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Samenvatting 

Diverse overheden en maatschappelijke organisaties in Limburg hebben zich verzet tegen 

de openstelling van de IJzeren Rijn voor het goederenvervoer per spoor. Dat verzet heeft er 

toe geleid dat er nu alleen nog sprake kan zijn van reactivering van het historisch tracé met 

uitgebreide geluidwerende maatregelen, een spooromleiding bij Roermond en een tunnel in 

Natuurpark de Meinweg.  

 

Ondanks die tegemoetkoming, die momenteel nader uitgewerkt wordt door een Neder-

lands-Belgische Commissie van Onafhankelijke Deskundigen (COD), blijft het voor Limburg 

gaan om transitovervoer zonder herkenbare meerwaarde, maar wel nog steeds met nega-

tieve effecten voor leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in Midden-Limburg.  

 

Niet alleen in Limburg, maar ook in Nordrhein-Westfalen (NRW) en Belgisch Limburg wordt 

volop gediscussieerd over de effecten van de IJzeren Rijn. Dit heeft sinds vorig jaar in           

Nordrhein-Westfalen tot de situatie geleid dat de Landesregierung in Düsseldorf andere 

tracés heeft verkend om meerdere steden en dorpen te ontzien. Bij die verkenning is de 

zogenaamde A52-variant (dus parallel aan de BAB 52) vanuit meerdere aspecten als een 

aantrekkelijke variant naar voren gekomen.  

 

De geringe maatschappelijke meerwaarde van de IJzeren Rijn in Limburg, de negatieve 

externe effecten in de vorm van geluid, veiligheid en doorsnijding van het landschap en het 

toenemend draagvlak in NRW voor de BAB 52-variant van de IJzeren Rijn, heeft de provin-

cie Limburg doen besluiten om samen met enkele gemeenten een quick-scan uit te laten 

voeren naar de A52-variant. Concreet betekent dit dat in plaats van het historisch tracé van 

de IJzeren Rijn, nu al de in een eerder stadium verkende variant A1 wordt verkend omdat 

die aansluit op de BAB 52-variant in Duitsland. De combinatie van de BAB 52-variant in 

Duitsland en de A1-variant in Midden-Limburg is in deze quick-scan de N280/A52variant 

genoemd.  

 

In de quick-scan hebben de volgende verkenningen centraal gestaan:  

 

• Levert de N280/A52-variant meer kansen op in Limburg en/of in de Euregio voor logis-

tiek en economie dan het historisch tracé?  

• Levert de N280/A52-variant inpassingsproblemen op die in eerdere studies wellicht nog 

onderbelicht zijn gebleven?  

• Welke strategie zouden partners in Limburg moeten hanteren om op een verantwoorde 

manier de keuze te kunnen maken tussen de N280/A52-variant en het historisch tracé 

(inclusief de inpassingsmaatregelen)?  

 



 

Buck Consultants International/Movares/IVV 2 

Hieronder volgen de belangrijkste conclusies van het onderzoek: 

 

• Prognoses over het toekomstig goederenvervoer via de IJzeren Rijn wijzen uit dat die 

ver uiteen lopen (ook rekening houdend met de Montzenlijn). Die bandbreedte van het 

aantal treinen per dag in beide richtingen varieert van 60 tot 100 in 2030. De Commissie 

van Onafhankelijke Deskundigen heeft (gezien die grote bandbreedte) voor vervolgon-

derzoek de technische capaciteit van de IJzeren Rijn op 72 treinen per dag vastgesteld 

(in beide richtingen in 2030). Dit aantal is dus hoger dan het aantal bewegingen waarop 

onder meer de diverse studies in het verleden zijn gebaseerd (43 bewegingen in 2020). 

Experts verwachten echter een sterkere groei van het goederenvervoer per spoor dan 

door de COD is aangenomen en wel om twee redenen. Allereerst is dat het geval van-

wege de snel groeiende containerstromen tussen de havens in Vlaanderen en Neder-

land en het achterland. Ten tweede zal er extra modal shift plaatsvinden van wegver-

voer naar spoor voor het continentale vervoer (vanwege toenemende congestie op de 

wegen en toenemende druk van de EU en andere overheden). 

 

• De verschillen in de economische meerwaarde voor Limburg tussen de twee varianten 

zijn beperkt. Het realiseren van de IJzeren Rijn langs de BAB52 levert een betere aan-

sluiting op het kernnet in Duitsland richting de logistieke draaischijven Duisburg en Keu-

len. Bovendien zijn er (in de BAB52-variant) plannen voor een logistiek centrum in 

Elmpt. Het betreft dan met name logistieke functies die verband houden met intra-

europees transport en vervoer van en naar Antwerpen. Dit eventuele logistieke centrum 

zal beperkt van omvang zijn gezien de bestaande logistieke complexen elders in de Eu-

regio. 

 

• De IJzeren Rijn, via de A52-variant en het historisch tracé, hebben slechts een beperkte 

invloed op het logistiek complex in Venlo e.o. De extra goederenstromen van/naar Ven-

lo zijn nu en in de toekomst (tot 2030) op zichzelf onvoldoende om zware investeringen 

te rechtvaardigen in een IJzeren Rijn-variant via de A67. Ook de maatschappelijke 

meerwaarde van een spoorboog van de Maasroute (Roermond-Venlo) op de IJzeren 

Rijn lijken in eerste instantie in de komende decennia onvoldoende om investeringen in 

die spoorboog in het gebied de Vuilbemden te rechtvaardigen. Venlo kan bovendien al-

leen profiteren van de IJzeren Rijn als ook de capaciteit op de Maasroute wordt vergroot 

(spoorverdubbeling). Voor Venlo blijft de Brabantroute (voor zowel het verkeer naar Rot-

terdam als naar Antwerpen) voorlopig de belangrijkste route. Capaciteitstekorten op de 

Brabantroute voor het vrachtverkeer in de toekomst zouden een alternatief (via de IJze-

ren Rijn) noodzakelijk kunnen maken.  

 

• Het logistiek knooppunt in Zuid-Limburg zal ook maar in beperkte mate profiteren van 

de IJzeren Rijn. De stromen richting Rotterdam zullen via bestaand spoor via Weert en 

de Brabantroute (en in beperkte mate via Venlo) afgehandeld worden. Het spoorvervoer 

richting Duitsland kan worden afgewikkeld via Herzogenrath. 
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• De N280/N52-variant biedt (in tegenstelling tot het historisch tracé1) perspectieven om 

op termijn grensoverschrijdend personenvervoer mogelijk te maken tussen Roermond 

en Mönchengladbach. Onlangs nog heeft de Commissie Hermans in haar rapport ‘De 

toekomst van Limburg ligt over de grens’ het belang van grensoverschrijdende relaties 

(wonen/werken, winkelen, import/export, goederenvervoer) benadrukt. 

 

• De N280/A52-variant voert niet door de Meinweg. Maar daar staat tegenover dat enkele 

andere (kleinere) beschermde gebieden zullen worden aangesneden. Wat betreft de in-

passingsmogelijkheden van de beide varianten geldt dat Limburg de volgende strategie 

zou kunnen voeren. Indien NRW besluit tot de aanleg van de BAB 52-variant en tevens 

de keuze maakt voor een robuust en toekomstvast ontwerp, dan zal ook op Nederlands 

grondgebied sprake moeten zijn van een robuust en toekomstvast ontwerp in heel Mid-

den-Limburg. Dit betekent dat partners in Limburg alleen kunnen kiezen voor de A52-

variant als ook voldoende middelen beschikbaar zijn voor een verantwoorde inpassing 

van het tracé in Nederland. Hierbij zullen extra verkenningen moeten plaatsvinden naar 

de inpassingen in Weert/Budelerbergen, in de gemeente Leudal, maar ook zal de (com-

plexe) aansluiting van de N280-variant in Limburg op de BAB 52-variant gedegen ge-

analyseerd moeten worden. De vraag is of er financieel en maatschappelijk draagvlak 

aanwezig is om deze inpassingsmogelijkheden te realiseren. Als afstand wordt geno-

men van het historisch tracé, dan ontstaat een nieuwe situatie. Alle partners gaan dan 

voor een robuuste oplossing. Daarbij zullen de kosten gedragen moeten worden door 

de partners die de baten ondervinden. 

 

 

                                                
1
 Personenvervoer is in de tunnel door het Meinweggebied niet mogelijk 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Het opnieuw in gebruik nemen van de lJzeren Rijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van het 

historisch tracé, zal naar verwachting een behoorlijk verlies aan leefbaarheid, veiligheid en 

bereikbaarheid in de betreffende steden en dorpen veroorzaken. Om dit te vermijden zullen 

ingrijpende en kostbare maatregelen noodzakelijk zijn. Op dit moment is men onder andere 

in Nederland bezig om deze maatregelen in kaart te brengen. 

 

Een IJzeren Rijn via het historisch tracé – waarbij rekening wordt gehouden met een omlei-

ding om Roermond en een “ondertunneling” in het “Meinweggebied” – betekent dat het 

spoor via Dalheim, Wegberg en Rheindalen ter hoogte van Mönchengladbach op het Duitse 

hoofdnet aansluit. Ten einde ook hier op een goede manier rekening te houden met de as-

pecten leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid werd door de regering van de deelstaat 

Nordrhein-Westfalen vorig jaar een onderzoek gestart naar knelpunten en relevante oplos-

singen. Op basis van die resultaten en met name op basis van de door minister Wittke ge-

prefereerde N280/A52-variant lijkt er een nieuw perspectief te komen in het dossier lJzeren 

Rijn. 

 

In Nederland zal minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) begin november de Tweede 

Kamer der Staten Generaal informeren over de actualisering van de studies naar de IJze-

ren Rijn en naar de Fenix2- en A67-variant3. In dit perspectief zal hij ook ingaan op de 

N280/A52-variant. 

