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Deze tijd vraagt 

om de Achter-

hoek. Breng de 

Achterhoek  

dichterbij. 

1. inleiding

Wanneer je gevraagd 

wordt waarom je zo trots 

bent op de Achterhoek, 

waar begin je dan? 

Voor de meesten van ons zal een verhaal over 

trots dicht bij huis beginnen. Dat we elkaar hier 

kennen. Omdat we makkelijk bij elkaar binnenlo-

pen, de tijd nemen voor elkaar en voor tradities. 

Dat er tijd is voor de natuur. Voor jezelf. En dat 

we doen wat we beloven: afspraak is afspraak. 

Laten we ook vertellen wat we daarmee voor el-

kaar krijgen. Dat er in onze regio zo veel  nieuwe 

producten worden ontwikkeld, dat het hier 

barst van de digitale innovaties. Dat kringloop-

landbouw hier echt een speerpunt is. Dat we in 

deze regio al heel lang weten wat een gezonde 

leefstijl voor je doet. 

Die aantrekkelijke combinatie tussen smart en    

off the grid, is een combinatie die buiten de 

 Achterhoek veel minder vanzelfsprekend is. 

Voorbeeld voor Nederland 

Want – en dat zeggen we misschien nog te 

weinig hardop – met die vindingrijkheid en het 

vermogen om snel te schakelen is de Achterhoek 

een voorbeeld voor de rest van Nederland. De 

Achterhoek is in staat het antwoord te leveren 

op grote maatschappelijke vragen. Door ons 

innovatieve karakter (we hebben hier de meeste 

patenten na Eindhoven!) en onze korte lijnen 

kan de Achterhoek model staan voor de hele 

samenleving, als proeftuin voor de toekomst. 
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Een heldere boodschap 
We weten allemaal dat er nog veel meer te 

vertellen is. Dat we hier met elkaar positieve 

oplossingen onderzoeken voor de stikstofcrisis 

bijvoorbeeld, waar elders het debat vastloopt 

door tegengestelde belangen. Laten we die 

voorbeelden ook geven. 

Maar laten we vooral een duidelijk verhaal 

vertellen, met een heldere, gezamenlijke bood-

schap. Als het team dat we samen zijn. 
 

Twee speerpunten 
In de lobby voor de Achterhoek willen we focus-

sen op twee speerpunten. Dat betekent niet dat 

andere lobbypunten niet van belang zijn. Maar 

we kiezen voor haalbaarheid en de kracht de 

herhaling. Om duidelijk te maken welk beleid 

en welke randvoorwaarden er nodig zijn. Om 

samen nóg meer voor elkaar te krijgen. Om de 

projecten die zo belangrijk zijn voor de rest van 

Nederland een boost te kunnen geven.

Die twee speerpunten zijn:

•  De Achterhoek als experimenteerregio:  

Deze tijd vraagt om de Achterhoek.

•  De Achterhoek en mobiliteit:  

Breng de Achterhoek dichterbij.

1. inleiding

“Laten we een duidelijk verhaal 

vertellen, met een heldere, 

gezamenlijke boodschap.”

In deze uitgave vind je de 

lobbypunten overzichtelijk 

bij elkaar. Zo heb je als 

ambassadeur de informatie 

altijd bij de hand en 

vertellen we samen 

hetzelfde verhaal richting 

het Rijk, Brussel en de 

provincie.
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De Achterhoek  
als experimen- 
teer   regio 

Deze tijd vraagt  
om de Achterhoek

2. experimenteerregio

Als Achterhoek onderscheiden 
we ons door ons open innovatie-
systeem, dat past bij onze doe-
mentaliteit. We pakken samen 
uitdagingen aan: ondernemers, zorg, 
woningcoöperaties en overheid, 
in onze unieke Smart Governance 
samenwerking. Doordat we 
elkaar kennen, makkelijk weten 
te vinden en vertrouwen, krijgen 
we veel in korte tijd voor elkaar. 
Veel initiatieven in de Achterhoek 
ontstaan van onderop, bij de 
proactieve Achterhoekers zelf. We 
experimenteren samen en leren 
volop. Dit leidt tot praktische, 
techniek- en innovatiegedreven 
oplossingen in de maakindustrie,  
de (kringloop)landbouw en de zorg. 
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Dit is een bredere lobby waar we 

verschillende specifieke onderwerpen onder 

kunnen hangen. De experimenteerregio 

is in feite een paraplu voor verschillende 

punten die belangrijk zijn in de regio. 

