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In 2019 heeft de regio Noord-Limburg gekozen voor één
nadrukkelijke ambitie: het zijn van de gezondste regio. Een
voor de hand liggende ambitie, in een regio met een sterke
focus op voedsel en innovatie maar ook op leisure, natuur
en vitale gemeenschappen. Het is daarnaast een enorme
opgave omdat het (verbindend) thema gezondheid zich op
heel veel terreinen in onze regio manifesteert. Gezondheid is
de verbindende schakel tussen de economische activiteiten
in en het sociaal maatschappelijke ecosysteem van de regio.
De gezondheid van onze regio wordt gedragen door zes
pijlers. Een van deze pijlers is mobiliteit en logistiek. Dit
document is hiervoor de invulling en laat zien wat er de
komende jaren moet gebeuren met de verschillende lagen
van het mobiliteitssysteem.
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Mobiliteit en logistiek
Een uitstekende bereikbaarheid van Noord-Limburg, maar ook

3.

een goed functionerend en toegankelijk mobiliteitssysteem zijn

verkeersslachtoffers.

Het

verbeteren

van

verkeersveiligheid.

Streven

naar

0

belangrijke factoren voor (nieuwe) bedrijven en inwoners van een

4. Een aantrekkelijk mobiliteitssysteem. Robuust, attractief en

gezonde regio ‘‘Mobiliteit is daarbij geen doel op zich.’’ Wel levert het

betrouwbaar voor de fietser en de voetganger.

een belangrijke randvoorwaardelijke bijdrage aan de economische,

5. Het ondersteunen van de milieu- en energietransitie, door over te

ruimtelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelmogelijkheden van

schakelen op schone en stille mobilitei

Noord-Limburg. Als regio werken we gezamenlijk aan deze opgave
vanuit Trendsportal: de mobiliteitsbeweging in Noord-Limburg.

In 2013 is de infra ambitie van Noord-Limburg opgesteld. Eind 2019
is door vier van de acht gemeenteraden besloten dat dit document

In 2018 is door de acht gemeenteraden de visie van Trendsportal

niet meer voldeed. Daarom is nu gekozen voor een nieuw document

vastgesteld als het mobiliteitsbeleid in Noord-Limburg en de

“De mobiliteitsambitie van Noord-Limburg”. Dit hebben we niet

afzonderlijke gemeenten. Noord-Limburg zet in op slimme, duurzame

alleen gedaan. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen,

en veilige mobiliteitsoplossingen. Dat betekent niet alleen inzet op

regionale partners en de acht gemeenten is deze ambitie tot stand

het vergroten van capaciteit, maar ook het slimmer en efficiënter

gekomen. Ook onze inwoners hebben we betrokken in dit proces

gebruiken

door het uitvoeren van een grootschalige mobiliteitsenquête onder

van

bestaande

netwerken.

Samenwerking

tussen

bedrijfsleven, overheid en onderwijs is hierbij noodzakelijk.

de inwoners van geheel Noord-Limburg. Tijdens een webinar op 27
januari 2022 is het concept gepresenteerd waarna de definitieve

‘Noord-Limburg heeft de ambitie om op het gebied van mobiliteit

ambitie is opgesteld.

de klimaatvriendelijkste, toegankelijkste en veiligste regio van
Nederland te zijn. Met gezonde verbindingen binnen en naar de

Deze mobiliteitsambitie is slechts een vertrekpunt, een gezamenlijke

regio.’’

visie op het mobiliteitssysteem dat Noord-Limburg vitaal moet
houden. Nu moeten we gezamenlijk aan de slag om deze ambitie

Met Trendsportal heeft de regio een actueel mobiliteitsprogramma

waar te maken.

met de volgende doelen:
1. Het verhogen van de kwaliteit van leven. Mobiliteit, zodat iedereen
mee kan doen.
2. Het verbeteren van de ruimtelijk-economische bereikbaarheid,
voor de toeristische, agro-, maak- en logistieke sector in NoordLimburg.
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Ondernemen en innoveren
In 2040 is Noord-Limburg de regio waar ‘voedsel op maat’