 

Zoals de plannen er nu liggen is er alleen nog sprake van reactivering van het historische 

tracé met uitgebreide geluidwerende maatregelen, een enkelsporige spooromleiding om 

Roermond en een tunnel in natuurgebied De Meinweg. Voor Limburg betekent dat transito-

vervoer zonder herkenbare meerwaarde, maar wel met ingrijpende gevolgen voor leefbaar-

heid, veiligheid en bereikbaarheid. De variant die door minister Wittke naar voren wordt 

geschoven (de N280/A52-variant) zou een meerwaarde voor de regio Midden-Limburg en 

voor Noord- en Zuid-Limburg kunnen bieden.  

 

Om als regio en provincie een duidelijke positie m.b.t. de N280/A52-variant te kunnen in-

nemen is het van belang dat de mogelijke meerwaarde en de vereiste maatregelen voor het 

behoud van leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in kaart worden gebracht.  

 

                                                
2
  De Fenixvariant is een variant met een nieuwe spoorverbinding tussen Genk en Sittard-Geleen 

3
  De A67-variant is een variant met een nieuwe spoorverbinding van Antwerpen naar Duisburg via Turnhout, 

Eindhoven en Venlo. 
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Doel van de quick scan 

Het doel van de quick scan is om een vergelijking op te stellen tussen het historisch tracé 

en de voorgestelde N280/A52-variant. Daarbij wordt met name naar de effecten op Neder-

lands grondgebied gekeken. Belangrijke aspecten voor de studie zijn: 

 

• de leefbaarheid (geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit); 

• ruimtelijke ontwikkeling in het algemeen; 

• het perspectief voor de logistieke knooppunten in Limburg en de Euregio Rijn Maas; 

• ontsluiting de kansen voor het bedrijfsleven; 

• kansen m.b.t. personenvervoer (regionaal, provinciaal en internationaal). 

 

Daarnaast is van belang in hoeverre de N280/A52-variant kansen biedt voor de steden 

Weert, Roermond en regio Venlo zoals bijvoorbeeld de opwaardering stationsomgeving. De 

regio Venlo verdient in dit kader aandacht als centrum van logistieke bedrijvigheid, 

maakindustrie en agribusiness.  

 

In deze strategische rapportage wordt het historisch tracé vergeleken met de N280/A52-

variant. De potentie voor het vervoer is het belangrijkste verschil tussen beide varianten. 

Door de enkelsporigheid van het historisch tracé ligt er een begrenzing van de capaciteit op 

76 treinen per etmaal. Bij de N280/A52-variant, waar spoorverdubbeling betrekkelijk een-

voudig te realiseren is, bestaat deze beperking niet en heeft de IJzeren Rijn een veel hoge-

re potentie om door te groeien naar een volwaardige TEN-verbinding vergelijkbaar met de 

Betuweroute. De keuze voor een groeiscenario is ook bepalend voor de inpassing van de 

IJzeren Rijn over het gehele tracé.  

 

In een workshop hebben de adviseurs van het consortium BCI/Movares/IVV in overleg met 

vertegenwoordigers van de Provincie Limburg, gemeenten, KvK Limburg-Noord en de 

Milieufederatie Limburg de vraagstelling besproken en er is voor gekozen om de aandacht 

te richten op de volgende aspecten: 

 

• De eventuele economische en logistieke meerwaarde van de N280/A52-variant (ten 

opzichte van het historisch tracé) voor Limburg. 

• De belangrijkste knelpunten bij de ruimtelijke inpassing van de N280/A52-variant op 

Nederlands grondgebied. 

• De verkenning van een aantal overige aspecten zoals 

− medegebruik voor reizigersvervoer; 

− de mogelijkheden om logistiek knooppunt Venlo aan te sluiten op de IJzeren Rijn; 

− de effecten voor Weert en omgeving (gebied tussen westoever van de Maas en de 

Belgische grens). 
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Hoofdstuk 2 Positionering varianten 

Status lopende onderzoeken 

Historisch tracé 

Het ontwerp van het historisch tracé, inclusief een enkelsporige noordoostelijke omleiding 

rond Roermond en tunnel onder het Meinweggebied, wordt door ProRail geactualiseerd. Dit 

onderzoek dient informatie te verschaffen aan de Commissie van Onafhankelijke Deskundi-

gen (COD) zoals die is ingesteld op instigatie van het Arbitragetribunaal.  

Deze Commissie heeft als opdracht een gezamenlijk advies te formuleren over de omvang 

en verdeling van de kosten voor Nederland en voor België die de reactivering van de IJze-

ren Rijn op Nederlands grondgebied meebrengt (zie bijlage 5: opdracht COD). 

De studies die hieraan ten grondslag zullen liggen, worden in 2008 afgerond. De verwachte 

indienstelling van de IJzeren Rijn is gepland voor 2015 – 2018. 

 

NB Het moge duidelijk zijn dat resultaten uit de actualisatie studie van ProRail nog niet be-

schikbaar zijn en derhalve niet in dit rapport zijn verwerkt. 

 

 

N280/A52-variant 

In het kader van de discussie omtrent de reactivering van de IJzeren Rijn heeft met name 

Nederland (op aandringen van overheden en organisaties uit Limburg) in het recente verle-

den steeds het voortouw genomen als het - gelet op de in het kader van de mer-procedure 

wettelijk gestelde eisen - ging om onderzoeken met betrekking tot het zoeken naar oplos-

singen voor knelpunten op het gebied van ecologie en leefmilieu. Zowel in België als ook in 

Duitsland werd terughoudend op deze initiatieven gereageerd. Deze houding werd mede 

bepaald door het arbitrageproces m.b.t. het recht op rijden via de IJzeren Rijn over Neder-

lands gebied. In mei 2005 deed het Permanente Hof van Arbitrage uitspraak. Het Hof stelt 

vast dat het Scheidingsverdrag van toepassing blijft, maar ook dat de Nederlandse wetge-

ving mag worden toegepast. Die toepassing mag er echter niet toe leiden dat het recht van 

doortocht onredelijk wordt bemoeilijkt4. Uit eerdere studies, waaronder de Trajectnota/MER 

IJzeren Rijn (2001) en de studie “Vergleichende grenzüberschreitende Studie zum Eisernen 

Rhein” (2001), bleek dat de variant, met o.a. een noordoostelijke omleiding om Roermond 

en een tunnel door het Meinweggebied, de beste oplossing te zijn. Dit resultaat en de voor-

spelde drastische toename van het aantal (goederen)treinen door Duitse kernen, waren 

vervolgens voor Duitsland aanleiding om de consequenties in kaart te brengen. 

                                                
4
 Vries e.a. (2007) Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen, DenHaag/Rotterdam: RPB/NAi 



 

Buck Consultants International/Movares/IVV 7 

Hieruit bleek dat de aansluiting op het Nederlands deel van het aangepaste historisch tracé, 

de grensovergang bij Dalheim, gehandhaafd zou blijven en het bestaande tracé (dat door 

de kernen Dalheim, Wegberg en Rheindalen loopt) zou worden benut. Bijkomend feit is dat 

dit tracé ten zuiden van Mönchengladbach in noordelijke richting op het Duitse kernnet is 

aangesloten en dientengevolge alle goederenverkeer ten minste door grote delen van Mön-

chengladbach zou gaan. Aangezien de negatieve invloed op de ecologie en het leefmilieu 

als zeer aanzienlijk werd ingeschat, werd in 2006 door het “Ministerium für Bauen und Ver-

kehr” van de deelstaat Nordrhein-Westfalen het onderzoek met als titel “Studie zum grenz-

überschreitenden Schienengüterverkehr zwischen Antwerpen und Nordrhein-Westfalen - 

deutscher Teilabschnitt“ gestart om de knelpunten op Duits gebied nader te onderzoeken 

en oplossingen uit te werken. 
 

Gezien het strategisch karakter van de IJzeren Rijn en het feit dat de verbinding deel uit-

maakt van het Europees TEN-Netwerk voor het spoorgebonden goederenvervoer, werd 

tijdens het onderzoek snel duidelijk dat met lokale omleidingen niet alle knelpunten zouden 

kunnen worden opgelost. Tegen deze achtergrond werd vervolgens getracht om haalbare 

grootschaligere oplossingen in kaart te brengen. Het resultaat van deze grootschaligere 

aanpak resulteerde in een aantal varianten waarbij met name gezien de geringste impact 

op ecologie en leefmilieu de voorkeur aan het zogenaamde N280/A52-variant werd gege-

ven.  
 

De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) als ook de Duitse Bundesregierung hech-

ten aan een goede spoorverbinding tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Roerge-

bied. Logistieke ontwikkelingen worden in de context “Güterverkehrsdrehscheibe NRW” 

geplaatst. Van dat perspectief worden momenteel de mogelijkheden, die de N280/A52-

variant in dat verband biedt, nader onderzocht op de technische haalbaarheid (van de 

N280/A52-variant). De resultaten worden tegen het eind van dit jaar verwacht. Opdrachtge-

ver van dit vervolgonderzoek is naast het “Ministerium für Bauen und Verkehr” van de deel-

staat Nordrhein-Westfalen ook het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen waarmee het be-

lang van een op de toekomst gerichte spoorverbinding van de haven van Antwerpen en de 

“Güterverkehrsdrehscheibe NRW” nogmaals wordt onderstreept. 
 

 

Aansluiting op het Duitse spoornet 

Omdat de N280/A52-variant (in vergelijking met de diverse varianten van het historisch tra-

cé) relatief nieuw is, wordt in deze notitie uitvoeriger stilgestaan bij deze variant op Duits 

grondgebied (zie kaart bijlage).  

Het historisch tracé sluit ten zuiden van Mönchengladbach-Rheydt in noordelijke richting 

aan op het baanvak Aken – Mönchengladbach – Krefeld van het Duitse kernnet. Hierdoor 

kan met name Duisburg als belangrijkste locatie van de “Güterverkehrsdrehscheibe NRW” 

direct worden bereikt. Andere locaties die gezien hun ontwikkeling in betekenis steeds meer 

toenemen (o.a. Neuss, Düsseldorf en Keulen) kunnen via een (beperkte) omweg worden 

bereikt. In dit verband dient te worden vermeld dat door een nieuw aan te leggen verbin-

dingsstuk tussen het historisch tracé en het baanvak Mönchengladbach-Rheydt - Keulen 

(Baanvak 490) ter hoogte van Mönchengladbach-Rheydt een spreiding van het treinverkeer 

mogelijk is van en naar Duisburg, Krefeld, Neuss en Düsseldorf enerzijds en Keulen ander-

zijds. Hierdoor zou een betere benutting van de beschikbare capaciteit kunnen worden ge-
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realiseerd. Voorwaarde is wel dat de geplande uitbouw van één naar twee sporen tussen 

Mönchengladbach-Rheydt en Odenkirchen, die onder “Vordringlicher Bedarf” van het “Bun-

desverkehrswegeplan 03” (Duitse MIT) is opgenomen uiteindelijk tot stand komt. De haal-

baarheid van het genoemde verbindingsstuk werd tot nog toe niet onderzocht. 

