikkelen, nieuwe businessplannen te 
ontwikkelen of door slim samen te werken. 

Het opwaarderen van de spoorverbinding Zwolle-
Twente-Münster met doorgaande treinen kan leiden 
tot een belangrijke verbindingsas om de uitwisseling en 

gezamenlijke groei met de aangrenzende regio’s Zwolle 
en Münsterland te bevorderen. Maar daarnaast dragen 
andere verbindingen bij tot een economisch sterke 
regio, zoals de mogelijke Nedersaksen lijn (Groningen)-
Veendam-Hardenberg-Enschede en het S-Bahnnetwerk 
rond Münster. Ook goede verbindingen van de steden 
naar het omringende platteland zijn een voorwaarde voor 
vitale regio’s.
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03
Er liggen dus genoeg kansen om te verzilveren! Concrete kansen voor betere 
samenwerking in de grensregio en langs de Euregiorail spoorlijn. Of het gaat om het 
verbinden van vitale ondernemers, sterke clusters, talentvolle studenten aan innovatieve 
onderwijsinstellingen of het uitrollen van technologische innovaties die oplossingen 
bieden voor de grote (transitie-)opgaven waar we voor staan. Er zijn projecten en 
bouwstenen in alle vormen (van rijp tot groen) en van grootschalig tot erg concreet die 
een bijdrage leveren aan de euregionale plus. 

Dit vraagt om een nauwere samenwerking: een versnipperde aanpak van elk van de 
drie in Europees verband gezien relatief kleine regio’s is minder kansrijk dan een sterke 
regio waarin nauw wordt samengewerkt. Belangrijke opgaven zijn het behoud van een 
goede economische concurrentiepositie (zeker als de wereldeconomie de komende 
jaren minder gunstig wordt), een goed functionerende arbeidsmarkt, de vergrijzing 
van de bevolking en daarmee de gezondheidszorg, het vinden van oplossingen voor de 
klimaatcrisis en de energietransitie. Het is daarvoor belangrijk te kijken naar de ambities 
die in elk van de drie regio’s aanwezig zijn, de aanknopingspunten die er zijn voor de 
samenwerking tussen de drie regio’s en tot slot de positie van de Euregio in een groter 
Europees verband.

Winkelen met ruimtelijk-economische 
bouwstenen om je eigen pakket samen te stellen

Bouwen aan een 
sterke Euregio



Innovatietafels 
oprichten

D

Inzetten op vitaal 
ecosysteem topsec-

toren
D

Sterke regiomar-
keting

B

Investeer in publieke 
campussen

S

High Tech Academy 
Duitsland

Quadrupel Helix 
samenwerkingen

B

Triple Helix 
samenwerkingen

B

Innoveren in Fablabs

B

Vliegen op waterstof

B

Versterken van 
ondernemerschap

Grensoverschrij-
dende projecten 
voor leerlingen

E

Creëer excellente 
woonmilieus

E

Landschap inzetten 
als trekker

E

Human capital 
agenda

E

Start recreatieve 
routes op stations

M D

Euregionaal door-
lopende leerlijn

E

Euregionale samen-
werkingen tussen 

universiteiten
E

Bezoekers infor-
matiepunten

E

Volle inzet op 
cross-border talent

E

Samenwerkingen in 
medische technolo-

gie aanjagen
B

Van kennis naar 
kunde naar kassa

B

Investeer in private 
campussen

S

Grensoverschri-
jdende instroom 
‘stille arbeidsre-

serves’ E

Toezicht op wonen

E D

Zet in op 
deelmobiliteit

B S

Euregionaal 
ticketsysteem

B

Aantrekkelijke 
snelfietsroutes

B

Overstap-
mogelijkheden

B S

Snelle 
treinverbinding door 

minder stops 
B E

Grensoverschrij-
dend fietsnetwerk

B E

Zet topsectoren 
in voor duurzame 

innovaties
E

Trek de duurzame 
bezoeker aan

M B

Verduurzaming van 
bedrijventerreinen

E

Elektrificeer de 
Euregiolijn

M B

Oplaadpunten voor 
elektrisch vervoer

M B

Internationale 
(trein-)verbindingen

E B

Station als etalage 
voor de regio

B

Stationsgebied als 
innovatieve hotspot

M B

Functiemenging in 
het stationsgebied

M B D

Flex werkplekken bij 
het station

M B E

Stationsgebied 
wordt 

ontmoetingsplek
M B

Bedrijfsverzamel-
gebouwen bij het 

station
BE

Basisvoorzieningen 
voor de treinreiziger

B M

Stationsgebied als 
centrum

M B

Luchthavens beter 
ontsluiten

B E

Verdichten rond 
stations

E

Investeer in vitale 
kernen

EB D

Euregiorail rijdt tot 
Zwolle

B E S

Ontlast de 
goederenlijn

B E

Verzilver de kansen 
van het S-Bahn 

project
B E

3.1 De Bouwstenenwinkel
Wat past er bij jouw regio?

EconomieE

Brede WelvaartB

MobiliteitM

StationsgebiedenS

DuurzaamheidD
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3.2 Bouwstenen
Economie

Het is van groot economisch belang dat de Euregio 
zich inzet op een vitaal ecosysteem voor de aanwezige 
topsectoren door een actieve netwerkvorming. De drie 
regio’s beschikken elk over sterke economische sectoren 
zoals de HTSM in de regio’s Twente en Münsterland, 
en de chemie en kunststoffen (polymeren) in de regio 
Zwolle. Dat biedt mogelijkheden voor een ecosysteem met 
crossovers op producten en kennisniveau door versterking 
van de onderlinge samenwerking met uiteindelijk doel 
een Euregionale triple helix. Dat vraagt ook om een goede 
samenwerking tussen de economic boards van de drie 
regio’s (zie bij governance). 

Bij de cross-overs kan gedacht worden aan HTSM, ICT 
en medische technologie, aan chemie en kunststoffen. 
Ook de landbouw kan hierbij worden betrokken voor 
bijvoorbeeld het benutten van reststromen voor het 
creëren van bouwmaterialen. Ook het benutten van 

medisch afval en medicijnresten voor nieuwe grondstoffen 
levert een nuttige bijdrage aan de economie en levert een 
bijdrage aan het verminderen van de milieuproblematiek.

