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‘NEDERLAND EN DUITSLAND HEBBEN 
ELKAAR ENORM VEEL TE BIEDEN’

Het Grenzhoppers-netwerk zoekt samenwer-

king op het gebied van toerisme, economie, 

cultuur & onderwijs en sport & gezondheid. 

Gedreven ambtenaren en ondernemers 

vormen samen de basis voor ontmoetingen, 

kennisoverdracht en grensoverschrijdende 

projecten. 

Volgens Nicky Eppich hebben Nederland en 

Duitsland elkaar enorm veel te bieden. Als 

beleidsmedewerker Grensoverschrijdende 

Samenwerking bij de gemeente Winterswijk 

en Oost Gelre is zij één van de oprichters van 

de Grenzhoppers. “Tijdens de eerste bijeen-

komst telden we al zestien enthousiastelingen; 

inmiddels zijn ruim honderd deelnemers 

betrokken.” Het netwerk is opgericht met 

als doelen strategische, duurzame en toe-

komst georiënteerde, grensoverschrijdende 

samenwerking te realiseren in een creatieve 

en innovatieve regio. “Door elkaar te leren 

kennen, wordt onderlinge communicatie veel 

meer laagdrempelig en weten mensen direct 

wie op welk werkgebied de juiste persoon is 

die ze aan kunnen spreken voor een bepaald 

project.”

SMART INDUSTRY
Inmiddels zijn de Grenzhoppers op alle fronten 

actief en worden door gezamenlijke inspan-

ningen bijzondere en aansprekende projecten 

gerealiseeerd. Nicky geeft een toelichting. “Op 

economisch vlak staat Smart Industry hoog 

op onze agenda. Technologische innovaties 

krijgen bijvoorbeeld aandacht tijdens de 3D 

Roadshow, waarbij scholen in de Achterhoek 

worden bezocht met activiteiten rond 3D- 

printing. Ook de oprichting van het Long 

Range netwerk (LoRa) is een goed voorbeeld 

van innovatief gebruik van internet. Nederland 

is hierin enorm vooruitstrevend en we willen 

onderzoeken of dit netwerk ook kan worden 

uitgerold naar Duitsland.”

EK VROUWENVOETBAL
Op het gebied van sport wordt in Winterswijk 

in de zomer het EK Vrouwenvoetbal georgani-

seerd, om voetbal voor meisjes op een spor-

tieve manier te promoten. In 2018 staat Special 

Olympics op het programma, voor deelne-

mers met een handicap. “Al deze activiteiten 

versterken de regio en maken uitwisseling en 

deelname vanuit de grensregio mogelijk.”

SPREEK JE BUURTAAL 
Om de Duitse taal te promoten, is een 

aantal scholen bezig met het project Spreek 

je buurtaal, waarbij Duits op Nederlandse 

basisscholen wordt geïntroduceerd en ook 

Nederlands les wordt gegeven op Duitse 

scholen. “Wie vloeiend deze taal spreekt, ver-

groot zijn kansen op de arbeidsmarkt. Naast 

Engels willen we dat Duitse les standaard 

in het lespakket worden aangeboden in het 

voortgezet onderwijs.” Daarnaast worden 

ook verbeteringen in mobiliteit rond scholen 

gestimuleerd. “Vlak over de grens zit de tech-

nische Hogeschool in Bocholt die uitstekend 

staat aangeschreven. Op dit moment is er 

geen goede OV-verbinding. Daar gaan we 

als Grenzhoppers graag mee aan de slag.” 

Tweetaligheid, kennistransfer en werk- en 

kostendeling vormen een solide basis voor 

de Grenzhoppers. “De verwachting is dat het 

netwerk zich verder uitbreidt en versterkt. In 

de nabije toekomst liggen er genoeg kansen 

om te zorgen dat onze grensstreek krachtig op 

de kaart wordt gezet.”

GRENZHOPPERS

De grensstreek tussen Nederland en 
Duitsland is in veel opzichten een 
bijzonder gebied. Elke regio heeft zijn 
eigen authentieke kenmerken, maar 
kent tegelijkertijd ook overeenkomsten 
met het aangrenzende buurland. Om 
synergie tussen Nederland en Duitsland 
te promoten, is in juni 2016 gestart 
met een grensoverschrijdend netwerk 
onder de naam Grenzhoppers. Doel: 
gezamenlijk projecten realiseren in de 
Achterhoek en Kreis Borken. Vanaf het 
eerste overleg is het animo voor deze 
kruisbestuiving ongekend groot. 

TEKST: PIEN KOOME

De oprichters van de 
Grenzhoppers: van rechts 
naar links: Petra Taubach 
(Stadt Bocholt), Tom Lamers 
(Gemeente Aalten), Nicky 
Eppich (Gemeente Winterswijk 
en Oost Gelre). 