De N280/A52-variant sluit ten noorden van Mönchengladbach aan op het baanvak Mön-

chengladbach – Krefeld van het Duitse kernnet. Aangezien de N280/A52-variant nieuw 

dient te worden ontworpen en het tracé mogelijkheden voor zowel een aansluiting in noor-

delijke richting als ook in zuidelijke richting biedt, kan hierdoor een optimale aansluiting van 

alle belangrijke locaties die deel uitmaken van de “Güterverkehrsdrehscheibe NRW” worden 

gerealiseerd. Hiermee wordt voldaan aan hetgeen door de Commissie Hermans m.b.t. de 

verknoping van grensoverschrijdende (spoor)infrastructuur werd geconcludeerd. Daarnaast 

biedt de N280/A52-variant het voordeel dat het goederenverkeer over het bestaande, deels 

zwaar belaste kernnet wordt gespreid. 

 

In dit verband dient te worden opgemerkt dat de N280/A52-variant met zuidelijke aansluiting 

een gedegen alternatief biedt voor goederentreinen tussen Antwerpen en Keulen, die nu via 

de Montzenroute rijden. Bij een vergelijkbare rijtijd biedt de N280/A52 route behalve het 

grote voordeel van geringe stijgingspercentages (vergelijkbaar met het oorspronkelijk voor-

deel van de IJzeren Rijn voor goederenstromen gericht op Duisburg) het voordeel dat de 

treinen gewoon kunnen doorrijden zonder (in Aken) kop te hoeven maken.  

 

Een bijkomend voordeel van de N280/A52-variant in Duitsland is het feit dat het tracé vlak 

langs het nu nog door het Britse leger benutte voormalige luchtmachtbasis van de Royal Air 

Force ten zuiden van Elmpt loopt. Als, zoals gepland, deze voormalige luchtmachtbasis in 

2014 aan Duitsland zal worden overgedragen, biedt deze locatie ontwikkelingsmogelijkhe-

den. In de context van de beoogde spoorverbinding tussen Antwerpen en NRW en het lo-

gistieke aspect kan o.a. worden gedacht aan: 

 

• een opstappunt voor de Euregio (inclusief Midden-Limburg) op de IJzeren Rijn; 

• een knooppunt van de noord-zuid georiënteerde spoorverbindingen in Limburg (Heer-

len/Maastricht – Roermond en de Maaslijn) met een extra grensoverschrijdende spoor-

verbinding (west-oost) bij Roermond ter versterking van het (eu)regionale spoornetwerk; 

• een opslaglocatie voor lege containers; 

• een optie waarbij met name containertreinen zonder te stoppen gescand zouden kun-

nen worden. De laatst genoemde optie vindt zijn oorsprong in aangescherpte veilig-

heidseisen t.a.v. het transcontinentaal goederenvervoer tussen Europa en de Verenigde 

Staten; 

• een bedrijvenlocatie waar vervoerders en verladers zich kunnen vestigen. 

 

 

Situatieschets varianten 

Het historisch en N280/A52-tracé maken gebruik van diverse baanvakken. De volgende 

baanvakken op Nederlands grondgebied maken deel uit van de IJzeren Rijn tracés (MER, 

2001): 
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• Budel - Weert: enkelsporig, niet geëlektrificeerd, maximum baanvaksnelheid is 40 km/u 

(MER 2001). 

• Weert - Maasbrug Roermond: dubbelsporig, geëlektrificeerd, maximum baanvaksnel-

heid is 140 km/u, baanvak is onderdeel intercitynet. 

• Roermond - Dalheim (historisch tracé): dit enkelsporig tracé is sinds 1991 buiten ge-

bruik en niet meer onderhouden, alleen vrijgehouden. Sporen, dwarsliggers en ballast-

bed zijn nog aanwezig.  

• Maasbrug Roermond - Duitse grens (N280/A52-tracé): is niet bestaand tracé en dient 

nog te worden gerealiseerd.  
 

 

Budel - Weert 

Dit baanvak maakt zowel onderdeel uit van het historisch tracé als de N280/A52-variant. 

Voor reactivering van de IJzeren Rijn dient hier een aantal maatregelen te worden getroffen 

(Trajectnota/MER IJzeren Rijn, 2001): 
 

• Dit baanvak wordt uit capaciteitsoverwegingen dubbelsporig gemaakt, als er gekozen 

worden voor een lange termijn, duurzaam groeiscenario. De horizontale en verticale lig-

ging van de bestaande baan worden gehandhaafd. Een enkelsporig tracé biedt capaci-

teit tot 75 treinen per dag, in twee richtingen. 

• Een nieuwe enkelsporige brug dient naast de bestaande brug over de Zuid-

Willemsvaart in Weert te worden gerealiseerd. 

• Ter hoogte van de Weerter- en Budelerbergen dienen maatregelen in de vorm van een 

tunnel getroffen te worden. 

• Rond de bebouwde omgeving van Weert dienen geluidwerende maatregelen getroffen 

te worden. 
 

 

Weert - Roermond 

Op dit baanvak zijn geen grote aanpassingen opgenomen. Het dubbelsporig baanvak heeft 

een beperkte capaciteit in verband met de hoeveelheid personentreinen die er nu rijden en 

wellicht ook in de toekomst gaan rijden (uitbreiding intercity frequentie en HST-connect). In 

ieder geval zal de overweg op de Roermondse weg te Weert ongelijkvloers gemaakt moe-

ten worden. 
 

 

Historische tracé; Roermond - Dalheim 

Voor het opnieuw in gebruik nemen van de IJzeren Rijn via het historisch tracé zijn vele 

varianten in het verleden uitgewerkt. In deze rapportage wordt uitgegaan van het historisch 

tracé met een omlegging om Roermond heen en een gesloten constructie in het Meinweg-

gebied. Het tracé tussen Roermond Centrum en het Meinweggebied zal bij realisatie van de 

A3-variant niet meer nodig zijn. Een nieuwe spoorboog aan de Noord- en Oostzijde van 

Roermond (circa 6 km) zal ter hoogte van Industrieterrein ‘Roerstreek’ aanhaken op het 

historisch tracé. De lengte van de geplande tunnel in de Meinweg bedraagt ca. 6 kilometer. 
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Figuur 2.1 Variant historisch: detailkaart Roermond e.o. 

 
 

 

N280/A52-variant; Roermond - Duitse grens 

Vanaf de oversteek van de Maas verlaat deze variant het historisch tracé om Roermond via 

een nieuw tracé noordelijk te passeren. Daarna loopt het nieuwe tracé, gebundeld met de 

N280-Oost verder tot over de Duitse grens om vervolgens gebundeld met de BAB A52 zijn 

weg te vervolgen richting Mönchengladbach. Bij deze tracé variant moet ongeveer 6 km 

nieuw spoor op Nederlands grondgebied worden gerealiseerd. 

 

 

Figuur 2.2 Variant N280/A52: detailkaart Roermond e.o. 
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Hoofdstuk 3 De logistieke en economi-

sche meerwaarde 

Inleiding 

Gezien de omvang en spreiding van logistieke en industriële activiteiten in diverse econo-

mische regio’s in Limburg (noord, midden, zuid) is een goede ontsluiting van die regio’s 

door middel van rail-infrastrucuur van belang. Uit de literatuur blijkt dat de aandacht voor 

economische effecten van infrastructuur terecht is. Echter voor spoorinfrastructuur (goede-

renvervoer) geldt dat economische effecten vooral dan ontstaan als overslagpunten in een 

regio aanwezig zijn en bedrijvenlocaties in de directe nabijheid van die overslagpunten 

aanwezig zijn.  

 

Voor de IJzeren Rijn-discussie in Limburg geldt dat een opstappunt in Limburg direct op de 

IJzeren Rijn niet is voorzien, maar dat die mogelijk wel in de nabijheid van Midden-Limburg 

(Lommel en Elmpt) kan worden gerealiseerd. Voor Limburg is van belang dat de IJzeren 

Rijn bijdraagt aan de verbetering van de multimodale bereikbaarheid van de logistieke 

knooppunten ‘Venlo en omgeving’ en in de ‘Westelijke Mijnstreek’. De tracékeuze voor de 

IJzeren Rijn en de aanvullende maatregelen voor het spoorvervoer in Limburg verdienen 

daarom de aandacht. 
 

 

Figuur 3.1 De verschillende spoorverbindingen vanuit de havens naar het achterland 

 
 

Bron: Rail Cargo Information, bewerkt door Buck Consultants International, 2007 
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Voor het perspectief van de IJzeren Rijn is het allereerst van belang hoe de economische 

indicatoren zich hebben ontwikkeld. Tabel 3.1 laat zien dat het Bruto Regionaal Product 

(BRP) in alle voor de IJzeren Rijn relevante regio’s sinds 1998 is toegenomen. Voor de pro-

vincies Noord-Brabant en Limburg is deze groei zelfs hoger dan het landelijk Nederlandse 

gemiddelde. Dit heeft onder meer te maken met groei van investeringen en toegevoegde 

waarde in onder meer de sectoren chemie en logistiek. Het BRP van Antwerpen is het 

sterkst gegroeid, terwijl het BRP van Nordrhein-Westfalen en Belgisch Limburg het minst is 

gegroeid. 