De inhoud hiervan heeft vooral betrekking op gezonde voeding,

(personalised

duurzaam en circulair produceren, een gezond (leef) milieu, en

nutrition)

wordt

ontwikkeld,

geproduceerd

en

verzonden naar iedere denkbare bestemming op de wereld.

efficiënt gebruik van alle vervoersmodaliteiten in de logistiek. Zeker
in de landbouwsector en de daarmee samenhangende maakindustrie,

De regio is namelijk een logistieke hotspot. Het ligt namelijk erg

is kennis als exportproduct in belang toegenomen.

centraal binnen verschillende logistieke locaties. De maakindustrie
in de regio speelt hierin een belangrijke rol met het exporteren

De arbeidsmarkt en kennisinfrastructuur zijn meegegroeid met de

van kennis van en systemen voor de productie van hoogwaardige

transformatie naar onze kennisintensieve, circulaire en innoverende

gezonde voeding. Gezondheid is het centrale thema. Daarom zijn er

economie. Jongeren komen daardoor naar onze regio toe omdat

veel onwikkelingen in gang gezet met name in de Agrofood, maar ook

we ze een uitdagende leer- en werkomgeving te bieden hebben. De

in de logistiek en toeristische sector.

toegang tot de arbeidsmarkt is eenduidig en laagdrempelig en zo
georganiseerd dat vraag en aanbod heel
gemakkelijk samen komen.
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Vitaal en gezond

Landelijk gebied

Noord-Limburg is de gezondste regio van Nederland. Lokale

Gezonde voeding komt in 2040 uit Noord-Limburg. De prominente

initiatieven vanuit onze gemeenschappen zijn uitgegroeid tot

rol van boeren in het onderhoud en verbeteren van de kwaliteit van

een ‘ecosysteem’ van gemeenschappen bestaande uit inwoners,

het landschap, hun bijdrage aan de energietransitie en een gezond

bedrijven, organisaties en verenigingen.

milieu wordt ook in economische zin beloond.

Onze inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven voelen zich

Nieuwe verbindingen zijn tot bloei gekomen: traditionele land- en

zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun lokale gemeenschap

tuinbouw in combinatie met culinair toerisme, rust en ruimte,

en directe leefomgeving. De overheid inspireert, verbindt en

zorg en welness en cultuur. De problematiek van ondermijning

faciliteert dat deze leef-, woon- en werkgemeenschappen in

die ook speelt op het platteland, als gevolg van onder financiële

gezamenlijkheid hun eigen toekomst bepalen. Het systeem van zorg

druk staande agrarische bedrijven en leegstaande agrarische

en ondersteuning wordt gedragen door de gemeenschap wat zorgt

gebouwen, is daarmee grotendeels beteugeld. In 2040 is onze regio

voor toegankelijkheid. Daarnaast is de bevolkingssamenstelling

een voorbeeldregio voor circulaire landbouw. We transformeren

afgelopen decennia meer divers en in demografisch opzicht

daadwerkelijk afval in voedsel.

evenwichtiger geworden. Onze jongeren groeien op in wijken en

Energie en klimaat

kernen, waarvan de bewoners het als hun opdracht zien om hen op
te laten groeien tot waardevolle leden van diezelfde gemeenschap.

De Maas is de blauw- groene levensader en kwaliteits-as van onze

Toerisme en leisure

regio; het is de lazy-river van rust, ruimte, groen en beleving. Naast
adequate bescherming tegen overstromingen hebben we een

De Maas loopt als een natuurlijke ader door Noord-Limburg. De

duurzaam landschap, hoge ruimtelijke kwaliteit en optimaal gebruik

regio kent niet alleen een aantrekkelijk rivierenlandschap met

bereikt.

plassen, maar ook een aantrekkelijk peel/veen landschap en bosrijke
Op plekken met ruimte is geïnvesteerd in groot- en kleinschalige

omgevingen.