Onderwerpen die onder deze paraplu vallen 

zijn bijvoorbeeld:

1 Kringlooplandbouw
We zijn koploper op het gebied van 

kringlooplandbouw in Nederland. Niet 

voor niets zijn we de enige regio die het 

predicaat ‘voorbeeldregio’ mag dragen. 

Agro-innovatiecentrum De Marke, een 

samenwerking met de WUR, is van grote 

waarde voor de transitie in de landbouw 

in de Achterhoek, Nederland en zelfs 

Europa. En ook onze bloeiende vereniging 

Vruchtbare Kringloop Achterhoek en het 

project Kunstmestvrije Achterhoek zijn breed 

bekend bij politiek Den Haag.     

 

2 Zorg
Ook op zorggebied is de Achterhoek 

innovatief. We zijn vooral sterk in 

vernieuwende zorg zoals zorg op afstand 

en e-health. Onze jarenlange ervaring 

met samenwerking op alle niveaus ervoor 

dat we snel de processen in gang kunnen 

zetten voor nieuwe ontwikkelingen in de 

Waarom een lobby 
op experimenteer-
regio?

2. experimenteerregio

gezondheidszorg en zorginstellingen.

Ook kunnen we door onze daadkracht een 

substantiële en innovatieve bijdrage leveren 

aan het Preventieakkoord met initiatieven 

als Achterhoek Rookvrij en Achterhoek in 

Beweging en waarbij we aansluiten bij het 

Beweeg- en Sportakkoord. 

Vanuit onze visie zetten we ons ook in 

voor een nieuw financieringsstelsel in de 

zorg, waarbij er sprake is van ontschotting 

waardoor je met één budget kunt werken 

in de gehele zorgketen. Hiermee kunnen 

we meer investeren in preventie om kosten 

verderop in de keten te voorkomen. 

Met als basis de Quadruple Aim willen 

we ervoor zorgen dat inwoners gezonder 

worden en blijven, meer tevreden 

zijn over de zorg, de zorg per inwoner 

gemiddeld goedkoper wordt en de 

werknemers in de zorg tevreden zijn. 

Dat vraagt voor alle partijen (cure, care 

én welzijn) dat zij inspanningen moeten 

leveren om inwoners gezonder te maken 

en te houden. De verandering willen we 

bijvoorbeeld realiseren met vormen van 

populatiebekostiging. Hiermee is het 

mogelijk in een bepaald gebied, samen met 

betrokken stakeholders/partners, anders te 

https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl
https://kunstmestvrijeachterhoek.nl
https://8rhk.nl/smart-economy-smart-living/de-gezondste-regio/regionaal-preventieakkoord/
https://achterhoekrookvrij.nl
https://www.achterhoekinbeweging.nl
https://www.achterhoekinbeweging.nl
https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2020/07/8rhk-visie-gezondste-regio-26-juni_.pdf
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2. experimenteerregio

financieren en organiseren en gezondheid 

te monitoren. Door gericht in te zetten op 

(preventieve) gezondheidsinterventies, 

kunnen we aanzienlijk meer zorg realiseren 

tegen lagere kosten. De kosten die hiermee 

bespaard worden, shared savings, kunnen 

we vervolgens weer in de basis van de 

Gezondheidspiramide – welzijn en preventie 

– investeren. Dit leidt op den duur tot een 

structurele kostenbesparing in de zorg en 

inwoners die langer gezond en gelukkig zijn.

3  Open Innovatiesysteem  
in de Achterhoek 

Om in de Achterhoek goede ondernemers-

ondersteuning bij innovatie te bieden, zijn 

een drietal innovatie hotspots ontwikkeld; 

De Marke (Agrarisch), SmartHub Incubator 

Industry & CIVON (Maakindustrie) en 

De Steck (Dienstverlening). Door de 

samenwerking tussen deze drie hotspots 

komen ondernemers op de juiste plek 

terecht. Doordat de 3O’s in deze drie 

hotspots vertegenwoordigd zijn is er een 

groot bereik en veel draagvlak in de regio.

Dit en het feit dat de overkoepelende 

organisaties, zoals VNO NCW, RCT 

Gelderland, SIKA en 8RHK ambassadeurs, 

nauw samenwerken, maakt onze regio 

ijzersterk in de communicatie en zorgt 

voor een sterke (formele en informele) 

organisatie van het Achterhoekse netwerk. 

