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Het is nauwelijks uit te leggen dat in het regeerakkoord wordt gesproken over grens-
overschrijdend spoor, meer duurzaam vervoer, minder stikstof, het verbinden van Europa
en de laatste stap simpelweg wordt overgeslagen. Na jarenlang investeren in infrastructuur is het
nu echt tijd voor de volgende stap. Wij vragen het Rijk om verantwoordelijkheid te nemen, want 
als regio kunnen we dat niet alleen. We hebben een volwaardige grensoverschrijdende 
treinverbinding nodig.

Hier in de Parkstad-Aken regio speelt een ander probleem dan in vergelijkbare regio’s aan de
rand van Nederland. Het gaat hier namelijk om het ontsluiten van een stedelijk gebied in een
regio met 6 miljoen inwoners. De agglomeratie Aken-Heerlen, met ruim 800.000 inwoners op 
de as naar Eindhoven en verder naar Den Haag en Amsterdam is cruciaal voor logistiek,
digitalisering, dienstverlening en kennisontwikkeling. Én voor duurzaam internationaal reizen. 
In Aken studeren 60.000 studenten, er wonen kenniswerkers die ook Nederland zien als
arbeidsmarkt en noodzakelijk zijn voor de groei, ontwikkeling en continuïteit van onderwijs,
bedrijfsleven en economie in Nederland. Internationale verbindingen zijn de basis voor verdere
ontwikkeling.

Het is noodzakelijk dat er een zo efficiënt mogelijke en volwaardige spoorverbinding komt van
Nederland naar Aken en daarmee naar het volledige IC-netwerk in Europa. Dat geldt ook voor 
de nationale verbinding die nu verder afgeschaald wordt. Duitsland staat al jaren in de start-
blokken om de laatste maatregelen te nemen om de intercity door te laten rijden. Belangrijk voor 
werkgelegenheid, kansen voor jongeren in de regio en behoud van hogesnelheidsstatus. Wij 
zouden graag zien dat de komende concessie met gemeenten, maar ook met onze Duitse
partners wordt afgestemd. Op die manier wordt er een gedegen signaal afgegeven naar de
regio.

Nietsdoen betekent economische schade voor de regio en voor Nederland. Nu is het 
moment om een besluit te nemen! Dus neem nu in de HRN concessie ook de verbinding 
Nederland - Aken als realisatieverplichting op.
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HOOGSTE DICHTHEID 

KENNIS- & RESEARCH- 

INSTELLINGEN IN EU

En mogelijke locatie voor 

de Einstein Telescoop

BETROUWBARE VERBINDING 

DAILY URBAN SYSTEM

NODIG VOOR GEMEEN- 

SCHAPPELIJKE ECONOMISCHE 

RUIMTE IN DE GRENSREGIO

De regio heeft een centrale positie in 

de as Eindhoven-Aken en de 

economische en innovatieve 

stedendriehoek Eindhoven, Aken, Luik. 

Het is een van de meest innovatieve 

gebieden van Europa. Jaarlijks heeft dit 

gebied een geschatte productie van 

200 miljard, wat grotendeels het gevolg 

is van de intensieve samenwerking 

tussen universiteiten, het bedrijfsleven 

en verschillende overheidslagen.
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VEREIST EEN 
GRENSOVERSCHRIJDENDE 
VERBINDING 

DUURZAAM 
EUROPEES 
VERVOER 

BIJDRAGE AAN DE 
WONINGOPGAVE 
IN HET ZUIDEN 

VAN NEDERLAND

VERBINDEN KENNISAS 

NEDERLAND



EINDHOVEN



HEERLEN



AKEN

AACHEN + HEERLEN 
+ LIEGE + MAASTRICHT 

102.600 STUDENTEN

VS

HARVARD 
42.320 STUDENTEN  

INFRASTRUCTUUR
IS GEREED