vormen van zon-, water- (stuw) en windenergieopwekking. Door
De leisureontwikkeling rondom deze natuurgebieden is gecombineerd

de samenleving de kansen te laten zien, is deze belangrijke

met een aantrekkelijk aanbod aan (water) sport, cultuuraanbod,

energietransitie gemaakt. Dat maakte ook dat de revenuen van

cultuurhistorie en recreatieparken. Cultuurhistorische hotspots zijn

energieopwekking voor het grootste deel terugvloeiden naar de

verder uitgelicht en verknoopt aan andere toeristische trekkers en

gemeenschap. We hebben ontdekt dat natuurontwikkeling goed

spreken op een eigentijdse manier tot de verbeelding. Dit maakt de

samen gaat met energielandschappen. Alle betrokkenen hebben

regio het hele jaar door voor een grote diversiteit aan bezoekers de

geïnvesteerd in de klimaatbestendigheid van onze leefomgeving.

moeite van een verblijf waard. Noord-Limburg is daarmee in 2040

Daarmeeis gezorgd voor een robuuster ecosysteem en voor een

één van de populairste bestemmingen in Nederland voor dag- en

toename in de kwaliteit van de leefomgeving voor

verblijfstoerisme.

mens en dier.
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Het Mobiliteitssysteem
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Ons Mobiliteitssysteem

De vervoersdiensten verzorgen het vervoer over de netwerken.

Het mobiliteitssysteem van Noord-Limburg bestaat uit vier lagen,

deelmobiliteit, etc. De bovenste laag van ons vervoerssysteem zijn

die alle vier van belang zijn voor onze dagelijkse activiteiten. De

de mobiliteitsdiensten. Dit zijn de (vaak digitale) dienstverleners

infrastructuur vormt de basis: dit is zijn de netwerken waarover we

waarmee we onze reis plannen, boeken en/ of betalen. Iedere laag

onszelf, onze goederen en onze data verplaatsen. De verkeersdiensten

van dit systeem is afhankelijk van de lagen eronder om goed te

zorgen voor een soepel afwikkeling van het verkeer over onze

kunnen functioneren.

Dit kan onze eigen auto zijn, maar ook treinen, vrachtauto’s,

netwerken en vormen de verbinding tussen de netwerken (hubs).
In ons regionale Mobiliteitsambitie zetten we in op verbeteringen in
alle lagen om zo ons mobiliteitssysteem optimaal te kunnen laten
functioneren.

Dit doen we door in te zetten op de volgende projecten:
- Internationale OV-studentenkaart
- Duurzaam Deelvervoer in Noord-Limburg
- Slimmer reizen voor alle doelgroepen

mobiliteitsdiensten
- HOV Venlo – Nijmegen op de oostoever van de Maas
- Smartlogistics
- Intercity Eindhoven - Düsseldorf

vervoersdiensten

- Sneltrein Maaslijn

BUS
BU

- Smart Mobility

S

- Beveiligde truckstop
BU
S

- Mobiliteitshubs

BUS

verkeersdiensten

- Havenontwikkeling

BUS

- Doorontwikkeling railterminal Greenport Venlo

BUS

- Spoorverdubbeling Kaldenkirchen-Dulken
- Verdubbeling Maaslijn

infrastructuur

- Uitbreiding capaciteit A67 en A73
- Scheepvaart Maasroute
- Spoorknoop Venlo

Afbeelding: De vier lagen van het mobiliteitssysteem. Bron: SmartwayZ.NL.
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We hebben als acht gemeenten daarom een eerste stap gezet door
gezamenlijk duurzaam deelvervoer in te kopen voor onze medewerker
Dit aanbod stellen we ook beschikbaar aan inwoners. Voor verdere
uitbreiding van het aanbod werken we samen met partners. Ook onze
inwoners stimuleren we om zelf hun vervoersmiddelen te delen via
deelplatforms. Onze mobiliteitsmakelaars helpen hen daarbij!
Slimmer reizen voor alle doelgroepen
Slimmer reizen betekent minder files, een betere luchtkwaliteit en

mobiliteitsdiensten

een prettigere en veiligere leefomgeving. Slimmer reizen doen we
door alleen te reizen als het echt nodig is, liefst buiten de spits en bij
voorkeur met duurzame vervoerswijzen. Onze Mobiliteitsmakelaars