Het snelle ontstaan van Achterhoek Verbindt 

– een ondernemersplatform in coronatijd – is 

hier een goed voorbeeld van.

Bovenstaande dient als bewijslast waarom 

we als experimenteerregio door het Rijk 

aangemerkt kunnen worden. Het laat zien 

op welke terreinen we als voorbeeld kunnen 

dienen voor heel Nederland.

Mogelijk kunnen we in het post-

coronatijdperk de paraplu verbreden en ons 

als experimenteerregio op meer punten 

profileren. Punten die interessant zijn voor 

de toekomst, zoals: 

1. Lokaler produceren (reshoring); 

Producenten en toeleveranciers dichterbij 

zoeken, verkleint de fysieke afstand 

in de supply chain. Resultaat? Minder 

afhankelijkheid, kortere transportafstanden 

en een zelfstandiger lokale economie.

2. Noaberschap nieuwe stijl; Tijdens corona 

bleek dat Achterhoekse bedrijven elkaar 

willen helpen. Achterhoek Verbindt heeft tot 

reactivering van het Naoberkrediet geleid: 

ondernemers met private investeringen 

helpen bedrijven in nood. Met elkaar, voor 

elkaar én voor de omgeving.

https://demarke.eu/onze-visie/
http://www.shii.nl
http://www.shii.nl
https://www.civon.nl
https://www.desteck.nu
https://www.achterhoekverbindt.nl/onderwerpen/
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Het blijft in de Achterhoek  

niet bij plannen; we komen 

direct in actie.

De Achterhoek is door onze schaal (we zijn 

als regio niet te groot of te klein) en onze 

betrouwbaarheid als samenwerkingspartner 

(we doen wat we zeggen) de ideale plek om 

te experimenteren op de terreinen zoals 

hierboven beschreven. Onze plannen en 

deals met het Rijk en de provincie, zoals de 

Regio Deal, komen van onderop en voeren 

we ook daadwerkelijk uit. Het blijft niet bij 

plannen; we komen direct in actie. 

Waarom is dit 
interessant voor 
het Rijk en de 
provincie? 

2. experimenteerregio

De volledige gerobotiseerde productiehal van 24/7 TailorSteel.

https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2019/07/8rhk-regiodeal.pdf
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De Achterhoek  
en mobiliteit 

Breng de Achterhoek 
dichterbij

3. mobiliteit en bereikbaarheid

Onze grootste uitdaging is 
een goede bereikbaarheid 
van de Achterhoek voor alle 
Achterhoekers. Het gaat daarbij 
om de bereikbaarheid van, naar 
en binnen de regio. De keuze 
voor mobiliteit als speerpunt zal 
geen verrassing zijn: het is een 
belangrijke randvoorwaarde — zo 
niet de belangrijkste — voor een 
aantrekkelijke Achterhoek in  
de toekomst.
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We hebben een aanzienlijke opgave:  

in 2025 hebben we naar schatting 27.000 

extra arbeidskrachten nodig. Zelfs als 

dit aantal in het post-coronatijdperk 

lager blijkt te liggen, blijft de uitdaging 

gigantisch. Demografische ontwikkelingen 

zoals ontgroening (jongeren trekken weg) 

en vergrijzing (aandeel ouderen in de 

bevolkingssamenstelling stijgt) maken de 

uitdaging extra groot. 

Waarom een lobby 
op mobiliteit?

Een goede bereikbaarheid over het spoor en 

de weg en innovaties in infrastructuur maken 

het verschil of iemand van buiten de Achter-

hoek hier solliciteert. Of dat jongeren hier 

willen blijven wonen en werken of terugko-

men om hier een toekomst op te bouwen. 

Bereikbaarheid kan mensen uit andere delen 

van het land verleiden zich hier te vestigen 

of hier te komen werken. Zeker voor de 

Achterhoek als rurale regio — uitgestrekt 

en dunbevolkt — met een grotere afstand 

tot voorzieningen als onderwijs, cultuur en 

winkels, kunnen klassieke en innovatieve 

oplossingen een wezenlijk verschil maken. De 

tijdswinst die met de deze oplossingen wordt 

geboekt, is cruciaal.  

Onder bereikbaarheid willen we graag een 

verschil maken tussen klassieke (harde) 

infrastructuur (weg, spoor, water) en 

innovatieve infrastructuur.