Sterke regiomarketing
Zet als regio gezamenlijk in op 
een herkenbaar en aantrekkelijk 
verhaal dat verschillende 
typen bezoekers aanspreekt. 
Dit zorgt ervoor dat er meer 
toeristen komen, die de juiste 
verwachtingen van de regio 
hebben en die bovendien langer 
in de regio zullen verblijven en er 
(dus) meer besteden.

B

Inzetten op vitaal ecosysteem 
topsectoren
Actieve netwerkvorming rondom 
een aantal topsectoren die in alle 
regio’s een aanjagende functie 
hebben: D-NL netwerken rondom 
waterstof, slimme maakindustrie 
(HTSM), batterijtechnologie, 
medische technologie. Binnen de 
netwerken worden bedrijven en 
onderwijs met elkaar verbonden.

D

Innovatietafels oprichten
Steun ondernemers actief bij het 
uitwerken van hun idee, gefocust 
op enkele specifieke thema’s en 
topsectoren. Aan innovatietafels 
worden concrete ideeën 
gepitcht en kunnen partners 
belangstelling tonen, met als doel 
het opstarten van gezamenlijke 
innovatietrajecten.

D

Investeer in publieke campussen
Zorg ervoor dat (profit en non-
profit) organisaties van elkaars 
fysieke nabijheid kunnen 
profiteren zodat samenwerking, 
kennisuitwisseling en het delen 
van faciliteiten gemakkelijker 
worden (kruisbestuiving). Zo’n 
gespecialiseerde vestigingslocatie 
die goed bereikbaar is met het OV, 
zal daarvan profiteren.

S

High Tech Academy, ook voor 
Duitsland
Koppel via de High Tech Academy 
Almelo niet alleen Nederlandse, 
maar ook Duitse young 
professionals en bedrijven aan de 
initiatieven. Dit zorgt niet alleen 
voor meer (grensoverschrijdende) 
kennis en kennisuitwisseling, maar 
ook voor nieuwe relaties en dus 
toekomstige netwerkkracht. 

Samenwerkingen in medische 
technologie aanjagen
Er gebeurt in de Euregio veel 
op gebied van gezondheidszorg 
en innovatie van medische 
technologie. Stimuleer uitwisseling 
en cross-overs, voor een 
Euregionale  plus. Innovaties uit 
Münster kunnen in Twente worden 
gemaakt en in Zwolle worden 
getest en toegepast.  

B

Triple Helix samenwerkingen
Stimuleer Triple Helix verbanden 
met behulp van een virtueel 
netwerk en fysieke campussen. 
Op (weg naar) een campus vinden 
onverwachte ontmoetingen plaats. 
Zo worden het bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden 
met elkaar verbonden.

B

Quadrupel Helix samenwerkingen
Betrek naast de ‘traditionele’ triple 
helix partijen ook de vierde poot: 
‘ons’. Dit kan varieren van lokale 
gemeenschappen tot (inter-)
nationaal opererende NGO’s; 
gespecialiseerde clubs die zich 
zonder winstdoel inspannen voor 
een maatschappelijk belang. Deze 
4e ‘O’ wordt steeds impactvoller in 
het maatschappelijk speelveld.

B

Investeer in private campussen
Private campussen zorgen voor 
interactiemogelijkheden tussen 
ondernemers, mkb’s en topspelers, 
binnen grotendeels van onderop 
gestelde kaders. Frequente 
onderlinge ontmoetingen 
en uitwisselingen leiden tot 
vruchtbare kruisbestuivingen in 
een potentieel hoog tempo. 

S
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3.2 Bouwstenen
Economie

Versterken van 
ondernemerschap
Zet je in voor het bevorderen 
van nieuw ondernemerschap 
door Nederlandse en Duitse 
programma’s te koppelen. 
Zet grensoverschrijdende 
leiderschapsprogramma’s op, 
en organiseer masterclasses 
Grenzeloos Ondernemen.

Innoveren in Fablabs
Stimuleer innovatie door het 
uitbreiden van de Fablabs 
van de FH Münster naar 
kennisinstellingen over de 
grens. Deze Fablabs richten zich 
voornamelijk op de thema’s smart 
industry en digitalisering. Zoek 
hierbij aansluiting bij Novel-T, dat 
nu uitsluitend binnen de regio 
Twente actief is.

B

Van kennis naar kunde naar kassa
Stel een subsidiepot samen voor 
initiatiefnemers in de hightech 
sector met ideen voor het traject 
van kennis naar kunde naar kassa. 
Gefinancierd door investeerders 
geeft mogelijkheid tot doorloop 
van de subsidie. Europese 
subsidies als INTERREG zijn 
andere mogelijkheden.

B

Vliegen op waterstof
Speel in op de toepassing van 
waterstoftechnologie in de 
luchtvaart. In Nederland zijn er 
meerdere ontwikkelingen. Het is 
denkbaar dat de net buiten de 
Euregio gelegen vliegvelden de 
centra worden voor duurzame 
luchtvaart, waarin de relevante 
bedrijven, onderwijs- en 
kennisinstellingen participeren.

M D

3.3 Bouwstenen
Brede welvaart

De regio wordt gezien als een prettige woon- en 
leefomgeving met veel natuur en ruimte, die echter wel 
onder druk begint te staan door de mogelijke gevolgen 
van demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing. Om 
aan de vervangingsvraag van de komende jaren te kunnen 
voldoen is het niet alleen van belang om talenten in de 
regio te houden, maar ook in te zetten op het aantrekken 
van talenten van buiten. Dit kan door in te zetten op een 
betere bereikbaarheid en een prettig woon- en leefklimaat. 
Wanneer de verbindingen naar de andere gebieden in 
Duitsland en Nederland beter zijn en de omgeving genoeg 
voorzieningen te bieden heeft, zullen talenten van buiten 
eerder geneigd zijn de stap naar de grensregio te maken.

