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Wat is EurekaRail? 

Gezamenlijk initiatief Ministerie IenW, provincies Limburg en Noord-
Brabant en ProRail (Spoortop Rotterdam 2016)

Samenwerking met Duitse Verkehrsverbund Rhein Ruhr, Nahverkehr
Rheinland en Aachener Verkehrsverbund

Ambitie voor snelle en comfortabele grensoverschrijdende 
treinverbindingen te realiseren



Wat willen we bereiken met EurekaRail?

1. Verbeteren van grensoverschrijdend 
treinreizen in EUregio Duitsland, België en 
Nederland 

2. Oplossen van 4, simpele, spoorinfra 
‘bottlenecks’ en grensoverschrijdend reizen 
op 1 ticket voor 1 tarief

3. Zodat inwoners van de EUregio in Duitsland, 
België en Nederland kunnen gemakkelijker, 
conformtabeler en frequenter tussen deze 
landen reizen. 



Onderzoeksproject - 3EUStates2Cross
– € 4.757.500,- subsidie (50% van de kosten)

– Projectperiode: 16-11-2015 tot 15-11-2018

– Afgerond

Infrastructuurmaatregelen Heerlen en Aachen € 28,6 mln. 

- EU-subsidie toegekend (40%) 
- Totale projectkosten € 71,2 mln.
- Realisatie voor 3e kwartaal 2021



Duitsland - Nederland

• Aanbesteding gestart 
2020 (VRR)

• Gunning 2021
• Geen onderdeel HRN
• Start 2025



Duitsland - Nederland

• Voorstel NS en Arriva
• Onderzoek technische en 

financiële haalbaarheid
• Besluitvorming voor 1 april 

2021



Duitsland – Nederland 

• Verdubbelen spoor
• Heerlen – Landgraaf 2023
• Aanvullende maatregelen 

Herzogenrath -Aken 2025
• Gezamenlijke aanvraag CEF
• Partner is NVR



Januari 2019 Aachen – Heerlen - Maastricht

Drielandentrein



België - Nederland
Drielandentrein
• Rijk en regio samen
• Start met Maastricht – Luik: medio 2023
• Belangrijke partner NMBS en federale regering

Randvoorwaarden:
• Bestuurlijk draagvlak
• Technische 

maakbaarheid
• Financiële Haalbaarheid



België - Nederland
• Start elektrificatie Hamont : mei 2018
• Aanvullende maatregelen Nederland 

noodzakelijk
• Marktanalyse NMBS
• Besluitvorming medio 2021



Tarifering en Ticketing

Ambitie: 
• Seamless travel
• Reiziger centraal
• Open data

Intentieovereenkomsten
Getekend:

• Rotterdam declaration tussen Duitsland, België, 
Luxemburg en Nederland

• Intentieverklaring tussen NRW en de provincies 
Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Limburg.

• Letter of Support reizigersorganisaties Rover, ProBahn, 
TreinTramBus en Navetteurs



Semesterticket: Studenten van de RWTH, Fachhochschule en de Katholische Hochschule NRW in 

Aachen kunnen met de AddOn Limburg, van het Semesterticket, ook reizen in Zuid-
Limburg. 

Maas - Via Go:

Tarief en ticketing

oplossing waar de persoonlijke en ook internationale mobiliteitsbehoefte van reizigers 
in Nederland, Duitsland en België wordt gekoppeld aan een aanbod van verschillende, 
duurzame mobiliteitsvormen aan weerszijden van de grens



Verhalen in woord en beeld



Succesfactoren
& 
geleerde lessen



Bestuurders en beleidsmakers 
• Vicieuze cirkel grensoverschrijdend spoorvervoer doorbreken
• Heldere visie en bestuurlijke aanjaging (nationaal of vanuit de 

grensregio).
• Reserveer voldoende financiële middelen
• Lange adem want projecten zijn ‘Taai’ en vergen een ‘lange 

adem’.
• Integrale benadering Infrastructuur + Exploitatie + 

Governance. 
• Afstemming en gezamenlijke besluitvorming



Samenwerken over landsgrenzen heen 

• Probeer de ander niet jouw standaard op te leggen, maar 
ga in gesprek.

• Probeer goed te begrijpen hoe de plan- en 
besluitvorming aan de andere kant van de grens verloopt.

• Gezamenlijk onderzoeksaanpak met aandacht voor 
nationale/regionale besluitvormingsproces kent

• Koester formele en informele overleggen en contacten
• Voorkom (aan beide kanten van de grens) misverstanden 

door verschillen in taal en cultuur.



EurekaRail uitbreiden naar beeldmerk voor:

• alle regionale, nationale en internationale verbindingen tussen Vlaanderen, Wallonie, 

Noord Rhein Westfalen en Zuid- Nederland met een schuin oog naar de 

grensprovincies voor alle modaliteiten

Stakeholders zijn:

• alle regionale, nationale en internationale kennisinstellingen, bedrijven, burgers en 

overheden met grensoverschrijdende vervoersproblematiek 

Van EurekaRail naar Eureka…….