3. mobiliteit en bereikbaarheid
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1. REGIOEXPRES 
De RegioExpres is een snelle trein-
verbinding tussen Arnhem en 
Winterswijk. Op dit traject zal de 
RegioExpres vanaf Winterswijk 
tot Doetinchem (en vice versa) als 
stoptrein rijden en vanaf Doetin-
chem naar Arnhem als sneltrein, 
zonder tussenstop. De tijdswinst 
die daarmee geboekt wordt, is 
bijna een kwartier. Een welkome 
aanvulling op de vaak drukbezette 
stoptrein op dit traject met  
dagelijks 21.000 reizigers.

Waarom is dit interessant voor 
het Rijk en de provincie?

De RegioExpres biedt tal van voordelen. Enkele 

voordelen die worden genoemd zijn:

Reistijdverkorting: Gemiddeld 

genomen wordt er door de 

RegioExpres een tijdswinst van 

13-20 minuten geboekt voor 2000 

reizigers per keer. Hierdoor wordt 

de aansluiting op de Randstad en de 

regio Arnhem-Nijmegen – waar veel 

mensen werken of studeren – beter.  

Duurzame(re) reismogelijkheid: 

De verwachting is dat meer mensen 

de trein gaan nemen en minder 

kiezen voor de drukke autoweg A12. 

Dit draagt bij aan de verduurzaming 

van vervoer.

Fileproblematiek terugdringen: 

De RegioExpres kan ervoor zorgen 

dat de drukke autoweg A12 wordt 

ontzien, vooral bij het knooppunt 

Duiven-Zevenaar. 

Robuuste economische groei, 

nu en in de toekomst: Door de 

reistijdverkorting van ongeveer 

een kwartier wordt het gebied 

aantrekkelijker voor werkgevers om 

zich in de Achterhoek te vestigen 

en aantrekkelijker om in te wonen. 

Dit leidt tot robuuste economische 

groei voor zowel de Achterhoek als 

de hele provincie Gelderland. 

Nederland in Balans / Nederland 

Slim benutten (specifiek voor 

het Rijk): De regio’s, in dit geval de 

Achter hoek, kunnen helpen bij het 

oplossen van grote maatschappelijke 

pro blemen die in de toekomst gaan 

spelen. Investeringen in regio’s zoals 

de Achterhoek voor onder andere 

een goede bereikbaarheid zijn 

daarbij nodig. 

3.1 klassieke mobiliteit
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2. N18/ A18 
Op dit moment loopt er een 
onderzoek om inzicht te krijgen in 
de mogelijkheden om op termijn 
een N18 te kunnen realiseren 
tussen Varsseveld en Groenlo: een 
vierbaansweg met een maximum 
snelheid van 100 kilometer per 
uur en ongelijkvloerse kruisingen. 
De resultaten van dit onderzoek 
worden later dit jaar bekend. Een 
lobby op dit onderwerp is daarom 
daarna pas mogelijk. Feit is wel dat 
dit een belangrijk thema is voor  
de Achterhoek. 

Waarom is dit interessant voor 
het Rijk en de provincie?

De komst van de N18/A18 (N18 tweede fase) biedt 

tal van voordelen voor zowel de Achterhoek, het Rijk 

als de provincie Gelderland. Enkele voordelen zijn:

De N18 is een belangrijke  

verbinding tussen de A12/A18 en 

de A1 in Enschede. Niet alleen 

voor de Achterhoek, maar ook 

voor de regio’s Twente en Arnhem- 

Nijmegen:  

De N18 verbindt deze regio’s met de 

Achterhoekse bedrijven en inwoners. 

Het is dus niet alleen een regiona-

le weg, maar onderdeel van het 

hoofdwegennet en daarmee belang-

rijk voor een goede ontsluiting van 

Oost-Nederland.  

De Achterhoek en dus ook  

Gelderland blijft een interessant 

vestigingsgebied: 

Er zijn bedrijven die hebben aange-

geven de Achterhoek te verlaten 

als de N18 als doorstroomweg niet 

opgepakt wordt en de filedruk blijft 

toenemen.

Bereikbaarheid economische 

centra en onderwijs: Een goede 

hoofdinfrastructuur zorgt voor een 

betere aansluiting op de economische 

centra in de regio’s Arnhem-Nijmegen 

en Twente en op de hogescholen en 

universiteiten die zich daar bevinden. 