Internationale OV-studentenkaart

helpen daarbij op verschillende vlakken:

Een aanzienlijk deel van de studenten in onze regio komt uit Duitsland.
Veel van hen reizen met de auto naar school vanwege het ontbreken

Werknemers

van een grensoverschrijdende ov-jaarkaart voor deze studenten. Als

We adviseren en faciliteren werkgevers bij een duurzamer

regio maken we ons sterk om ook voor deze groep studenten het

mobiliteitsbeleid. Bijvoorbeeld met de thuiswerkscan, leasefiets

Openbaar Vervoer te stimuleren door hen via de opleidingen een

regeling, e-bike probeer acties en reiskostenregelingen die OV en

collectieve OV-studentenkaart aan te bieden. Uiteraard werkt het ook

fiets aantrekkelijke maken voor werknemers.

andersom zodat Nederlandse student ook met de OV-kaart kunnen
als zij in Duitsland studeren.

Logistiek
We helpen ondernemers door hun logistieke stromen goed in beeld

Duurzaam Deelvervoer in Noord-Limburg
Wij

zien

deelvervoer

als

een

belangrijke

te brengen en te onderzoeken waar het slimmer en duurzamer kan.
voorwaarde

om

Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van rail en water en door

vervoersarmoede te bestrijden en onze mobiliteit te verduurzamen.

beter samen te werken. Ook helpen we ondernemers en gemeenten

We maken ons daarom sterk voor het vergroten van het aanbod van

om de pakketbezorging beter te organiseren, bijvoorbeeld met lokale

deelvervoer in de stad én in het landelijk gebied. Deelvervoer moet

pakkethubs.

een belangrijk onderdeel worden van mobiliteit in Noord-Limburg.
Voldoende aanbod van deelvervoer is hierbij essentieel.
Een van de mogelijkheden is om inwoners te ondersteunen bij het
delen van de eigen vervoermiddelen via deelplatforms en door
inwoners te ondersteunen bij vrijwilligers initiatieven op het gebied
van maatwerkvervoer.
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Scholieren
Met name in de ochtendspits reizen veel studenten en scholieren
met het Openbaar Vervoer. Samen met onderwijsinstellingen werken
we aan een betere spreiding van de reistijden zodat meer ruimte in
het OV ontstaat voor andere doelgroepen.
Bezoekers
Een gastvrij bereikbaar Noord-Limburg vraagt om een andere kijk op
mobiliteit. De beleving van een bezoek aan Noord-Limburg begint
namelijk al op de reis ernaartoe, die zo aangenaam mogelijk moet
zijn. Samen met de recreatie ondernemers stimuleren we het gebruik
van duurzame mobiliteit naar en tijdens het verblijf. Dat doen we
door enerzijds te zorgen voor een goed aanbod daarvan in de regio
en anderzijds door onze bezoekers op tijd te informeren over de
mogelijkheden.
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Smartlogistics
In de ‘Supply Chain Valley’ van Noord Limburg ontwikkelt het
Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) slimme en
duurzame innovaties.
Deze helpen om uitdagingen van regionale en internationale
logistieke dienstverleners op een digitale wijze op te lossen. Hiermee
draagt BISCI direct bij aan de innovatie en het concurrentievermogen
van bedrijven en organisaties, en versterkt het de economische

vervoersdiensten

infrastructuur van Noord-Limburg. Concrete projecten waaraan wordt
gewerkt zijn: geconditioneerd vervoer, elektrisch vervoer voor de lastmile en logistieke ontkoppelpunten vanaf waar vracht op duurzame
wijze naar de eindbestemming kan worden getransporteerd.
Intercity Eindhoven - Düsseldorf
Om het internationale karakter van de regio te versterken is de
regio groot voorstander van de doorgaande trein tussen Eindhoven
en Düsseldorf via Venlo die eind 2026 gaat rijden. In aanvulling
daarop wil de regio op (middel)lange termijn een volwaardige
intercity naar Dusseldorf om daarmee ook milieuonvriendelijke
korte afstandsvluchten te voorkomen.