Er liggen grote kansen in het koppelen van onderwijs en 
praktijk, juist ook over de grens heen. Denk aan stages, 
uitwisselingen en/ of bedrijfsbezoeken. Ook in het primaire 
onderwijs kunnen bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken aan 

industriële ondernemers een prominentere plek krijgen. 
Positieve initiatieven die bestaan kunnen ook over 
de grens heen worden uitgebreid: Zo is er binnen het 
programma Meet the Boss de kans voor Duitse leerlingen 
om op bezoek te gaan bij Duitse bedrijven. Ook bij de 
stichting Perron038 is er ruimte voor studenten om kennis 
te maken bij de innovatieve maakindustrie. De Triple T 
High Tech Academy is een onderwijsprogramma waarin 
het ROC Twente samenwerkt met een aantal hightech 
bedrijven om talenten in de regio op te leiden en te 
behouden. 

Grensoverschrijdende projecten 
voor leerlingen
Richt Duits-Nederlandse 
onderwijsprojecten op waarbij 
bedrijfsbezoek gekoppeld wordt 
aan persoonlijke ontwikkeling van 
de leerlingen zodat zij uitgedaagd 
worden (zoals ‘Meet the Boss’). 
Zo’n grensoverschrijdende aanpak 
motiveert jongeren voor D-NL 
samenwerking.

E

Grensoverschrijdende instroom 
‘stille arbeidsreserves’ 
Richt een project op dat actief 
inzet op de ‘stille reserves’ 
(mensen die niet (meer) 
of niet volledig werken) op 
de grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt, o.a. in de sectoren 
zorg, ICT en horeca (zoals New 
Jobportunities 2.0 en Stapelbanen 
pilot Steenwijkerland).

E

Start recreatieve routes op 
stations
Zorg ervoor dat langzaam verkeer 
routes voor recreanten direct 
langs de stations lopen, zodat 
het makkelijk is om vanuit de 
trein over te stappen op het 
wandel- of fietsnetwerk. De trein 
wordt dan antrekkelijker. Dit 
stimuleert toerisme en vermindert 
autoverkeer.

M D
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Creëer excellente woonmilieus
Wonen in de Euregio moet in 
de basis op orde zijn (gezond, 
veilig, sociaal prettig en met 
goed bereikbare dagelijkse 
voorzieningen). Maar zorg 
dat er daarnaast ook enkele 
topwoonlocaties zijn op mooie en 
groene plekken waar genoten kan 
worden van rust en privacy. 

E

Landschap inzetten als trekker
Gebruik de gebiedseigen 
kwaliteiten van het landelijk gebied 
om recreanten te trekken, zowel in 
promotionele zin (regiomarketing) 
als bij ingrepen in de fysieke 
leefomgeving. Zorg ervoor dat 
de landschappelijke kwaliteit 
uitgangspunt is.

E

Human capital agenda
Investeer met een breed gedragen 
aanpak (quadrupel helix verband) 
in een vitale beroepsbevolking die 
veerkrachtig is. Zo blijft de regio 
toekomstbestendig en kunnen 
mensen langere tijd een bijdrage 
leveren aan de maatschappij. 
Dit creëert meerwaarde voor alle 
regios, in plaats van onderlinge 
concurrentie in de ‘war for talent’.

E

Euregionaal doorlopende leerlijn
Verbind verschillende 
leerlijnen binnen de Euregio. 
Sluit curricula op elkaar aan, 
organiseer informatieavonden, 
stel halfjaarlijkse overleggen in 
met vertegenwoordigers van 
(middelbaar en hoger) onderwijs. 
Zo blijven scholen het gesprek met 
elkaar aan gaan.

E

Euregionale samenwerking 
tussen universiteiten
Jaag structurele samenwerking 
tussen de universiteiten aan 
weerszijden van de grens 
aan op verschillende vlakken 
(onderwijscurricula en 
onderzoeksprogramma’s). Ook 
op facilitair gebied, uitwisseling 
van personeel, commerciele 
activiteiten en taal liggen kansen. 

E

Volle inzet op cross-border talent
Enthousiasmeer regionale 
scholieren voor de kansen die 
er zijn aan beide zijden van de 
grens met activiteiten als thema 
specifieke, grensoverschrijdende 
bedrijfsbezoeken. Zoek ook 
de samenwerking op met het 
Frauenhofer instituut voor 
studenten die praktijkervaring 
willen opdoen over de grens.

E

3.3 Bouwstenen
Brede Welvaart

Bezoekers informatiepunten
Richt herkenbare fysieke 
en digitaal toegankelijke 
informatievoorzieningen voor 
de bezoeker op. Steek hierbij in 
op verschillende profielen: de 
dagtoerist, de vakantieganger, 
de zakelijke bezoeker; en houd 
rekening met verschillende 
motieven en wensen 

E

Toezicht op wonen
Ontwikkel een (eu)regionaal 
beleidskader voor goede 
huisvesting van praktisch 
geschoolde arbeidskrachten, 
theoretisch en hoger geschoolden 
en expats. Goede huisvesting 
is van belang voor zowel het 
economisch perspectief als 
algemeen welzijn in de regio.

E D
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Investeer in vitale kernen
Zet in op het bouwen waar 
mensen zijn. Om bewoners 
vast te houden in zowel grotere 
als kleinere kernen moeten 
beide vitaal blijven. Voldoende 
draagvlak voor voorzieningen en 
aantrekkelijke klimaatbestendige 
openbare ruimte zijn daarvoor van 
groot belang.