 

 

Tabel 3.1 Bruto Regionaal Product  

 BRP (Mln. Euro’s) 

 1998 2006 Gemiddelde jaarlijkse groei % 

Vlaanderen 101.288
3
128.170 3,3 

Provincie Limburg (B) 12.362
3
14.618 2,3 

Provincie Antwerpen 26.744
3
41.484 6,9 

  

Nederland 362 464 534.324 5,3 

Provincie Noord-Brabant 51.174
2
71 617 5,7 

Provincie Limburg 21.726
2
30 426 5,7 

  

Nordrhein-Westfalen 
1
422.000 

2
480.171 2,3 

 
1 

1999, 
2 

2004, 
3
 2005 

 

Bron: CBS Statline, GOM Limburg, GOM ESA, Eurostat, EURECO 

 

 

Naast het BRP is de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de beroepsbevolking van 

belang voor het vervoersperspectief van de IJzeren Rijn (tabel 3.2). De groei in BRP gaat 

gepaard met een toename van de werkgelegenheid waarbij de provincie Noord-Brabant het 

landelijk gemiddelde evenaart terwijl de provincie Limburg (NL) enigszins achter blijft, ook in 

internationaal perspectief. De werkgelegenheid in Belgisch Limburg en Antwerpen is aan-

zienlijk sterker gegroeid. 

 

Opvallend is dat in alle regio’s de beroepsbevolking veel minder sterk is gegroeid dan de 

werkgelegenheid. Belgisch Limburg laat zelfs een afname van de beroepsbevolking zien. 

De aanhoudende vergrijzing zal deze afname versterken. De stagnatie in de groei van de 

beroepsbevolking wordt met name in Limburg gecompenseerd door de toestroom van ar-

beidskrachten uit Nordrhein-Westfalen en de inzet van arbeidskrachten uit de nieuwe EU-

lidstaten in Oost-Europa. De verwachting is dat het belang van de euregionale grensover-

schrijdende arbeid hierdoor verder toe zal nemen.  

 

Deze feitelijke ontwikkeling sluit aan op een recent uitgebracht advies door de Commissie 

Hermans, die constateert dat de toekomst van Limburg over de grens ligt. De Commissie 

vraagt extra aandacht voor grensoverschrijdende vervoersverbindingen die sterk groeiende 

grensoverschrijdende economische en maatschappelijke en culturele relaties zullen moeten 

faciliteren. 
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Tabel 3.2 Werkgelegenheid en beroepsbevolking 

 Werkgelegenheid  Beroepsbevolking 

  

 

1998 

 

 

2006 

Jaarlijks  

gemiddelde groei 

% 

  

 

1998 

 

 

2006 

Jaarlijks  

gemiddelde groei  

% 

Vlaanderen 1.914.885    2.510.600 2.747.000 1,0 

Provincie Limburg (B) 1
247.615  307.000 3,0 

 

 347.595 329.000 -0,6 

Provincie Antwerpen 572.938 715.000 2,8 

 

 711.021 753.000 0,7 

        

Nederland 6.237.000 6.975.400 1,3  6.957.000 7.486.000 0,8 

Provincie Noord-Brabant 936.910 1.042.600 1,3 

 

 1.048.000 1.106.000  

0,6 

Provincie Limburg 418.580 445.300 0,7 

 

 496.000 498.000 0,04 

        

Nordrhein-Westfalen 7.400.000 8.277.000 1,3 

 

 - 9.035.000 - 

 
1 

1999, 
2 

2000 

 

Bron: CBS Statline, GOM Limburg, GOM ESA, Eurostat, EURECO 

 

 

Uit bovenstaande blijkt dat de euregionale arbeidsmarkt in de toekomst belangrijker wordt. 

Om de arbeidskrachten uit Nordrhein-Westfalen aan te trekken zal op termijn de capaciteit 

van grensoverschrijdend openbaar vervoer moeten worden vergroot en zullen investeringen 

in grensoverschrijdende infrastructuur noodzakelijk zijn. Vandaar dat zowel in Noord-, Mid-

den- en Zuid-Limburg steeds meer aandacht en prioriteit komt voor grensoverschrijdend 

spoorvervoer (zowel goederen- als personenvervoer). Voor de IJzeren Rijn is vooral de 

groei in het goederenvervoer van belang.  De geografische ligging van Nederlands en Bel-

gisch Limburg en Niederrhein tussen de havens van Rotterdams en Antwerpen enerzijds en 

het Ruhrgebied anderzijds biedt kansen voor toekomstige logistieke en economische ont-

wikkeling in dit ruime Euregionale gebied. 

 

Bij voldoende capaciteit op het netwerk is het mogelijk personenvervoer op de IJzeren Rijn 

(Antwerpen - Weert - Roermond - Mönchengladbach) toe te voegen. Over deze lange af-

stand lijkt dit niet commercieel haalbaar; deze uitspraak is gebaseerd op het onderzoek 

naar de vervoerswaarde uit 2007 ten behoeve van de actualisatie van het historisch tracé 

en conclusies uit (de update van) de studie A67 variant. Maar op korte afstanden in de regio 

rond Roermond en Mönchengladbach zouden hier mogelijk kansen kunnen liggen. Hiervoor 

is echter nader onderzoek nodig. In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat het 

reizigersverkeer bij alle varianten kan meeliften met het goederenvervoer en de hiervoor 

noodzakelijke investeringen. Bovendien geldt dat onlangs de Commissie Hermans in haar 

advies ‘De Toekomst van Limburg ligt over haar grenzen’, heeft gewezen op het belang van 

het faciliteren van het grensoverschrijdend vervoer als gevolg van toenemende 

woon/werkverkeer, zakelijk verkeer en sociaal verkeer. Echter in de vergelijking van de 

twee varianten geldt dat alleen in N280/A52-variant medegebruik voor personenvervoer 

tussen Roermond en Mönchengladbach mogelijk is. In het historisch tracé is dat niet moge-

lijk in verband met de tunnel door het Meinweggebied die niet geschikt is voor personenver-



 

Buck Consultants International/Movares/IVV 14 

voer. In beide varianten (historisch tracé en N280/A52) geldt dat grensoverschrijdend per-

sonenvervoer tussen Hasselt/Genk en Weert mogelijk wordt. 

 

 

Toekomstpotentieel goederenvervoer 

Huidige vervoersvraag IJzeren Rijn 

De relaties van de havens van Rotterdam en Antwerpen met het achterland worden steeds 

belangrijker en complexer. De positie van het (intermodale) goederenvervoer is de afgelo-

pen jaren in belang toegenomen. Met name in de zeehavengebieden zijn vele nieuwe 

spoorverbindingen ontstaan voor het containervervoer, waarbij met name het shuttlecon-

cept erg succesvol is gebleken. Het goederenvervoer zal de komende jaren sterk toene-

men. Voor de periode 2000-2020 wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse groei van 

het Bruto Binnenlands Product in de EU met 2,1 % (52% voor die volledige periode). Voor 

het goederenvervoer wordt tenminste een vergelijkbare groei verwacht, (prognoses variëren 

van 50% - 75% voor deze periode), terwijl het passagiersvervoer naar verwachting langza-

mer zal groeien, een gemiddelde jaarlijkse toename met 1,5 % (35% over de hele periode 

tot 2020)5. De Europese Commissie beoogt voor het goederenvervoer per spoor tegen 

2020 een marktaandeel van 15% in de onderscheiden lidstaten6. Nu schommelt het 

marktaandeel tussen de 6 en 8%. 
 

Met de stijgende vervoersstromen wordt ook een toename van de congestie op de weg en 

alle hieraan gerelateerde consequenties (wachttijden, lagere leverbetrouwbaarheid, kosten-

stijgingen en milieuoverlast) verwacht. Daarnaast worden steeds meer beperkende maatre-

gelen ingevoerd die kostenverhogend werken op het wegvervoer (MAUT, beperkingen, hef-

fingen Alpenlanden en het nieuwe rijtijdenbesluit). Tot slot kampt het internationale wegver-

voer met een toenemend gebrek aan chauffeurs. Door de gestage privatisering van de Eu-

ropese spoorsector zijn nieuwe partijen succesvol tot de spoormarkt toegetreden, met een 

verbeterd spoorproduct en een sterker commercieel en strategisch alternatief als gevolg.  
 

Alleen al in het containervervoer telt Rotterdam per januari 2007 wekelijks ruim 280 shuttle-

diensten, waarvan 230 shuttlediensten een buitenlandse bestemming hebben. Hierdoor is 

het vertrouwen in het spoorvervoer toegenomen. Sinds 1 januari 2007 is de totale Europese 

railmarkt voor concurrentie vrijgegeven. De ontwikkeling van het Nederlandse spoorvervoer 

laat duidelijk een stijgende lijn zien sinds 1994, waarbij met name de groei over de afgelo-

pen jaren opvallend is en de prognoses ruimschoots overtreft. Tussen 1995 en 2004 is het 

vervoerd gewicht per spoor met 56% toegenomen (ter vergelijk: binnenvaart 12%, wegver-

voer 27%, shortsea 45% en pijpleiding 35%, bron: Spoor in Cijfers, 2007).  
 

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen in de vervoersmarkt zal de concurrentiepositie 

van het spoorvervoer verder versterken waarbij ook het internationale spoorvervoer steeds 

belangrijker wordt. Het beleid van diverse overheden en havenbeheerders- vanaf 2020 zal 

op de Tweede Maasvlakte 20% van de containers per spoor moeten worden afgehandeld 

en in Antwerpen 15%- draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het spoorvervoer. Ook de 

                                                
5
  Bron: Europese Commissie: Tussentijdse evaluatie van het witboek Vervoer van 2001, 2006 

6
  Bron: Railway Business Scenario, ERRAC, 2002 
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Europese Unie vindt het spoorvervoer steeds belangrijker en gaat modal shift van wegver-

voer naar spoorvervoer stimuleren. Daarbij richt de aandacht zich niet alleen op stromen 

tussen havens en achterlandregio’s, maar is er ook nadrukkelijk aandacht voor intra-

Europese stromen (oftewel verbindingen tussen belangrijke economische centra en logis-

tieke knooppunten op het vasteland (zogenaamd continentaal vervoer van containers, stuk-

goed en trailers).  

 
Vlaanderen en meer specifiek de haven van Antwerpen is momenteel bezig met een in-

haalslag wat goederenvervoer per spoor betreft. Tegelijkertijd laat Antwerpen een sterke 

groei zien in containeroverslag die uitsteekt boven de andere havens in de Hamburg-Le-

Havre range.  