Dit levert een duidelijke

meerwaarde op voor het reizigersvervoer en het goederenvervoer op
HOV Venlo – Nijmegen op de oostoever van de Maas

de routes tussen de Randstad, Venlo, het Ruhrgebied en Zuid-Europa.

Lijn 83 vormt de belangrijkste openbaar vervoer-ontsluiting op de
oostoever van de Maas tussen Nijmegen en Venlo. Verschillende

Sneltrein Maaslijn

infrastructurele ontwikkelingen zorgen ervoor dat de reistijd

De regio heeft als ambitie om ook op de Maaslijn een sneltrein te

toeneemt en het comfort afneemt. Deze –nuttige – ingrepen staan

realiseren tussen Maastricht en Arnhem. Deze sluit in Venlo naadloos

haaks op onze ambitie om deze OV-ontsluiting te versterken. Mede

aan op de Intercity Eindhoven-Düsseldorf, waardoor Venlo steeds

om vervoersarmoede op het platteland tegen te gaan maken we

meer een internationaal spoorknooppunt wordt.

ons daarom hard voor een hoogwaardige openbaar vervoer (HOV)

Voor de sneltrein moet de Maaslijn (over een groot deel) van

verbinding tussen Venlo en Nijmegen op de oostoever van de Maas

Roermond naar Nijmegen worden verdubbeld.

(deels voorzien van eigen infrastructuur).
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Mobiliteitshubs
In de landelijke regio van Noord-Limburg is voor veel mensen de
auto een belangrijk vervoermiddel voor de lange afstand. Om in deze
bus

context werk te maken van de mobiliteitstransitie en de hoofdwegen
s
bu

te ontlasten zet de regio in op de ontwikkeling van Mobiliteitshubs.
Op strategische locaties waar verkeersaders en openbaar vervoer
s
bu

corridors samenkomen kunnen reizigers goederen overstappen van
de auto op het openbaar vervoer, (deel)fiets of deelauto, en goederen

verkeersdiensten

worden overgeladen op lichte elektrische vrachtvoertuigen.
Realisatie van deze mobiliteitshubs draagt bij aan het ontlasten
van de hoofdinfrastructuur en verdere verduurzaming van het

Smart Mobility

mobiliteitssysteem.

Onze infrastructuur wordt steeds drukker. Investeringen in nieuwe
infra wordt tegelijkertijd steeds duurder en complexer. Daarom

Havenontwikkeling

zetten we in op zo efficiënt mogelijke benutting. De technologie van

De havens van Wanssum, Heijen en Venlo hebben een grote

Smart Mobility helpt ons hierbij. Bijvoorbeeld door kruispunten te

betekenis voor de regio als het gaat om de speerpunten duurzame

voerzien van intelligente verkeerslichten (iVRI). Hiermee kunnen

logistiek, maakindustrie en agribusiness. Met de ontwikkeling van de

slimme keuzes gemaakt worden op kruispuntniveau: verbeteren

havens winnen deze op Europees niveau aan kracht en betekenis en

doorstroming van vrachtverkeer, prioriteit geven aan groepen
fietsende scholieren en een vlottere doorgang van hulpdiensten.

fungeren als duurzame motor voor onze Noord Limburg. Samen met

Beveiligde truckstop

logistieke branche) werken we de komende jaren aan de maatregelen

onze partners (Rijk, Provincie, Waterschap Limburg, ondernemers en
uit de uitvoeringsagenda die samen met de Havenvisie Venlo is

De A67 en A73 zijn onderdeel van een van de belangrijkste

vastgesteld: een meerjarig en dynamisch ontwikkelplan voor deze

achterlandverbindingen van de Rotterdamse en Antwerpse havens.

haven.