B D E

Treinstations geven de eerste óf laatste indruk aan de reiziger, en zijn het 
visitekaartje van een gebied. Daarnaast zijn het de best bereikbare plekken. 
Er liggen in de directe omgeving van het station dan ook veel kansen. Met 
kleine ingrepen kan het comfort van de reiziger al vergroot worden, kan de 
autodominantie verminderd worden ten gunste van het langzaam verkeer 
of kan het station een parel uit de regio in de etalage zetten - bijvoorbeeld 
een belangrijke opleiding of toonaangevend bedrijf. Bij investering in een 
verbeterde Euregionale treinverbinding is dit het laaghangend fruit en een bijna 
noodzakelijk gebaar naar de treinreiziger.  
Denk nog iets groter en maak van deze stationsgebieden fijne, levendige 
plekken die een bestemming op zich zijn en waar mensen graag willen (ver-)
blijven. Zo ontstaan interessante en ook meer productieve milieus die dienen 
als ontmoetings-, werk-, innovatie- en / of recreatie-hotspot.

3.4 Bouwstenen
Stationsgebieden

Basisvoorzieningen voor de 
treinreiziger
Zorg voor goede 
basisvoorzieningen op of rond 
het station. Denk hierbij aan 
goede fietsparkeerplaatsen, een 
fietspomp, drankautomaat, een 
ticketautomaat of toiletten. Dit 
vergemakkelijkt het reizen met de 
trein. Probeer winst te behalen uit 
een grootschalige aanpak / inkoop. 

M B

Station als etalage voor de regio
Creëer bij elk treinstation een 
(onbemand) informatiepunt 
waar de bezoeker snel relevante 
informatie over of uit de regio 
kan zien. Denk aan toeristische 
informatie, maar ook een letterlijke 
etalage voor nieuwe uitvindingen 
en producten uit wetenschap of 
industrie of kunst en cultuur zijn 
een goede invulling.

B

Functiemenging in het 
stationsgebied
Stations zijn de best bereikbare 
plekken, ongeacht het 
vervoermiddel. Maak hiervan 
levendige plekken met een 
hoge dichtheid, zodat minder 
verplaatsingen nodig zijn. Een 
aantrekkelijke mix versterkt de 
vitaliteit van de plek en verhoogt 
de verblijfskwaliteit. 

M B D

Verdichten rond stations
Concentreer werk, voorzieningen 
en woningen rondom stations. 
Zo kunnen mensen makkelijk bij 
de verschillende voorzieningen 
komen, en maken meer mensen 
gebruik van het OV en langzaam 
verkeer.

M B E

Bedrijfsverzamelgebouwen bij 
het station
Faciliteer de oprichting van 
bedrijfsverzamelgebouwen rond 
stations. Het kunnen aantrekkelijke 
vestigingsplekken worden voor 
ZZP’ers, kleine ondernemingen 
en onderwijsinstellingen, waar 
betaalbaar en op goed bereikbare 
plek geprofiteerd kan worden van 
andere ondernemers. 

E B

Stationsgebied als innovatieve 
hotspot
Zie het treinstation als dé centrale 
(werk)plek van de regio, met 
top faciliteiten om te werken en 
ontmoeten en waar professionals 
uit de wijde omgeving op af 
komen. Hier gebeurt het! Zorg 
voor ‘vooruitgeschoven posten’ 
van topbedrijven en goed horeca 
aanbod.

M B

Flex werkplekken bij het station
Ontwikkel op treinstations waar 
forensen over- of uitstappen 
flexibele werkconcepten, zodat 
het gemakkelijk is onderweg 
enige tijd te kunnen werken 
of studeren. Zorg dat het hier 
betaalbaar én leuk is, en dat 
er ook ontmoetingsruimten en 
vergaderplekken (met de nodige 
faciliteiten) zijn.

M B E

Station wordt ontmoetingsplek
Maak van de stationsomgevingen 
prettige publieke plekken die 
aantrekkelijk zijn voor ontmoeting. 
Aangenaam buitenverblijf, 
aanwezigheid van groen, en een 
goede mix van voorzieningen 
dragen bij aan het welzijn van 
bezoekers, bewoners en natuur.

M B

Stationsgebied als centrum
Middelgrote kernen zijn vaak een 
centrumgebied voor inwoners 
van het dorp en landelijk gebied. 
Door dicht gelegen nabij en/ of 
goed verbonden te zijn met het 
station, worden mensen minder 
afhankelijk van de auto en is de 
kern multimodaal bereikbaar.

M B
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3.5 Bouwstenen
Mobiliteit

Zet in op deelmobiliteit
Biedt betaalbare en flexibele 
deelmobiliteit aan (vergelijk de OV-
fiets). Hiermee worden de ‘first 
mile’ en ‘last mile’ ook voor niet-
bewoners (forensen, bezoekers, 
toeristen) mogelijk om af te leggen 
vanuit het treinstation. Dit vergroot 
de aantrekkelijkheid van het reizen 
met de trein. Nieuwe innovatieve 
ideeën zijn altijd welkom.

B S

Overstapmogelijkheden
Creëer overstapmogelijkheden 
op stations tussen allerlei 
vervoersmodaliteiten. Dus goede 
fietsenstallingen en een park 
& ride voor auto’s. Maar ook 
bushaltes bij het station, liefst 
met vertrektijden afgestemd op 
de dienstregeling van de trein. Zo 
worden ook bewoners uit de regio 
uitgenodigd de trein te gebruiken. 

B S

Snelle treinverbinding door 
minder stops 
Laat de trein over de Euregio 
corridor op meerdere snelheden 
rijden: naast een trein die stopt 
op elk station, rijdt er dan ook een 
trein die op minder plekken stopt 
en daardoor sneller de afstanden 
overbrugt. Zo komt de verre 
afstand dichterbij en blijft het 
platteland bereikbaar.