In Antwerpen zijn de maritieme containerstromen sinds 1998 jaarlijks gemiddeld met 10% 

gegroeid. Deze groei staat momenteel onder druk door onder meer de matige faciliteiten 

voor spoorafhandeling in de Antwerpse haven. Op het moment wordt zowel door het ha-

venbedrijf als door het bedrijfsleven (o.a. Katoennatie) echter flink in overslagfaciliteiten en 

de ontsluitende infrastructuur geïnvesteerd. Antwerpen is naast containers tevens een be-

langrijke stukgoedhaven. Ook in dit segment laat Antwerpen een groei zien maar deze is 

minder hoog dan voor containers. 

Verwacht wordt dat met een beoogd marktaandeel van 15% (streven van het havenbedrijf) 

voor het spoorvervoer in 2020 en een verwachte jaarlijkse groei in containervervoer in Ant-

werpen van 5%, het goederenvervoer van en naar Antwerpen over de periode 2000-2020 

met 50-75% zal toenemen.  

 

 

Vervoersprognose IJzeren Rijn 2007-2030 

In 1999 is door de ministers van Verkeer van België, Nederland en Duitsland overeenge-

komen dat voor de IJzeren Rijn zou worden uitgegaan van 43 treinen per dag in beide rich-

tingen in 2020. In 2007 is ter actualisatie van de goederenstromen gebruik gemaakt van 

twee studies van de combinaties TML-TNO- en NEA-UvA, die vervoersprognoses voor de 

IJzeren Rijn tot 2030 geven. In de beide studies zijn vraagprognoses van het goederenver-

voer per spoor bepaald onder vier scenario’s, gebaseerd op economische groei en het Eu-

ropees beleid ten gunste van het spoorvervoer bovenop de White Paper (wel of geen extra 

beleid). De Commissie Onafhankelijke Deskundigen voor de IJzeren Rijn (COD) heeft bin-

nen de bandbreedte van deze studies een advies uitgebracht over de verwachte ontwikke-

ling van goederenstromen op de IJzeren Rijn. De COD heeft voor de twee meest waar-

schijnlijke scenario’s, waarbij wordt uitgegaan van gematigde economische groei tot 2030 in 

combinatie met wel of geen EU beleid, de vervoersprognoses van de twee studies voor de 

IJzeren Rijn vergeleken (zie tabel 3.3).  
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Tabel 3.3 Vraagprognoses 2030: aantal treinen per etmaal in beide richtingen samen (vol en leeg) op de 

corridor Antwerpen-Ruhrgebied 

Scenario gematigde 

Economische groei 

Situatie met IJzeren Rijn Situatie zonder  IJzeren Rijn 

2030 IJzeren Rijn Montzenroute Totaal Totaal 

geen extra EU beleid 

(TNO/TML - UA/NEA) 

62-83 29-37 91-120 82-111 

met extra EU beleid 

(TNO/TML - UA/NEA) 

65-100 31-44 96-144 86-133 

 

Bron: COD IJzeren Rijn, 2007; kamerstuk 27737 nr. 25 

 

 

De resultaten van de vraagprognoses in de twee scenario’s lopen flink uiteen7. De totale 

vraag op de corridor Antwerpen-Ruhrgebied varieert van 91 tot 144 treinen per etmaal in 

beide richtingen samen in 2030. Rekening houdend met de capaciteitskenmerken van de 

Montzenroute en de IJzeren Rijn, varieert de vervoersvraag van de IJzeren Rijn van 62 tot 

100 treinen per dag. De COD heeft op basis hiervan de prognose voor het aantal treinbe-

wegingen vastgesteld op 72 treinen in beide richtingen in 2030. Dit aantal treinbewegingen 

is hoger dan het aantal bewegingen, waarvan tot voor kort werd uitgegaan in diverse stu-

dies naar externe effecten (en zullen die studies alleen daarom al op dit aspect van externe 

effecten als gevolg van extra vervoer herzien moeten worden). 

 

Venlo gaat met een directe aansluiting op de IJzeren Rijn een vergelijkbare functie voor 

Antwerpen vervullen als het momenteel al vervult voor Rotterdam. Uitgaande dat het goe-

derenvervoer van en naar Antwerpen over de periode 2000-2020 met 50-75% zal toene-

men en dit ook van toepassing is op het goederenvervoer tussen Antwerpen en Venlo, kan 

voor dit traject worden uitgegaan van 10 tot 15 treinen per dag in 2030.  

 

 

Economische meerwaarde voor Limburg 

Bovengenoemde verwachte ontwikkelingen in het spoorvervoer vormen aanleiding voor de 

provincie Limburg om te bepalen of de IJzeren Rijn een bijdrage kan leveren aan het verbe-

teren van de spoorverbindingen naar Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Verbeterd spoor-

vervoer in Limburg ondersteunt namelijk de concurrentiepositie van de logistieke knooppun-

ten in Limburg die steeds meer onder druk komt te staan door ontwikkelingen van logistieke 

complexen in België en NRW. Hieronder worden de (economische) effecten van het histori-

sche tracé en de N280/A52-variant van de IJzeren Rijn op hoofdlijnen beschreven voor het 

logistieke knooppunt Venlo/Noord-Limburg, de regio Midden-Limburg en de Westelijke Mijn-

streek in Zuid-Limburg. 

 

De belangrijkste kansen voor economische meerwaarde van de IJzeren Rijn voor Limburg 

zijn mogelijk gelegen in de directe verbinding van Antwerpen met Venlo e.o. Zoals in de 

                                                
7
  De verschillen tussen de analyses van de bureaus worden niet veroorzaakt door het verschil in uitgangspun-

ten, maar zijn het gevolg van verschillende in de gehanteerde modellen. Zo is het model van NEA/UA ge-

voeliger voor relatieve prijsveranderingen en is het model van TNO/TML wat gevoeliger voor veranderingen 

in economische groei. 
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actualisatie van de A67-variant (BCI, september 2007) is aangegeven is het verschil in kos-

ten van een groot deel nieuw spoor voor de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied vele 

malen hoger dan de te verwachten maatschappelijke baten. Daarnaast geldt dat vanaf Ven-

lo een doorgaande verbinding langs de snelweg A67 (A40) richting Duisburg door de deel-

staat NRW als niet acceptabel en haalbaar wordt gezien. Vanuit de regio Venlo wordt daar-

om nadrukkelijk een pleidooi gehouden richting het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

dat bij een keuze voor het historisch tracé van de IJzeren Rijn (of de N280/A52-variant) in 

ieder geval nadrukkelijk geïnvesteerd moet worden in de duurzame bereikbaarheid via het 

spoor van het logistiek knooppunt Venlo e.o., met in totaal ruim 1.500 ha aan bedrijventer-

reinen en 30.000 banen in industrie en logistiek. Venlo is daarmee na Rotterdam en Schip-

hol het derde logistieke knooppunt van Nederland. Venlo staat al enkele jaren bovenaan de 

lijst van meest gewilde logistieke locaties in Nederland. Om het knooppunt Venlo bereikbaar 

te houden voor het goederenvervoer per spoor zijn allereerst investeringen en garanties 

noodzakelijk wat betreft de capaciteit voor goederenvervoer op de Brabantroute. Daarnaast 

zijn ook bijdragen vanuit de overheden noodzakelijk om op Venlo Tradeport Noord een 

spoorterminal met voldoende capaciteit (opstelsporen) te realiseren. Als derde maatregel 

wil de regio Venlo een doorgaande verbinding (zonder kop maken in Viersen) richting Duis-

burg. Het gaat concreet om het realiseren van de Viersener Kurve waarvoor in Duitsland 

nog steeds weinig draagvlak bestaat, hoewel een studie uit 2001 (IVV Aachen) heeft aan-

getoond dat deze aanpassing technisch en economische haalbaar is. Venlo en Duisburg 

kunnen elkaar versterken in met name het continentale spoorvervoer. Venlo zou met fee-

dertreinen op het belangrijkste continentale spoorknooppunt van Europa (Duisburg) kunnen 

aansluiten. Als vierde maatregel is een directe verbinding vanuit Venlo met de haven van 

Antwerpen van belang. Diverse studies hebben uitgewezen dat er nu al een marktbasis is 

voor een dagelijkse trein tussen Antwerpen en Venlo. Voor die directe verbinding is de IJze-

ren Rijn van belang. 

 

Voor wat betreft de directe verbinding Antwerpen-Venlo via de IJzeren Rijn (via historisch 

tracé of via de N280/A52-variant) geldt in beide varianten dat de IJzeren Rijn voor Venlo 

alleen van substantiële betekenis kan zijn als de volgende twee aanpassingen zullen 

plaatsvinden: 

 

• realisatie van een spoorboog tussen de IJzeren Rijn en de huidige Maasroute tussen 

Roermond en Venlo (richting Antwerpen); 

• opwaardering van de Maasroute naar dubbel spoor. 

 

De keuze voor het historische tracé of de N280/A52-variant heeft dus geen onderscheidend 

effect voor de verbinding met Venlo.  

 

Een vraag die in verband met de IJzeren Rijn en de verbeterde ontsluiting van logistiek 

knooppunt Venlo e.o. ook gesteld moet worden is op welke wijze de IJzeren Rijn een verbe-

tering kan betekenen voor de aansluiting van Venlo op continentale spoorverbindingen 

(naast de verbinding met Antwerpen) via het Duitse netwerk. Hiervoor geldt dat Venlo via 

bestaand spoor goed ontsloten is richting Keulen (zeker na de vermindering van het aantal 

doorgaande treinen door Venlo als gevolg van de Betuweroute en voorgenomen aanpas-

singen in het spoor tussen Venlo en Keulen, o.a. aanpassingen bij Kaldenkirchen). Een 

spoorboog vanaf de Maasroute op de IJzeren Rijn richting Duitsland zou tot een verbeterde 

verbinding naar Duisburg kunnen leiden, al moet worden opgemerkt dat deze route behoor-
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lijk omrijden vergt om Duisburg te bereiken, maar deze optie is op langere termijn niet on-

denkbaar als de problematiek van de Viersener Kurve niet opgelost wordt. 