Niet voor niets rijdt hier een onophoudelijke stroom van vrachtauto’s
met dure lading, die regelmatig (verplicht) moeten stoppen. Het

Doorontwikkeling railterminal Greenport Venlo

chronisch gebrek aan beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtauto’s

Begin 2021 is de eerste fase van de railterminal op Greenport Venlo

langs de A67 en A73 leidt tot ernstige sociale- en verkeersonveilige

geopend. Daarmee is een eerste start gemaakt in de verduurzaming

situaties. Beveiligde truckstops langs de A67 en A73 zien wij als

en modal shift van weg naar spoor. In de planvorming is een

essentiële basisvoorziening voor deze belangrijke transportcorridor.

tweede fase voorzien die voorziet in een extra stack ruimte (c.q.
opslagruimte) met crossdocks voor het verplaatsen van goederen
zonder tussenopslag.
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Ook knooppunt Zaarderheiken en de A73 rond Venlo moet worden
verbeterd. Vooruitlopend op deze ingrijpende projecten zijn interim-

bus

maatregelen noodzakelijk om de inmiddels dagelijkse opstoppingen
bus

te verminderen. Een goed hoofdwegennet in Noord-Limburg is
onmisbaar voor de achterlandverbindingen van de mainports en de

bus

verwerking van Europese vervoersstromen.
Scheepvaart Maasroute

infrastructuur

De Maasroute is een belangrijke schakel in de core netwerk corridor
Noordzee – Middellandse Zeegebied, als onderdeel van het TransEuropees Transport Netwerk (TEN-T). De regio is groot voorstander
van het opwaarderen van deze Maasroute om zo de modal-shift van

Spoorverdubbeling Kaldenkirchen-Dulken

goederen naar scheepvaart aantrekkelijker te maken.

De regio is groot voorstander van een doorgaande intercity tussen
Eindhoven en Düsseldorf via Venlo. Randvoorwaarde hiervoor is

Spoorknoop Venlo

de verdubbeling van het spoor tussen Kaldenkirchen en Dülken

Met de ontwikkeling van de Maaslijn, de Intercity Eindhoven –

en het opheffen van grensweerstanden in kaart-, beveiligings- en

Düsseldorf en de toename van goederenvervoer wordt de druk

elektrische systemen. De spoorverdubbeling levert een duidelijke

op station en emplacement Venlo steeds groter. Om voldoende

meerwaarde op voor het reizigersvervoer tussen de Randstad en de

capaciteit te bieden zijn aanpassingen aan station, emplacement en

metropolen van Dusseldorf/Keulen/Frankfurt. Bovendien schept het

stationsomgeving nodig. Samen met onze partners (Rijk, Provincie,

ruimte voor het internationale goederenvervoer op de routes tussen
de Rotterdamse haven, Venlo, het Ruhrgebied en Zuid-Europa.

NS, ProRail en Arriva/Start) zetten we ons ervoor in om Venlo te

Verdubbeling Maaslijn

tussen Duitsland en Venlo. Daarbij gaat om het bevorderen van het

ontwikkelen tot volwaardig ‘plus station’ als internationaal knooppunt
spoorvervoer maar ook het verbeteren van de leefbaarheid rondom

Om de beoogde intercityverbinding tussen Maastricht en Arnhem te

het spoor (externe veiligheid, geluid en trillingen).

kunnen realiseren (die in Venlo naadloos aansluit op de internationale
intercity Eindhoven-Düsseldorf) moet het spoor Roermond-VenloNijmegen (voor het overgrote deel) worden verdubbeld.

Doorfietsroutes

Uitbreiding capaciteit A67 en A73

manier van verplaatsen. Van alle fietsverplaatsingen gebeurt 40 %

Fietsen is voor Noord Limburgers – naast lopen - de belangrijkste
met een elektrische fiets. Om dit te faciliteren en verder te stimuleren

Een goed hoofdwegennet in Noord-Limburg is onmisbaar voor de

blijven we de komende jaren volop investeren in doorfietsroutes die

achterlandverbindingen van de mainports en de verwerking van

kernen binnen Noord-Limburg met elkaar verbinden en aansluiten

Europese vervoersstromen.

op de omliggende regio’s: Nijmegen, Oost- Brabant

Daarom bepleit de regio uitbreiding van de capaciteit van de A67

en Midden-Limburg en de Duitse grensregio.

tussen Venlo en Eindhoven en de A73 tussen Boxmeer en Nijmegen.
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