B E

Een goede bereikbaarheid is noodzakelijk voor sociaal-
economische structuurversterking. Het vergroot ook de 
arbeidsmobiliteit, waardoor meer mensen een passende 
baan kunnen vinden. De voorgenomen doorgaande 
treinverbinding Zwolle-Twente-Münster gaat hier zeker 
aan bijdragen en biedt ontwikkelingskansen voor de 
gehele Euregio. Wanneer het op lange termijn niet alleen 
om een Sprinter/Regional Bahn verbinding zou gaan, 
maar ook om een ICE verbinding naar de grote steden in 
de Randstad, Noord-Duitsland en het Ruhrgebied, kan de 
Euregio zich ook in Europees verband sterk ontwikkelen. 
Wanneer de regio beter te bereiken is, zal meer talent naar 
de regio komen om te studeren, werken en wonen, het 
toerisme zal toenemen en bedrijven over de grens zullen 
elkaar makkelijker vinden.  
Knelpunten op de auto(snel-)wegen vragen aandacht, al 
is dat vooral rondom Zwolle en niet grensoverschrijdend. 
Doorgaande (onder andere grensoverschrijdende) 
fietsverbindingen dragen bij aan een betere 

bereikbaarheid. Niet alleen de bereikbaarheid voor 
de langere afstanden (naar andere steden toe) is 
belangrijk, maar ook juist de kortere afstand - zoals 
de afstand van huis naar het station (first and last 
mile). Kleinere steden, dorpen en het platteland in de 
Euregio zijn vaak minder goed bereikbaar. De vraag 
naar mobiliteit maakt dat het steeds minder gaat om 
het bezit van vervoersmiddelen (zoals een auto) en 
meer om het altijd gebruik kunnen maken van het juiste 
vervoersmiddel (Mobility as a Service). Hierbij kan niet 
alleen worden gedacht aan fietsinfrastructuur maar 
ook aan deelmobiliteit- initiatieven. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om deelauto’s, -scooters en -fietsen, shuttle-
services, vraagafhankelijk openbaar vervoer en nieuwe 
vervoersmodaliteiten. Daarnaast is het belangrijk dat de 
grensoversteek zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt met 
doorgaande verbindingen. Ambitie is om mobiliteit in de 
hele grensregio ter beschikking te stellen op de meest 
efficiënte, comfortabele, duurzame en betaalbare manier.

Internationale (trein-)
verbindingen
Richt de treindiensten op de 
Euregio corridor dusdanig 
in, dat ze goed aansluiten op 
de overstaptreinen verder 
het achterland in. Zo komen 
bestemmingen als Schiphol, 
Amsterdam (Randstad), 
Hamburg, Berlijn, Frankfurt en het 
Ruhrgebied dichterbij. 

B E

Euregionaal ticketsysteem
Een grensoverschrijdend 
betaalsysteem voor treintickets 
maakt het makkelijker om met 
de trein te reizen tussen D-NL. 
Zo kan de Euregio echt fungeren 
als één regio. Aantrekkelijke 
abonnementen of trajectkortingen 
voor frequente reizigers zijn een 
extra plus. 

B

Aantrekkelijke snelfietsroutes
Door goede snelfietsroutes met 
elkaar te verbinden, ontstaan 
betere en aantrekkelijkere routes 
waardoor mensen zich sneller, 
veiliger en gemakkelijker per fiets 
kunnen verplaatsen. Dit verkleint 
de noodzaak voor gebruik van 
vervuilender en duurder vervoer 
(zoals de auto) en koppelt evt. de 
fietser beter aan de trein. 

B

Ontlast de goederenlijn
Voeg een nieuw spoor toe aan het 
traject waar de goederenlijn ook 
gebruik van maakt. Zo wordt de 
goederenlijn ontlast en hebben 
reizigers minder overlast van 
wachten op andere treinen.

B E

Grensoverschrijdend 
fietsnetwerk
Koppel ook voor de recreatieve 
fietser verschillende bestaande 
routes en (knooppunt-)netwerken 
grensoverschrijdend aan elkaar. 
Hierdoor wordt het ‘grenshoppen’ 
makkelijker en wordt dus het 
fietsen in de Euregio leuker. Dit 
trekt de (duurzame) toerist aan!

B E

Verzilver de kansen van het 
S-Bahn project
Het Duitse S-Bahn Münsterland 
project biedt een hoop kansen 
voor het verbeteren van het Duitse 
treinnetwerk. Geef prioriteit aan 
het realiseren van dit project om 
meer uit de Euregionale Plus te 
kunnen halen.

EB
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De klimaatverandering zorgt voor grote opgaven: 
sleutelen aan meer duurzaamheid is daarom van 
essentieel belang aan beide kanten van de grens. 
Hiervoor zal moeten worden gewerkt aan zowel een 
duurzame opwek van energie en minder gebruik van 
fossiele brandstoffen; en tegelijkertijd een duurzamer 
gebruik van energie door meer efficiëntie. De Euregio 
biedt zich door haar ruimtelijke kwaliteiten én de 
aanwezigheid van (top-)technologische kennis en 
kunde bij uitstek aan om een voorbeeldfunctie te 
veroveren op het gebied van duurzaamheid. Concreet 
moet werk gemaakt worden van het ontwikkelen 
van technologische oplossingen waardoor niet 
alleen energie duurzaam opgewekt kan worden, 
maar waarmee ook het verbruik vermindert en 
geld verdiend wordt. De verduurzaming van 
bedrijventerreinen wordt hierbij als gezamenlijke 
opgave gezien. De regio’s staan voor dezelfde taak 
wat betreft de energietransitie, digitalisering en de 
overstap naar een circulaire economie.

3.6 Bouwstenen
Duurzaamheid

Zet topsectoren in voor 
duurzame innovaties
Stimuleer topsectoren (vooral 
maakindustrie, energie maar ook 
waterstof) om te innoveren op 
het gebied van duurzaamheid. 
Bijvoorbeeld door actieve 
innovatie in de energie-opslag, het 
ontwikkelen van zero-emission 
apparatuur of hergebruik van 
textiel.

E

Euregiorail als doorlopende lijn 
tot Zwolle
De grootste Euregionale plus 
wordt behaald door de drie regio’s 
goed met elkaar te verbinden. 
Hiermee zijn de regio’s ook 
beter verbonden met de grotere 
schaal. Laat de trein dus als één 
doorlopende lijn rijden tussen 
Münster en Zwolle.

B E S

3.5 Bouwstenen
Mobiliteit

Luchthavens beter ontsluiten
Verbeter de OV-bereikbaarheid 
van luchthavens, bijvoorbeeld door 
de aanleg van een groter aantal 
directe, ook grensoverschrijdende, 
snelbuslijnen. Dit geldt met 
name voor de ontsluiting van de 
luchthaven Münster-Osnabrück, 
maar ook voor Weeze/Niederrhein, 
en andere Duitse luchthavens.