 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen door Venlo zal voor een belangrijk deel verdwijnen na 

ingebruikname van de Betuweroute. Het gaat hierbij vooral om stromen van Rotterdam naar 

het achterland. In de toekomst zal het vervoer van gevaarlijke stoffen vanuit Zuid-Limburg 

blijven voortbestaan en toenemen. Deze stromen worden hoofdzakelijk via Weert en de 

Brabantroute afgewikkeld, maar er worden ook enkele treinen per dag via Venlo gestuurd. 

Ook hier heeft de keuze voor het historisch tracé of de N280/A52-variant geen gevolgen. 

 

In Midden-Limburg is in de toekomst vooralsnog geen nieuwe railterminal voorzien. Wel 

worden terminals ontwikkeld in Lommel (België) en mogelijk op de voormalige RAF lucht-

machtbasis te Elmpt (Duitsland). Lommel ligt aan het historisch tracé van de IJzeren Rijn. 

De N280/A52-variant biedt voordelen voor Midden-Limburg door de mogelijk te ontwikkelen 

terminal in Elmpt. Het is de vraag hoe belangrijk de eventuele toekomstige terminal in Elmpt 

voor Limburg is. De eventuele nieuwe terminal kan een opstappunt zijn voor verladers en 

vervoerders in Noord- en Midden-Limburg (voor stromen oostwaarts via het Duitse net). De 

economische betekenis voor Limburg van het mogelijk knooppunt is beperkt en onzeker. 

Niet vergeten moet worden dat de bestaande logistieke knooppunten in Noord- en Zuid-

Limburg nu ook al een functie vervullen voor verladers en vervoerders in Midden-Limburg. 

Midden-Limburg ligt namelijk in de verzorgingsgebieden van die twee knooppunten. Naast 

de terminal zal in Elmpt mogelijk ook een logistiek complex kunnen ontstaan wat (vanuit 

euregionaal perspectief) ook (beperkte) kansen biedt voor de Middenlimburgse economie. 

Allereerst zullen ook werknemers in Midden-Limburg in Elmpt aan de slag kunnen gaan en 

enkele bedrijven uit Midden-Limburg zullen zich wellicht in de nabijheid van de railterminal 

willen vestigen. Echter de omvang van logistiek knooppunt Elmpt is van beperkte omvang in 

vergelijking met de logistieke voorzieningen in Venlo, Sittard-Geleen en Duisburg. Boven-

dien zal knooppunt Elmpt moeten concurreren met de bestaande logistieke knooppunten in 

Nordrhein-Westfalen, waardoor een omvangrijke ontwikkeling van Elmpt in de toekomst 

onwaarschijnlijk is. Geconcludeerd kan worden dat het verschil tussen de N280/A52-variant 

en het historische tracé beperkt is en de N280/A52-variant tot een beperkte meerwaarde zal 

leiden voor Midden-Limburg. Die meerwaarde ligt dan vooral in het logistiek knooppunt 

Elmpt. 

 

Ook in Crandendonck (Noord-Brabant) bestaan initiatieven om in het kader van het DIC 

(Duurzaam Industrieterrein Cranendonck) een railterminal te realiseren, dit in combinatie 

met verbetering van de waterwegen ter hoogte van Lozen (‘Stop van Lozen’). De zinkver-

werkende industrie in Cranendonck voert dagelijks zinkertsen per spoor aan vanuit de ha-

ven van Antwerpen. Deze ontwikkelingen in Cranendonck worden in beide varianten (histo-

risch tracé en N280/A52) mogelijk gemaakt. 

 

Voor Zuid-Limburg kan worden opgemerkt dat de goederenstromen tussen Zuid-Limburg 

en Rotterdam grotendeels via Weert en Venlo (zullen) worden afgehandeld. De N280/A52-

variant en het historische tracé (an sich) hebben geen invloed op de verbinding met Venlo 

en Weert. De stromen oostwaarts richting het Europese achterland zullen in de toekomst 

via de bestaande spoorverbinding met Duitsland bij Herzogenrath worden afgewikkeld, 

waardoor de IJzeren Rijn geen extra voordelen biedt voor de economische ontwikkeling van 

het logistiek-industriële complex in de Westelijke Mijnstreek. De verbinding met Antwerpen 
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zal over bestaand spoor via Roermond op de IJzeren Rijn aansluiten. Kortom, voor alle 

spoorverbindingen met Zuid-Limburg geldt dat een verschil tussen de N280/A52-variant en 

het historisch tracé van de IJzeren Rijn niet aanwezig is. 

 

 

Conclusies  

De N280/A52-variant biedt een efficiëntere verbinding tussen de havens van Antwerpen, 

Vlissingen en deels Rotterdam en het Duitse spoorwegnetwerk richting Duisburg en Keulen. 

Echter de economische meerwaarde van de N280/A52-variant ten opzichte van het histori-

sche tracé is voor Limburg beperkt, met name omdat er in Limburg met de N280/A52-

variant de bestaande logistieke knooppunten niet beter worden ontsloten.  

 

Overall kan geconcludeerd worden dat vanuit economisch optiek de meerwaarde van de 

N280/A52-variant beperkt is om de volgende twee redenen: 

 

1 De toekomstkansen van het te ontwikkelen logistieke complex Elmpt zijn onzeker ge-

zien concurrerende logistieke knooppunten Venlo, Sittard-Geleen, Neuss, Krefeld, Keu-

len en Duisburg. Bovendien zal de omvang van het complex Elmpt naar verwachting 

bescheiden van omvang zijn in vergelijking met de concurrerende logistieke knooppun-

ten. 

2 De N280/A52-variant biedt een betere ontsluiting met Duisburg en Keulen, wat voor de 

havens Rotterdam en Antwerpen een meerwaarde oplevert, maar voor de provincie 

Limburg beperkte gevolgen heeft.  

 

De tracékeuze van de IJzeren Rijn maakt voor Noord-Limburg niets uit, echter een aanslui-

ting van Venlo op de IJzeren Rijn kan op termijn wel voordelen opleveren (garantie van een 

directe verbinding met Antwerpen als de capaciteit op de Brabantroute voor goederenver-

voer ontoereikend mocht worden). Voor Midden-Limburg geldt dat de N280/A52-variant in 

combinatie met de mogelijke ontwikkeling van het logistieke knooppunt Elmpt een beperkte 

meerwaarde kan opleveren. Tevens biedt de N280/A52-variant kansen voor eventueel me-

degebruik voor personenvervoer. Voor de spoorverbindingen met Zuid-Limburg heeft de 

N280/A52-variant geen extra betekenis.  



 

Buck Consultants International/Movares/IVV 20 

Hoofdstuk 4 Ruimtelijke inpassing 

Vergelijking van de varianten 

De volgende varianten worden in deze notitie beschouwd op aspecten van ruimtelijke in-

passing: 
 

• Historisch tracé, gecombineerd met een bocht om Roermond heen en een tunnel in het 

Meinweggebied. Tracélengte is ongeveer 16 kilometer op Nederlands grondgebied, in-

clusief een tunnel van 6 km. 

• N280/A52-variant, welke vanaf de Maasbrug bij Roermond een nieuw tracé volgt en 

wordt gebundeld met de nieuwe N280/A52. Tracélengte is ongeveer 6 km op Neder-

landse grondgebied. 

 

Beide varianten zijn geschetst op de volgende bladzijden. 
 

Wat in deze notitie historisch tracé wordt genoemd is gelijk aan de A3-variant uit de Tra-

jectnota/MER IJzeren Rijn (hierna te noemen ‘MER’) uit 2001. Het Nederlandse deel van de 

N280/A52-variant is vergelijkbaar met variant A1 uit de MER. De resultaten uit de actualisa-

tie studie van ProRail zijn nog niet beschikbaar en kunnen derhalve niet in dit rapport wor-

den verwerkt. Wel wordt nu gesteld dat door de aanwezigheid van de verzorgingsplaatsen 

(voor parkeren, tanken, restaurant, etc.) aan de A73 extra aandachtspunten ontstaan. 

De te verwachten effecten zullen echter flink afwijken van de MER omdat de uitgangspun-

ten nu anders zijn dan ten tijde van het opstellen van de MER. Een belangrijk verschil is de 

realisatie van de N280-Oost en de verlenging van de BAB A52 tot aan de Duits Nederland-

se grens.  
 

Beide varianten worden met elkaar vergeleken. Hierbij is het relevant alleen die delen te 

beschouwen die voor beide varianten onderscheidend zijn. Voor beide varianten geldt dat 

het westelijk deel tot aan de Maasbrug bij Roermond hetzelfde is. Dit deel wordt in deze 

notitie derhalve niet in detail beschouwd. Het deel van de Maasbrug tot aan de aansluiting 

in Duitsland kent echter een ander tracé.  
 

Bij de N280/A52-variant, waar spoorverdubbeling waarschijnlijk eenvoudiger te realiseren is 

dan in het historisch tracé, heeft de IJzeren Rijn een hogere potentie om door te groeien 

naar een volwaardige TEN-verbinding (vergelijkbaar met de Betuweroute). De keuze voor 

een dergelijk groeiscenario is dan ook bepalend voor de inpassing van de IJzeren Rijn over 

het gehele tracé. Bij de keuze voor de N280/A52 variant behoort ook een robuuste oplos-

sing voor de problemen van de gemeenten ten westen van de Maas. Het  Samenwerkings-

verband IJzeren Rijn heeft een duidelijke visie op wat deze robuuste oplossing concreet 

inhoudt. Deze visie is vastgelegd in “Schetsboek IJzeren Rijn” (2005). Hierin wordt door 

verenigde gemeenten ten westen van de Maas gesteld dat de IJzeren Rijn onacceptabele 

overlast genereert voor de leefomgeving. Het is hierbij noodzakelijk een aantal kostbare 
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maatregelen te treffen zoals omleidingen en halfverdiepte liggingen, etc. De hierna volgen-

de beschrijving zal zich echter richten op het gebied oostelijk van de Maas.  