Betere doorstroming: Op dit mo-

ment zitten er in het wegvak Varsse-

veld-Groenlo veel gelijkvloerse krui-

singen die een vlotte doorstroming 

van het goederenvervoer in de weg 

staan. Een betere doorstroming heeft 

dus ook een economisch component. 

Meer veiligheid: De N18 tweede fase 

wordt een weg die veiliger is om over 

te rijden (meer inhaalmogelijkheden) 

of over te steken, waardoor er minder 

ongelukken worden veroorzaakt en 

minder verkeersdoden zullen vallen.

3.1 klassieke mobiliteit
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De tijdswinst die dankzij 

oplossingen voor mobiliteit 

en bereikbaarheid wordt 

geboekt, is cruciaal.

Klassieke mobiliteit komt samen bij de Oostelijke Randweg, Doetinchem.
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INNOVATIEVE  
INFRASTRUCTUUR
Naast de klassieke infrastructuur 
kijken we in de Achterhoek naar 
innovatieve mogelijkheden om 
onze mobiliteit en bereikbaarheid 
in de toekomst te verbeteren. De 
focus ligt hierbij op fijnmazige 
bereikbaarheid: snel, slim, 
duurzaam en sociaal vervoer in  
de Achterhoek. 

Hiervoor worden/ zijn onder andere  
de volgende projecten ontwikkeld:

Netmobiel, als onderdeel van  

Mobility as a Service (MaaS): 

De mobiliteit in de Achterhoek is 

voor inwoners die geen auto kunnen 

of mogen rijden op veel plekken 

beperkt. Denk hierbij aan jongeren 

(zonder rijbewijs) of ouderen die niet 

meer kunnen rijden. 

Zonder auto is het bereiken van voor-

zieningen vanuit de kleine kernen 

vaak een uitdaging. Het openbaar 

vervoer is beperkt: er zijn weinig bus- 

en treinverbindingen. Niet elk dorp 

heeft een bushalte. Mensen zonder 

auto hebben dus een mobiliteits-

probleem. Voor vervoer zijn ze vaak 

afhankelijk van familie of vrienden.

Netmobiel heeft als doel de bereik-

baarheid in de Achterhoek te verho-

gen en zo een oplossing te bieden 

voor deze mobiliteitsproblemen.

SMAAS mobiliteit als beleving:  

In samenwerking met onder andere 

Ariva en Urbee zijn er 92 elektrische 

deelfietsen geplaatst op verschillen-

de stations en op twee toeristische 

locaties. Dit zorgt voor verbetering 

van de bereikbaarheid in brede zin 

en maakt de afstand van de stad tot 

de Achterhoek kleiner. 

Duurzame deelvoertuigen in 

 diverse  kernen in samenwerking 

met verschillende energiecoöpera-

ties: Initiatief om Achterhoekers die 

geen auto kunnen of mogen rijden 

met elkaar te verbinden en zo de 

leefbaarheid te vergroten. Bijko-

mend voordeel is dat het duurzaam 

is: het kan voor inwoners een prikkel 

zijn hun tweede auto weg te doen of 

niet aan te schaffen.

3.2 innovatieve infrastructuur

Innovatieve oplossingen voor infrastructuur in het algemeen en het  

MaaS-concept in het bijzonder bieden ook kansen voor de lobby in Brussel. 

Ook zijn deze oplossingen sneller te ontwikkelen en te implementeren in 

vergelijking met de klassieke infrastructuur. 

https://www.netmobiel.eu/mobiliteit-in-de-achterhoek/
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Het unieke aan de Achterhoek is de  

3O-samenwerking, de bijhorende 

slagkracht en onze proactieve houding. 

Een mix waar menig regio jaloers op is.

Elektrische deelfietsen op diverse stations en toeristische locaties.



8RHK ambassadeurs 
(voluit Achterhoek ambassadeurs)

Raadhuisstraat 25

7001 EX Doetinchem

Ons kantoor is gevestigd in De Steck.

Telefoonnummer: +31 314 32 12 00

E-mailadres: info@8rhk.nl 

Website: 8rhk.nl

     @8RHK_           8RHK           Achterhoek ambassadeurs

http://info@8rhk.nl
http://8rhk.nl
https://twitter.com/8RHK_
https://www.facebook.com/pages/8RHK-ambassadeurs/
https://www.linkedin.com/company/8rhk/

