Schriftelijk welkomstwoord van EMR-voorzitter Gisela Walsken bij gelegenheid van de
ondertekening van de 3LP-samenwerkingsovereenkomst tijdens het 'Forum Natuur Euregio
Maas-Rijn – 11e Klever Treffen’ (28 t/m 30 april 2016 in Aken)
Geachte deelnemers,
Als voorzitter van de Euregio Maas-Rijn, de leadpartner van het Drielandenpark, heet ik u allen van
harte welkom.
Bijna vijf jaar geleden, ter ere van het 10-jarig jubileum van het Drielandenpark, plantte ik, samen
met de heren Epping (Landesplanungsbehörde), Etschenberg (StädteRegionsrat) en Philipp
(Oberbürgermeister Aken), een speciale boom. Wij deden dit bij de Obermühle in Aken-Horbach,
maar elke partnerregio deed hetzelfde binnen de eigen regio. De boom staat symbool voor het
groeien en bloeien van onze grensoverschrijdende samenwerking in het Drielandenpark, maar ook
voor het feit dat natuur en landschap zogezegd ‘geen grenzen kennen’.
Het Drielandenpark heeft ‘Landschap en groene Infrastructuur’ gekozen als kernthema voor de
komende jaren. Het platform wil daarmee het grensoverschrijdende netwerk van ecosystemen en
landschapselementen versterken. In de context van de Europese politiek wordt met ‘groene
infrastructuur’ niet zozeer een louter ecologische structuur bedoeld. Het is veeleer een breder
ruimtelijk concept dat uitdrukkelijk ook culturele aspecten omvat evenals recreatie- en
identificatiegebieden of gebieden die om andere redenen als mooi, waardevol of inspirerend
worden beschouwd.
Deze doelstellingen lijken het Drielandenpark, dankzij de schoonheid van het kleinschalige
landschap, de ecologische rijkdom en de cultuurhistorische schatten, op het lijf geschreven.
Het thema ‘Groene Infrastructuur’ biedt ook mogelijkheden om de levenskwaliteit te verbeteren van
alle mensen die in de EMR wonen, werken en recreëren. Doordat dit perspectief zowel
ecologische, economische als sociale aspecten in zich verenigt, draagt het bij aan de duurzame
ontwikkeling van de EMR, die dit transversale thema dan ook in haar toekomststrategie EMR 2020
heeft opgenomen.
Geachte deelnemers,
Om grensoverschrijdende doelen te realiseren, moeten we met elkaar in gesprek gaan, elkaar
beter leren kennen, ervaringen en best practices uitwisselen en gezamenlijk projecten ontwikkelen.
De eerdere projecten van het Drielandenpark ‘Aquadra’, ‘Habitat Euregio’ en de ESPON-studie
‘Landschaftspolitik für den Dreiländerpark’ zijn stuk voor stuk succesvoorbeelden van deze
grensoverschrijdende samenwerking. Het Drielandenpark wil in de nieuwe werkperiode de thema’s
communicatie, netwerkvorming en projectontwikkeling/-deelname meer aandacht geven. Het
‘Forum Natuur Euregio Maas-Rijn – 11e Klever Treffen’ staat dan ook in het teken van deze
versterkte focus. Daarom bent u vandaag en morgen hier ook aanwezig.
Ik ben verheugd dat de samenwerking tussen het Drielandenpark en de EMR als leadpartner in het
voordeel van beide netwerken wordt verstevigd. In het bijzonder ben ik verheugd dat de partners
een bindende samenwerkingsovereenkomst hebben getekend die dient als uitgangspunt voor de
nieuwe werkperiode t/m 2019.
Ik hoop dat de samenwerking de komende jaren gezond mag groeien bloeien – net als de
jubileumboom die wij destijds voor het Drielandenpark hebben geplant.