 

Een belangrijk deel van de effecten is afhankelijk van de ruimtelijk inpassing en vormgeving 

van beide varianten. In de volgende paragraaf wordt een korte beschrijving van de inpas-

sing en hoogteligging van het nieuwe N280/A52- variant gegeven.  

 

 

Figuur 4.1 Overzichtkaartje variant historisch tracé met omleiding Roermond en tunnel in het Meinweggebied. 

 
 

 

Figuur 4.2 Overzichtskaartje N280/A52-variant  
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Omschrijving inpassing en hoogteligging N280/A52-variant 

Vanaf de Maasbrug zal op de hooggelegen baan een spooraftakking komen die over het 

spoor naar Venlo ten noorden van Broekhin kruist met de nieuwe A73. De baan ligt hier 

hoog om de verschillende infrastructuur te kunnen kruisen.  

Het spoor wordt aan de noordzijde gebundeld met deze nieuwe autoweg N280. Wel gaat de 

bundel ruim over de twee beken in dit gebied, zodat hier een ecologische verbinding wordt 

gelegd onder de bundel door. Hier ontstaan de faunapassages Spickerbroeklossing en 

Maasnielderbeek.  

 

 

Figuur 4.3 Faunapassages onder de infrastructuur door bij Spickerbroeklossing en Maasnielderbeek 

 
In combinatie met de beperkte helling van de goederenspoorlijn is het niet mogelijk om het 

spoor op maaiveld te krijgen. Vanaf de A73 tot aan de Duitse grens ligt het spoor op een 

spoorbaan van enkele meters boven het maaiveld. Hierna gaat de bundel stijgen: de weg 

gaat met een voor wegverkeer geaccepteerde helling omhoog en het spoor met een voor 

goederenverkeer veel beperkter hellingspercentage (maximaal 1%). Het hoogteverschil met 

de steilrand dat overbrugt moet worden (ca 30m) zorgt voor een helling in het spoor van 

enkele kilometers. Eerste concepten gaan er van uit dat de spoorbaan in het eerste deel in 

een tunnel met beperkte lengte wordt ondergebracht en in het tweede deel wordt uitgevoerd 

als open bak of insnede met groene taluds. Hier is nader onderzoek noodzakelijk, mede 

gezien de overweging de tunnel al dan niet geschikt te maken voor personenvervoer. In 

dat geval gelden strengere eisen aan tunnelveiligheid. 

 

De BAB A52 vormt een kortere insnijding vanaf de steilrand in het Elmpter Wald. Ter plaat-

se van de steilrand liggen weg en spoor ongeveer even hoog, daarna stijgt de weg weer 

sneller naar maaiveld vanwege het hogere maximum hellingspercentage van de weg. Het 

spoor kan zo goed onder de weg door kruisen. De BAB A52 (en de nog dieper gelegen 

spoorbaan) ligt eerst onder het maaiveld zodat de noodzakelijke ecoverbinding boven aan 

de steilrand op maaiveld is te realiseren. 
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Figuur 4.4 Schematische hoogteligging van het spoor ten opzicht van maaiveld. 

 
 

 

Figuur 4.5 Spoor en weg ter plekke van de steilrand in Duitsland 

 
 

 

Verder naar het oosten komt ook het spoor omhoog aan de zuidzijde van de bundel, het-

geen wordt doorgezet tot Mönchengladbach-Hardt. Hierna kruist het spoor de snelweg on-

derlangs en vormt nu in noordelijke ligging een bundel met de BAB A52 tot de aanhaking op 

bestaand spoor ten noorden van Mönchengladbach.  

 

 

Effecten 

Voor een eerste inschatting van optredende (milieu)effecten is gebruik gemaakt van be-

staand kaartmateriaal en de MER (2001). Hiermee is met name naar die aspecten gekeken 

waar onderscheidende effecten worden verwacht. Omdat de onderscheidende tracédelen 

weinig effect hebben op bebouwd gebied, zijn de aspecten externe veiligheid, lucht en tril-

lingen hier buiten beschouwing gelaten. Ook het aspect bodem en water wordt hier buiten 

beschouwing gelaten omdat de significante effecten hiervan niet onderscheidend zijn (in dit 

stadium). 
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Effecten historisch tracé  

Aantasting en doorsnijding: ecologie 

De aftakking vanaf de Maasbrug raakt het gebied Vuilbemden/Asseltse plassen, dat o.a. 

EHS gebied is en overstromingsgebied van de Maas. Het vochtige gebied is rijk aan broed-

vogels. Een belangrijke doorsnijding kent het historisch tracé door het Meinweggebied. Dit 

natuurgebied is zowel VHR (Vogel- en Habitatrichtlijn)-gebied als stiltegebied. Om deze 

reden wordt het spoor enkelsporig van de Meinweg tot aan de Duitse grens in een tunnel 

aangelegd, aangevuld met geluidsschermen aan de toegangen. In de MER wordt gesteld 

dat de versnippering en geluidhinder hiermee geheel wordt gemitigeerd.  

De Melickerheide, EHS (Ecologische Hoofdstructuur), wordt voor een klein puntje aange-

tast. De oude Maasmeander, de Maasnielderbeek, wordt doorsneden door de nieuwe 

spoorlijn.  

 

Aantasting woon- en leefmilieu 

In het buurtschap Asenray zijn uitbreidingsplannen voor een dorps woonmilieu. De be-

staande kern (inclusief Spik) en de uitbreiding kan mogelijk hinder ondervinden van dit vari-

ant. Dit geldt ook voor het bebouwingslint van de woonkern Straat. Tevens is er enig nade-

lig effect op de recreatieve routes, met name in het Meinweggebied en direct ten westen 

daarvan.  

In de inmiddels gerealiseerde Rijksweg A73-Zuid bevindt zich ter hoogte van Spik een 

tweezijdige verzorgingsplaats. Uiteindelijk zal een keuze gemaakt moeten worden of deze  

verzorgingsplaats gewijzigd zal worden of dat het in de MER onderzochte tracé meer in 

oostelijke richting wordt verplaatst waardoor het woonmilieu in Spik en Straat verder wordt 

aangetast. De ernstige aantasting van deze twee buurtschappen kan een aanleiding vor-

men om de verzorgingsplaats toch te verplaatsen zodat zo strak mogelijk gebundeld kan 

worden met de A73. 

 

Aantasting overige aspecten 

Effecten als ruimtebeslag en visuele hinder treden op vanuit de invalshoek ‘Landschap’.  

Het Meinweggebied maakt onderdeel uit van Belvedèregebied Roergebied en kent hoge 

aardkundige waarden (GEA-objecten).  

 

 

Effecten N280/A52-variant  

Aantasting en doorsnijding: ecologie 

Net als bij het historisch tracé raakt de aftakking vanaf de Maasbrug het gebied Vuilbem-

den/Asseltse plassen. Het gebied tussen Roermond en de Duitse grens waar de bundel 

komt te liggen ligt op de grens van het EHS gebied omgeving Boukoul (het puntje van het 

Carthuisers Bosch, Boeshei en Haambroek). Hierdoor wordt het gebied niet verder versnip-

perd, maar treedt wel areaalverlies op. Ook worden twee ecologisch belangrijke beekdalen 

gekruist. Hier zal een ruime faunapassage onder de bundel door moeten worden toegepast. 

De lengte en breedte van deze passages zal toenemen door het verbreden van de bundel 

met het spoor, wat ten koste kan gaan van het gebruik en de geschiktheid. Dit effect van 

verbreding van de bundel dient nader onderzocht te worden. In de N280/A52-variant wordt 

het Meinweggebied geheel ontzien. 
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In Duitsland zal de bundel een flinke doorsnijding leveren in het Elmpter Wald. De autono-

me ontwikkeling van de BAB A52 vormt de grootste doorsnijding, maar door het toevoegen 

van de spoorlijn wordt de barrière wel groter. Wanneer ook gebundeld wordt met de be-

staande B230 is dit nog breder. Behalve een extra aantasting van het natuurareaal wordt de 

barrière door verbreding van de bundel nog groter.  

Als mitigerende maatregel wordt in ieder geval geadviseerd om het eerste deel in een tun-

nel van beperkte lengte onder te brengen en het tweede deel via een open bak of insnede 

met groene taluds. 

 

Aantasting en doorsnijding: landschap 

Het landschap dat wordt doorsneden door de infrastructuurbundel maakt deel uit van het 

rivierterrassenlandschap. Het is waardevol en benoemd tot Belvedèregebied en Waardevol 

Cultuurlandschap Midden. Dit gebied tussen Roermond en de Duitse grens is het laagterras 

dat overwegend als landbouwgrond in gebruik is. Hierin wisselen grasland, naaldbos en 

loofbos elkaar af. Hoewel in de MER variant A1 een effect kent op het gebied van versnip-

pering van waardevol agrarisch gebied, is deze door de autonome ontwikkeling van de 

N280 nu niet meer significant te noemen. Wel is er een extra aantasting van het areaal.  

Omdat de helling van het spoor zeer beperkt kan zijn (maximaal 1%), zal een flinke insnij-

ding ontstaan ten oosten van de steilrand. Op het landschappelijk waardevolle laagterras 

zal de hoger gelegen infrabundel visuele effecten genereren. Deze zijn moeilijk te compen-

seren, maar een goede vormgeving van de infrastructuur en de eventuele schermen is een 

voorwaarde. Eventueel kan aanplanting van bos, bijvoorbeeld als compensatie langs de 

baan plaatsvinden. Geheel mitigeren van de visueel ruimtelijke effecten lijkt niet haalbaar. 

 

Het Elmpter Wald maakt deel uit van het hoogterras, de grens tussen hoog en laag wordt 

gevormd door de westelijke steilrand die gevormd is door de erosie van de Maas. Deze 

steilrand vormt een zeer herkenbaar element en overbrugt een hoogteverschil van enkele 

tientallen meters.  

 

Aantasting woon- en leefmilieu 

In de omgeving van het Nederlandse deel van dit N280/A52 variant bevinden zich weinig 

woonconcentraties. Eventuele aantastingen, zoals geluid en visuele hinder en het doorsnij-

den van sociale, recreatieve en fysieke relaties zijn in belangrijke mate afhankelijk van de 

hoogteligging.  

