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Grensoverschrijdend samenwerken in 
de Euregio Rijn-Waal
Andreas Kochs, secretaris Euregio Rijn Waal

De Euregio Rijn-Waal, gevestigd te Kleve, is een Nederlands-
Duits openbaar lichaam, waarbij ca. 55 gemeenten en 
regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-
Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende 
samenwerking op het gebied van economie en maatschappij 
te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de 
Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een 
sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De 
Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke 
initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-
effecten.

Visie van de Euregio Rijn-Waal
In 2020 is in de Rijn-Waal-Regio grensoverschrijdende 
samenwerking vanzelfsprekend. Er zijn nieuwe, duurzame 
sociaaleconomische grensallianties gelegd (ook cross-over) 
waarin overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en het 
maatschappelijk middenveld informatie uitwisselen en nauw 
samenwerken. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden 
en het maatschappelijk middenveld weten elkaar in alle 
sectoren grensoverschrijdend te vinden. Zij profiteren van 
elkaars kennis en netwerken en beantwoorden samen de 
vraagstukken van de toekomst. Men ziet elkaar niet langer als 
concurrent maar als partner.

Het INTERREG-programma
Europese en nationale stimuleringsfondsen kunnen 
bijdragen aan de investeringscapaciteit van de regio. 
Voor de hand liggend is hierbij het EU-programma 
“INTERREG V A Deutschland-Nederland 2020”. In dit 
kader kunnen investeringen ondersteund worden, die de 
grensoverschrijdende innovatiekracht van de grensregio 
versterken of bijdragen aan de sociaal-culturele en territoriale 
cohesie van de grensregio. In de periode 2014-2020 is hiervoor 
voor de Nederlands-Duitse grensregio € 440 miljoen euro 
beschikbaar, waarvan een substantieel deel voor de Rijn-Waal-
Regio. 

Over de grens/ Über die Grenze

Nederlandse en Duitse historici schrijven 
samen geschiedenis 
Dr. Ralph Trost, historicus Universiteit Bochum(DE), en drs. Wiel P.H. 
Lenders, directeur Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Groesbeek

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek 
is afgelopen jaar gestart met een Nederlands-Duits Interreg 
Project, dat de naam draagt ‘History without Borders’ (Het 
Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen). Aan deze 
grensoverschrijdende samenwerking nemen vijf musea, drie 
universiteiten, twee onderzoeksinstituten en de Volksbund 
Deutsche Kriegsgräber-fürsorge deel. 

Het project heeft tot doel om de gezamenlijke geschiedenis 
van de 20ste eeuw te onderzoeken en vervolgens in een 
museale verhaallijn uit te werken. Een consortium van 
vooraanstaande historici en museumdeskundigen uit beide 
landen zullen bijdragen aan het tot stand komen van een 
nieuw grensoverschrijdend en Europees perspectief over 
oorlog, vrijheid, internationale samenwerking en actualiteit. 

Nieuwbouw Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

Euregio Rijn-Waal, vestiging te Kleve



Het Nijmeegsch Rondgezicht – uitgelicht

Het volgende Basteicafe van 9 mei staat in het teken van 
de actuele tentoonstelling in de Bastei: Het Nijmeegsch 
Rondgezicht. Paul Dickmann gaat in op kunstenaar Van 
de Wart en zijn prenten, Maarten Koning leidt ons rond 
door de wonderbaarlijke wereld der panorama’s en Billy 
Gunterman verhaalt over de reusachtige houtvlotten, 
waarvan er een te zien is op het panorama. 
Met filmische bijdragen van tentoonstellingsmaker Kees 
Moerbeek en….Joris Ivens. 

Samenwerken aan ecologische verbindingen
Frank Zanderink, ARK Natuurontwikkeling & Martin Brühne, 
Naturschutzzentrum Kleve

In het project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) wordt 
ingezet op het versterken van de Duits - Nederlandse 
samenwerking door middel van het gezamenlijk werken 
aan de ontwikkeling van grensoverschrijdende ecologische 
verbindingen, het oplossen van knelpunten in de 
migratieroutes van otters, het organiseren van kennisateliers 
omtrent uiterwaardontwikkeling en het werken aan een 
gezamenlijke monitoring van de (trek-)vismigratie. Daarnaast 
wordt aan weerszijden van de grens uitgebreid over het 

De onderzoeksresultaten zullen in 2019 en 2020 tot leven 
worden gebracht in de vaste presentaties van het nieuwe 
Bevrijdingsmuseum, het Preußen Museum (toekomstig LVR-
Niederrheinmuseum Wesel) in Wesel (D) en het geplande 
bezoekerscentrum bij de Duitse militaire begraafplaats te 
Ysselsteyn. Het LVR-Niederrheinmuseum Wesel gaat ook 
een reizende tentoonstelling ontwikkelen die langs de 
deelnemende musea van beide landen gaat trekken. Het 
project wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het 
INTERREG-programma.

De afgelopen eeuw wordt gekenmerkt door de opkomst van 
extreme ideologieën, twee wereldoorlogen maar ook een 
lange periode van Europese samenwerking en welvaart. Het 
sterkt ons historisch bewustzijn als we deze hele geschiedenis 
niet louter door de nationale bril zien maar juist ook vanuit 
het grensoverschrijdende en Europese perspectief”, vinden 
Wiel Lenders (directeur Bevrijdingsmuseum in Groesbeek 
/ Infocentrum WO2 Nijmegen) en Ralph Trost (historicus 
en museoloog aan de Universiteit van Bochum (DU) en 
verbonden aan het Emerson College (VS/NL)). “Met deze 
unieke binationale aanpak willen wij toekomstige generaties 
een Europese versie van de zogeheten ‘lange 20ste eeuw’ 
presenteren in een internationale context, met volop oog 
voor de actuele vraagstukken rond vrijheid en de rechtsstaat. 
Lenders en Trost belichten de contouren van dit spannende 
en innovatieve project en vooral de essentie van deze 
vernieuwing in met name het nieuwe Bevrijdingsmuseum in 
Groesbeek dat in september 2019 haar deuren zal openen.

project gecommuniceerd en worden jong en oud uitgenodigd 
mee het veld in te gaan met veldlessen en excursies.
Het project is in oktober 2017 gestart en loopt tot het 
voorjaar van 2020. De Rijn is het logische verbindende 
element omdat het de regio hierlangs al eeuwenlang met 
elkaar verbindt. Deze verbinding is voor mens, economie, 
landschap, water en natuur belangrijk.
Tot nu toe zijn er al een 4-tal workshops over 
uiterwaardontwikkeling en trekvismigratie georganiseerd. 
Een belangrijk resultaat hierbij was dat we er achter kwamen 
dat, maar ook waarom en hoe aan weerszijden van de 
grens anders met aspecten als monitoring van trekvis, en 
planvorming voor natuurlijke ontwikkeling van uiterwaarden 
wordt omgegaan. Maar ook het geven van een simpele 
schoolexcursie wordt aan beide zijden van de grens anders 
aangepakt. Met een combinatie van aanpakken worden 
momenteel diverse schoolexcursies gepland met Duitse en 
Nederlandse kinderen samen.

Uitleg wordt gegeven over hoe we knelpunten voor 
ottermigratie gezamenlijk op kunnen lossen in het 
grensgebied, zodat uitzwervende otters ook in Duitsland een 
veiligere toekomst tegemoet kunnen gaan. 
Het GBRA project wordt mogelijk gemaakt door financiële 
ondersteuning van de Provincie Gelderland, het Ministerium 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes NRW en het INTERREG-programma. 

Veldles met Duitse en Nederlandse leerlingen

De otter over de grens


