
Situatiebeschrijving

De Euregio Maas-Rijn kent een zeer divers cultureel aanbod 

en een veelheid aan toeristische bestemmingen. Dit bete-

kent een grote toegevoegde waarde voor de levenskwaliteit 

van de inwoners van de Euregio Maas-Rijn en levert boven-

dien een bijdrage aan maatschappelijke en culturele inte-

gratie binnen de regio. Als kruispunt van verschillende ta-

len, culturen en landschappen is de Euregio ook interessant 

voor bezoekers van buiten het EMR-gebied, aangezien ze al 

tijdens een kort verblijf makkelijk kunnen proeven van ver-

schillende culturen. De combinatie van cultuur, landschap 

en natuurschoon trekt veel bezoekers aan. Hierbij spelen 

het dagtoerisme, het wandel- en fi etstoerisme, het cultuur-

toerisme en het wellnesstoerisme (alsook gezondheidstoe-

risme in het algemeen) een belangrijke rol.

Deze diversiteit is een troef, maar toch is de Euregio 

Maas-Rijn geen regio met een eigen identiteit of naambe-

kendheid. Verbetering van de coördinatie en promotie van 

Cultuur en toerisme
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de activiteiten kan de grensoverschrijdende beleving en be-

wustwording versterken en een impuls geven aan het interne 

én externe imago van de regio: enerzijds, naar de buitenwe-

reld toe, dient de Euregio zichzelf met één stem te presenteren. 

Anderzijds, naar de inwoners van de Euregio Maas-Rijn toe, 

dient de Euregio zichzelf duidelijker herkenbaar te maken. De 

samenwerking tussen de partnerregio’s in de Euregio Maas-

Rijn heeft al geleid tot diverse initiatieven op het gebied van 

cultuur en toerisme (o.a. het INTERREG-project ‘RegioTheater 

& RegioDance’, Groenmetropool, grensoverschrijdende wan-

del- en fietsroutes, enz.). Het komt erop aan om dit potentieel 

sterker te ontwikkelen, te verbinden en binnen en buiten de 

grenzen van de Euregio Maas-Rijn beter bekend te maken.

De uitdaging voor de Euregio is om de ideale melange te vin-

den tussen de waardering van de eigen regionale identiteit en 

het bevorderen van de troeven van de individuele partnerre-

gio’s en tegelijkertijd om elke mogelijkheid voor waardecre-

atie door grensoverschrijdende samenwerking aan te grijpen.

Ontwikkelingsperspectieven

Via een intensievere samenwerking tussen de reeds be-

staande toeristische en culturele actoren binnen de Euregio 

Maas-Rijn kan ingezet worden op het gezamenlijk verbinden, 

ontwikkelen en promoten van toeristische en culturele initia-

tieven. De hoofdopdracht van de Stichting Euregio Maas-Rijn 

bestaat in het mogelijk maken van deze samenwerking, het 

aanbieden van een platform, het verbeteren van de informa-

tiedoorstroming en het initiëren van gemeenschappelijke 

evenementen waarvan het euregionale karakter gewaarborgd 

dient te worden.

De veelzijdigheid en de culturele en toeristische rijkdom van 

de Euregio staan hierbij centraal. Door middel van toeganke-

lijke en moderne media kunnen de burgers van de Euregio als-

ook de bezoekers van buiten de Euregio op een aantrekkelijke 

manier geïnformeerd worden over dit aanbod. Via een euregi-

onaal fonds ter ondersteuning van de organisatie van kleine 

sociaal-culturele projecten kunnen de culturele uitwisseling 

en de dialoog tussen de burgers van de Euregio Maas-Rijn ver-

der gestimuleerd worden.

Doelstellingen en acties

Stimuleren van de ontwikkeling en 
commercialisering van een gemeenschappelijk 
toeristisch aanbod

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• diensten/organisaties voor toerisme samenbrengen en on-

dersteunen;

• bestaand (grensoverschrijdend) aanbod in kaart brengen;

• best practices uitwisselen;

• ontwikkeling van grensoverschrijdende initiatieven stimu-

leren:

 � op het vlak van:

 » ‘zacht toerisme’ (wandel- en fietsroutenetwerken) / 

gastronomie / musea (o.m. via EMR-museumpas) / 

culturele identiteit / commercialisering korte verblij-

ven (bv. gecombineerd meerdaags verblijf in meer-

dere EMR-steden);

 � met oog op uitbouw van een gemeenschappelijk in-

formatieplatform;

 � in functie van gezamenlijke profilering van de Euregio 

als ‘bourgondische regio’.

Samenwerken op het vlak van cultuur

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• culturele diensten en cultuurcentra uit de partnerregio’s 

en Stichting Maastricht & EMR Culturele Hoofdstad van 

Europa (VIA) 2018 samenbrengen;

• regionaal aanbod en grensoverschrijdende initiatieven in 

kaart brengen;

• best practices uitwisselen;

• grensoverschrijdende initiatieven stimuleren, met name 

rond kunstbemiddeling en het uitwisselen of samen pro-

duceren van voorstellingen (incl. vertalingen, zoals het on-

dertitelen van operavoorstellingen);

• netwerken binnen de Taskforce Cultuur van de Association 

of European Border Regions (AEBR). 

 

Ondersteunen van kleine sociaal-culturele 
projecten via euregionaal fonds van de 
Stichting EMR

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• het huidige euregionaal fonds voor de ondersteuning van 

kleine euregionale projecten evalueren en optimaliseren.
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