B E

Elektrificeer de Euregiorail
Grijp het creëren / opwaarderen 
van de spoorverbinding tussen 
Zwolle en Münster aan om het 
volledige traject elektrisch te 
maken, zodat de vervuilende 
dieseltreinen niet langer nodig 
zijn. Dit is duurzamer en zorgt 
voor hogere snelheid en grotere 
capaciteit van de treinen.

M B

Trek de duurzame bezoeker aan
Richt regiomarketing op de 
duurzame bezoeker. Toeristen 
komen met de trein of trekken rond 
met de fiets. De auto is dan niet 
nodig; er zijn genoeg activiteiten 
met weinig milieubelasting. De 
zakelijke sector richt het regio-
verhaal op congressen, excursies 
en bezoeken die duurzaam zijn of 
over duurzaamheid gaan.

M B

Verduurzaming van 
bedrijventerreinen
Ontwikkel een toolbox 
waar best practices van 
verduurzamingsstrategieën 
en maatregelen voor 
bedrijventerreinen van zowel 
de Duitse als de Nederlandse 
kant samenkomen. Bijvoorbeeld 
een systeem of database voor 
hergebruik van reststromen.

E

Oplaadpunten elektrisch vervoer
Zorg voor oplaadpunten voor 
elektrisch vervoer zodat mensen 
met de elektrische fiets of - auto 
ook sneller geneigd zijn een trein 
te nemen voor het grootste deel 
van de reisafstand. Zo bereik je 
een bredere doelgroep.

M B
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De bouwstenen bieden kansen tot meer samenwerking; 
maar niet alles zal tegelijkertijd opgepakt kunnen 
worden. Waar is het draagvlak, bij welke concrete 
activiteiten is de meeste energie in de drie regio’s 
Zwolle, Twente en Münsterland? Hoe wordt de 
samenwerking langs de verschillende bouwstenen 
vormgegeven? 

Daarvoor zijn verschillende ontwikkelingsrichtingen 
denkbaar, afhankelijk van het aanwezige ambitieniveau 
en de mate waarin sprake is van netwerkcoördinatie, 
niet alleen binnen elke regio maar ook tussen de drie 
regio’s. Dit betekent dat de scenario’s vingeroefeningen 
zijn waarin verschillende keuzes worden belicht: in 
welke richting wil zich elke regio ontwikkelen: naar 
een vitale, bedrijvige regio die vol inzet op een aantal 
speerpuntsectoren? Of een die toch meer inzet op behoud 
van de huidige kwaliteiten met daarbij vooral aandacht 
voor de landschappelijke waarden, rust en ruimte en 
veel recreatieve waarde? Het gaat hierbij niet om een 
inschatting van goed of slecht; het zijn wel keuzes die 
leiden tot een andere focus en tot een andere set aan 
kansen voor samenwerking met de andere regio’s. Hierbij 
speelt ook de mate van netwerkcoördinatie die nodig 
is om de gezamenlijke aanpak aan elkaar te verbinden: 
hoe complexer de samenwerking, hoe meer dit vraagt 
om gezamenlijke sturing en afstemming. Hoe meer 
ambitie, hoe belangrijker een gezamenlijk proces om te 
kiezen, sturen en investeren. De scenario’s sluiten elkaar 
niet uit; het gaat om het visualiseren van kansen die de 
verschillende mogelijkheden bieden. Men hoeft dus niet te 
kiezen voor één scenario maar kan vanuit de eigen ambitie 
en samenwerkingsbehoefte kijken waar de mogelijkheden 
en de overlap met andere regio’s vooral zit. De Euregiorail 
is telkens de basis voor deze verkenning en behoudt 
daarmee haar rol als katalysator van de samenwerking.

3.7 Van bouwstenen naar bouwpakket
Vier scenario’s voor toekomstige ontwikkeling
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Organische groei Jonge Leu en Oale Grond

In het scenario Organische groei zijn de huidige plannen 
voor de Euregiorail een waardevolle toevoeging voor 
de drie regio’s, met name voor de steden en dorpen 
die beschikken over een station. Het overige platteland 
profiteert hier uiteraard minder van. Er ontstaat een 
doorgaande verbinding tussen de 24 stations in de 
drie regio’s, die wordt onderhouden door de sprinter/ 
Regionalbahn.  
Het scenario maakt uiteraard de ontwikkeling van de 
initiatieven die nu al lopen of in ontwikkeling zijn mogelijk. 
Op zich gaat het om waardevolle ontwikkelingen voor de 
eigen regio, maar er is weinig sprake van bovenregionale 
sturing en tegelijkertijd van veel versnippering. Dat 
leidt niet tot het optimaal benutten van de aanwezige 
potenties en daarmee onvoldoende slagkracht in relatie 
tot de omliggende grotere regio’s (Randstad, Ruhrgebied, 
Hannover/Berlijn). 

In het scenario Jonge Leu en Oale Grond wordt de 
realisering van de Euregiorail ook benut om de OV 
verbindingen met andere steden en, met natransport, het 
omringende platteland te verbeteren. Inhoudelijk gezien 
is het ambitieniveau vrij beperkt, maar door een goede 
Euregionale samenwerking en netwerksturing worden 
de potenties van het platteland en andere steden benut 
en daarmee meer economische groei en brede welvaart 
voor jong en oud bereikt. Het vergroot de kansen voor 
toerisme en recreatie economie in het landelijk gebied. 
Dit draagt bovendien bij aan de leefbaarheid en het 
voorzieningenniveau. De verbeterde ontsluiting maakt 
het ook een aantrekkelijkere woon- en werkplek. Tezamen 
draagt een vitaler en diverser landelijk gebied bij aan aan 
de concurrentiekracht van de Euregio en is het een middel 
om mensen langer aan de regio te binden. Het scenario 
biedt dus niet alleen voor de steden maar ook voor de 
dorpen kansen om te wonen, werken en recreëren. De 
belangstelling voor wonen op het platteland zit door het 
hybride werken momenteel alweer in de lift. Dit draagt 
uiteraard bij aan de brede welvaart van het platteland.
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10
Hidden Champions van de 

Mittelstand
‘Oxford & Cambridge’

In het scenario Hidden Champions van de Mittelstand 
wordt de Euregiorail niet alleen voor de sprinter/
Regional Bahn benut, maar er komen ook doorgaande 
IC-verbindingen waarbij de treinen op de belangrijkste 
stations (b.v. Zwolle, Hengelo, Enschede, Münster) 
stoppen. Daarmee worden de drie regio’s optimaal 
verbonden en ontstaat uitwisseling binnen en tussen 
de drie daily-urban systems. Het door ontwikkelen van 
de bereikbaarheid van de grote steden bevordert de 
arbeidsmarktmobiliteit en versterkt het vestigingsklimaat. 
Dit zou een aantrekkelijke aanvulling kunnen zijn op het 
stedennetwerk MONT (Münster-Osnabrück-Netwerkstad 
Twente).

Vooral het MKB (‘Mittelstand’) zal hiervan kunnen 
profiteren. Een excellente vestigingsplaats en een 
goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs 
kunnen de ambities verder aanjagen. In dit scenario is 
de verdere ontwikkeling van de stationsgebieden tot 
multimodale en multifunctionele knooppunten van groot 
belang. Dat geldt in het bijzonder voor Zwolle, Hengelo-
Enschede en Münster. Zwolle als ‘Kroon met parels (in 
het buitengebied), het concept Twente Netwerkstad 
en Münster verbindt de hidden champions van de 
‘Mittelstand’.

In het scenario ‘Oxford & Cambridge’ wordt de Euregio 
een sterk (internationaal) vestigingsmilieu voor start-ups 
in niche sectoren, kennisinstituten en (inter)nationaal 
opererende bedrijven door de goede verbindingen 
naar andere grote economische centra. Daar profiteert 
vervolgens ook het MKB van. Tegelijkertijd blijven de 
aanwezige landschappelijke kwaliteiten behouden, 
waardoor sprake is van bijzonder aantrekkelijke 
woonmilieus (op zich een belangrijke vestigingsplaats 
voor bedrijven) en het behoud van brede welvaart. Door 
de aanwezigheid van (internationale) topuniversiteiten in 
Twente en Münster kan een vergelijking gemaakt worden 
met universiteitssteden als Oxford en Cambridge: gelegen 
in het groen maar in de nabijheid van en met goede 
verbindingen naar Londen.

Dit scenario vraagt om een sterke triple helix organisatie 
- aangezien niet alleen sprake moet zijn van een optimale 
onderlinge samenwerking tussen bedrijven, universiteiten, 
kennisinstellingen en overheden; maar ook tussen de drie 
regio’s. Uiteraard is dan de meest optimale situatie dat 
het nu nog niet aangesloten deel van de regio Zwolle zich 
bij de Euregio voegt. Het vereist wel van deze regio dat 
zij zich niet louter op de Randstad oriënteert, maar ook 
goed in oostelijke richting kan kijken. De centrale ligging 
van Twente maakt deze regio tot de spil van de Euregio. 
De sterke triple helix organisatie is ook noodzakelijk om 
slagvaardig de grote uitdagingen van de klimaatcrisis, 
energietransitie en arbeidsmarktproblematiek aan te gaan.
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04
De drie regio’s zijn succesvol in het benutten van de kansen die er binnen elke regio 
liggen. Er is sprake van drie ‘ecosystemen’, waarbij de mate van succes in belangrijke 
mate bepaald wordt door factoren als de arbeidsmarkt, de mate waarin sprake is van 
een actief en vernieuwend bedrijfsleven en de samenwerking tussen ondernemers, 
onderwijsinstellingen en overheid. Maar ook als het gaat om bereikbaarheid, 
digitalisering, verduurzaming en de kwaliteit van de woonen leefomgeving met goede 
voorzieningen, cultuur en erfgoed. Maar er zijn ook bedreigingen en extra kansen die 
zich voordoen door meer samenhang en het beter op elkaar afstemmen van ambities 
en inspanningen. Een goede samenwerking tussen de regio’s vergroot de slagkracht om 
een welvarend gebied te blijven en waar dat nog onvoldoende het geval is te worden. 
Het biedt ook meer perspectief om de bedreigingen te neutraliseren. De tijd van sterke 
economische groei ligt achter ons; die van arbeidsmarktproblemen, klimaatcrisis, 
energiecrisis, energietransitie en een duurzame ontwikkeling ligt voor ons.

Een eigen dynamiek in elke regio, maar vanuit 
dezelfde basis

Een blik vooruit



De regio Zwolle wil de vierde economische topregio van 
Nederland worden. Daarvoor moet vooral het aanwezige 
netwerk van triple (en quadrupel) helix partijen worden 
benut – en worden ingezet op zowel de bewezen 
krachtige sectoren kunststoffen, health en agri-food 
als de veelbelovende sectoren logistiek, E-commerce 
en vrijetijdseconomie. De regio wil hiervoor actief 
haar regionale, nationale en internationale netwerken 
benutten en uitbreiden. Voor de slimme maakindustrie 
zijn verbindingen met Twente interessant. Met de 
Metropoolregio Amsterdam kan een samenwerking onder 
meer vormkrijgen rond de ontwikkeling van Lelystad 
Airport, bij het binnenhalen van internationale bedrijven en 
instellingen of voor het afstemmen van vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt.

Als grensregio wil Twente haar maximale groeipotentie 
benutten die deze speciale ligging met zich meebrengt. 
Dit betekent inzetten op het aanjagen van economische 
groei en het zorgen voor een duurzame en sterke 
economische structuur, maar ook inzetten op innovatie 
en ondernemerschap, een excellente kennisinfrastructuur, 
goed onderwijs om de talenten voor de toekomst 
te ontwikkelen, het inspelen op de energietransitie 
en het faciliteren van ruimte en infrastructuur om te 
kunnen ondernemen. Dit wordt ingestoken vanuit de 
economische speerpuntsectoren: slimme (maak-)
industrie, HTSM, food, logistiek, toerisme & recreatie, 
en op basis van vakmanschap, academische excellentie 
en innovatiekracht. De speerpuntsectoren vormen 
het concurrerende vermogen en het groeipotentieel, 
ondersteund door een stevige basis in de zogenaamde 
verzorgende economie en de toeleverende sectoren. 

Münsterland zet vooral in op het benutten van de 
aanwezige innovatiekracht als gevolg van de aanwezigheid 
van toonaangevende kennisinstellingen, de universiteit en 
hogescholen. Samen met bedrijven worden competenties 
gebundeld op het gebied van “digital solutions”, “life 
sciences”, “engineering pro”, “materials and surfaces” en 

4.1 Euregionale samenwerking
Sluit goed aan bij ambities, plannen  
en identiteit van elk van de drie regio’s

“sustainable eco”. Het netwerk ‘Bioanalytic Münster’ heeft 
als doel de regio Münsterland tot een koploper op het 
gebied van nano-bioanalyse te maken. Een groot aantal 
onderzoeksteams en afdelingen aan de Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster (de Universiteit Münster) 
en de Westfälische Hochschule (hogeschool) werken aan 
onderwerpen zoals “smart factory and manufacturing”, 
information security, artificial intelligence, waterstof en 
batterij accutechnologie.
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TWENTE MÜNSTERLANDREGIO ZWOLLE
Verstedelijkingsstrategie Warme Harten 
in een Duurzame Delta, incl. programma 

Karakteristieke Stationsomgevingen

Regiodeal(s) en ambitie
“Samen bouwen aan een 

toonaangevende groene techno-
logische topregio”

S-Bahn Münsterland
Een plan voor betere, 
veiligere en schonere 

mobiliteit

Mate van samenwerking en 
betekenis van spoorverbinding

TWENTE MÜNSTERLANDREGIO ZWOLLE

Verstedelijkingsstrategie
Warme Harten in een
Duurzame Delta, 
incl. programma
Karakteristieke
Stationsomgevingen

Regiodeal(s) en ambitie
“Samen bouwen aan 
een toonaangevende 
groene technologische 
topregio”

S-Bahn Münsterland
Een plan voor betere, 
veiligere en schonere 
mobiliteit, die grens-
overschrijdend is en stad & 
land verbindt



REGIO ZWOLLE TWENTE MÜNSTERLAND

4.2 Euregionale samenwerking
Een katalysator voor toekomstige ontwikkelingen

Zet verbeterde verbindingen en 
ruimtelijke ontwikkelingen in voor het 
verbreden van kansen voor het MKB.

Combineert spoor en stedelijke 
ontwikkeling met economische innovatie 
en vergroten aantrekkingskracht.

Zet Euregiorail in als onderdeel van 
een S-Bahnnetwerk, waarmee stedelijk 
en landelijk gebied, economie en 
woningbouw een duurzame impuls 
krijgen.
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4.3 Aan de slag!
Top 10 Take aways

1

2

3

4

5

‘The best of both worlds.’ Bouw 
voort op de kwaliteit die alle regio’s te bieden 
hebben: een top-economie (met top-bedrijven, 
innovatieve spelers en gerenommeerde (kennis-)
instituten) én Das gute Leben!

Koester je identiteit. Wees trots op de 
regio die je al bent. Ontleen de (gezamenlijke) 
identiteit aan wat je al in huis hebt en haal daar 
bovenop meerwaarde uit een samenwerking. 
Wees je bewust van wat je de anderen te bieden 
hebt.

Denk en doe. Werk en denk op meerdere 
niveaus tegelijkertijd; koester je euregionale visie 
en bouw die uit; maar werk gelijktijdig ook (al) aan 
de uitvoering van bouwstenen, maatregelen en 
projecten waar dat kan.

Een goede buur. Profiteer van elkaars 
sterktes en zoek naar hoe je elkaar hierop kunt 
aanvullen, om er samen op  lange termijn nog 
beter van te worden.

Op jouw tempo. Doorzie én omarm de 
gelaagdheid die de Euregiorail corridor bevat; veel 
stops op kleine stations ontsluiten het ommeland; 
minder stops bevorderen de snelheid en 
uitwisselmogelijkheden in de bredere ABC-gebied.

6

Kennis is kracht. Wissel kennis uit over 
de thema’s van de dag (gebiedsontwikkeling, 
stationsgebieden, energietransitie, etc.). Je hoeft 
niet alles opnieuw uit te vinden. Door van elkaar 
te leren en te inspireren wordt iedereen fit voor 
de toekomst.

7

Spreek met één mond. Een euregionaal 
verhaal is sterker dan de regioverhalen los, want 
meer massa betekent meer mogelijkheden.

10 Aan de slag! Houd het tempo er in nu het 
verse enthousiasme sterk aanwezig is! Doe dit 
door kansen te verzilveren, talent te binden en aan 
te trekken, en initiatieven op een hoger niveau te 
brengen.

9

Weet waar je vandaan komt. Elke regio 
heeft haar eigen reden waarom de euregionale 
samenwerking wenselijk is. 

8 Je hebt meer impact dan je denkt. 
Met de juiste uitvoering heeft het realiseren van de 
Euregio corridor niet alleen invloed op dat traject, 
maar ook op het hele spoornet in Oost Nederland 
en NRW. 

Take    
 awaysTo

p10 Euregiorail investeringen 
creëren ook ruimte voor:
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Snellere internationale 
treinverbindingen tussen 
Amsterdam - Berlijn en richting 
Hamburg - Scandenavië

Wanneer goederen- en 
personenvervoer worden 
opgesplitst naar apart gelegen 
sporen resulteerd in meer 
capaciteit voor goederenvervoer 
op de lijn Amersfoort - Almelo/
Hengelo.

Snellere verbinding voor regio 
Zwolle - Twente - Münsterland
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