Hierbij moeten rekening gehouden met effecten op met name het buurtschap Raayerhof en 

wellicht Asenray - Maalbroek. Het is in dit stadium niet uit te sluiten dat solitaire bebouwing 

geammoveerd zal worden. De barrière van de bundel bij de kern van Maalbroek wordt door 

toevoeging van het spoor nog eens vergroot.   

 

 

Effecten boog naar Venlo 

In de discussies rondom de realisatie van de IJzeren Rijn wordt ook gesproken over een 

extra spoorboog ter hoogte van Roermond, die Antwerpen en Venlo met elkaar verbindt. 

Deze spoorboog gaat door het gebied Vuilbemden en takt van het tracé af ter hoogte van 

de Maasbrug en sluit vervolgens aan de Maaslijn naar Venlo. Het gebied Vuilbemden/As-

seltse plassen is o.a. EHS gebied en overstromingsgebied van de Maas. Het vochtige ge-
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bied is rijk aan broedvogels. Bij het achterwege blijven van deze boog is er een reëel risico 

dat goederentreinen vanuit Antwerpen met de bestemming Venlo via het huidige spoorem-

placement in de binnenstad van Roermond kop maken en via de Maaslijn naar Venlo rijden. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies 

Conclusie economie 

Overall kan geconcludeerd worden dat vanuit economisch optiek de meerwaarde van de 

N280/A52-variant voor Limburg beperkt is om de volgende drie redenen: 

 

1 De Limburgse logistieke knooppunten zijn nu al via andere verbindingen (via o.a. de 

Brabantroute, de verbinding Venlo-Keulen en Sittard-Herzogenrath) redelijk ontsloten 

op het Duitse net. Gezien de verwachte sterke groei van het spoorvervoer in de toe-

komst kan de IJzeren Rijn daarin zeker een functie vervullen doordat er meer capaciteit 

gaat ontstaan op de verbinding richting Antwerpen (en daarmee o.a. de Brabantroute 

ontlast wordt). In de vergeleken varianten van de IJzeren Rijn (historisch tracé en 

N280/A52-variant) blijft de directe verbinding van het logistiek knooppunt Venlo met 

Duisburg van onvoldoende kwaliteit, terwijl deze knooppunten, zeker wat betreft de 

spoorontwikkeling, elkaar zouden kunnen versterken. 

2 Enige en beperkte meerwaarde voor met name Midden-Limburg zou kunnen ontstaan 

door de mogelijk ontwikkeling van een spoorterminal en logistiek complex op de (voor-

malige) RAF-basis Elmpt. De toekomstkansen van het mogelijk te ontwikkelen logistie-

ke complex Elmpt zijn onzeker gezien concurrerende logistieke knooppunten Venlo, 

Neuss, Krefeld, Keulen en Duisburg. Bovendien zal de omvang van het complex Elmpt 

naar verwachting bescheiden van omvang zijn in vergelijking met de concurrerende lo-

gistieke knooppunten. 

3 De N280/A52-variant biedt een betere ontsluiting met Duisburg en Keulen, wat voor de 

havens Rotterdam en Antwerpen een meerwaarde oplevert, maar voor de provincie 

Limburg beperkte gevolgen heeft.  

 

Opvallend is dat in de diverse studies naar de IJzeren Rijn de verwachte goederenstromen 

slechts in beperkte mate zijn afgezet tegen de verwachte volumes op andere belangrijke 

(TEN-)verbindingen in de Benelux en Duitsland. Op deze manier ontstaat geen beeld van 

het ‘grand design’ van de duurzame oplossing en inpassing van de verwachte sterke groei 

van het spoorvervoer in Noordwest-Europa. 

 

Voor de IJzeren Rijn is vooral de groei in het goederenvervoer van belang. Bij voldoende 

capaciteit op het netwerk is het mogelijk personenvervoer op de IJzeren Rijn (Antwerpen – 

Weert - Roermond – Mönchengladbach) toe te voegen op het N280/A52 tracé. Over deze 

lange afstand lijkt dit niet commercieel haalbaar. Op korte afstanden in de Euregio rond 

Roermond en Mönchengladbach en tussen Hasselt en Weert zouden hier mogelijk kansen 

kunnen liggen. Hiervoor is echter nader onderzoek nodig. In zijn algemeenheid kan worden 

geconcludeerd dat het reizigersverkeer bij alle varianten kan meeliften met het goederen-

vervoer en de hiervoor noodzakelijke investeringen. Bij de keuze voor het historisch tracé is 
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vanwege de tunnel door het Meinweggebied geen grensoverschrijdend personenvervoer 

mogelijk tussen Roermond en Mönchengladbach. 

 

 

Conclusies ruimtelijke inpassing 

De conclusies betreffende ruimtelijke inpassing zijn onder te verdelen in een conclusie voor 

het gebied ten westen van de Maas en ten oosten daarvan. 

 

 

Westelijk van de Maas 

Bij de N280/A52-variant, waar spoorverdubbeling waarschijnlijk eenvoudiger is te realiseren 

dan bij het historisch tracé, heeft de IJzeren Rijn een veel hogere potentie om door te groei-

en naar een volwaardige TEN-verbinding. Bij de keuze voor de N280/A52 variant behoort 

dan ook een robuuste oplossing voor de inpassingsproblemen in de gemeenten ten westen 

van de Maas, zie Schetsboek IJzeren Rijn.  

 

 

Oostelijk van de Maas 

Wanneer de onderscheidende delen van de twee varianten op globale wijze worden verge-

leken is voor elk van de varianten een belangrijke conclusie te trekken. 

 

• Het Meinweggebied wordt beschouwd als zeer waardevol. Wanneer als voorgesteld in 

de variant van het historisch tracé wordt uitgegaan van een tunnel in het meest gevoeli-

ge deel zal echter een groot deel van de effecten worden gemitigeerd. In de N280/A52-

variant wordt het Meinweggebied ongemoeid gelaten. 

• Met de realisatie van de autoweg N280 zijn nadelige milieueffecten door de komst van 

de autoweg gemitigeerd. Omdat de nieuwe N280 onderdeel uitmaakt van de referentie-

situatie voor het beoordelen van de N280/A52-variant van de IJzeren Rijn, treden er 

minder significante effecten op. Waar het A1 variant al relatief goed scoorde in de MER, 

kan geconcludeerd worden dat de N280/A52-variant IJzeren Rijn nu als nog beter vari-

ant zal scoren. De (visuele) aantasting van het waardevolle landschap tussen Roer-

mond en de Duitse grens verdient hier alle aandacht. 

 

 

Aanbeveling economie 

• Doordat de IJzeren Rijn (historisch tracé of N280/A52) op korte termijn een beperkte 

strategische betekenis heeft voor Venlo e.o., moet juist daaruit de strategische argu-

menten worden ontleend richting de Nederlandse overheid om extra maatregelen te 

treffen (garanties capaciteit goederenvervoer op Brabantroute, spoorterminal Venlo 

Tradeport Noord) en richting de Duitse overheden (oplossen probleem Viersener Kur-

ve). 

• Gezien de verwachte groei van het spoorvervoer is het belangrijk dat op termijn Venlo 

e.o. ook goed ontsloten wordt richting Antwerpen. Venlo kan en mag niet alleen afhan-

kelijk zijn van de capaciteit op de Brabantroute. Hiervoor is een spoorboog nodig in de 
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regio Roermond richting IJzeren Rijn, maar daarvoor is ook de opwaardering van de 

Maasroute van groot belang. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

• Een verkenning naar de omvang en positionering van het eventuele logistieke knoop-

punt Elmpt is van belang voor de Euregionale economie. 

 

 

Aanbevelingen ruimtelijke inpassing 

Om tot een goede vergelijking van de varianten te komen, en van de N280/A52 een goede 

variant te maken, is het noodzakelijk om verdere studie te doen naar een optimale hoogte-

ligging van de bundel in relatie met de omgeving (het reliëfrijke terrassenlandschap). Een 

detailstudie van de hoogteverschillen, inpassingsmogelijkheden, visuele effecten en andere 

externe effecten van het N280/A52-tracé tussen Maas en Duitse grens is noodzakelijk. 

Hierbij is de doorsnede van de infrabundel in het laagterras van belang. Onderzocht dient te 

worden hoe hellingen van weg en spoor op elkaar worden afgestemd. De al aanwezige weg 

kan een steilere helling hebben, waardoor mogelijk een onrustig beeld ontstaat.  

 

Aanbevelingen effecten 

Het is goed te realiseren dat het gehanteerde detailniveau geheel anders is dan dat van de 

MER. Toch is het mogelijk een inschatting te geven van de effecten, zeker wanneer de vol-

gende aanbevelingen ter hand worden genomen: 

 

• Hoewel de BAB A52 en N280 al een flinke barrière vormen, verdient het aanbeveling 

om te inventariseren wat de verbreding van de barrière aan effect genereert. Hierbij 

worden enkele nadelige ecologische effecten verwacht. 

• De N280/A52 genereert al verkeersgeluid, onderzocht moet worden of het cumulatief 

effect door toevoeging van het geluid van het goederenvervoer onderscheidend is.  

 

De referentiesituatie is geheel anders door de inmiddels gerelateerde N280 en de in uitvoe-

ring zijnde BAB A52. Hierdoor zijn de effecten van de spoorlijn veel minder ongunstig.  
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Bijlage 1 Kaartmateriaal uit de Traject-

nota/MER IJzeren Rijn (2001) 

Figuur 1 Variant A3 

 
 

 

Figuur 2 Variant A1 
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Bijlage 2 Overzicht van knelpunten in 

beide varianten 

Land Locatie Historisch tracé N280/A52-variant verschillen 

Belgisch  

grondgebied 

 knelpunten inpassing bij gemeenten 

(niet nader benoemd) 

geen verschil 

 Neerpelt en  

Overpelt 

Omleiding om Neerpelt en Overpelt Hogere verkeersintensiteiten en 

inpassingsmaatregelen (zie schets-

boek IJzeren Rijn) 

 Hamont Half verdiepte insnijding van Hamont 

tot en met Budeler- en Weerterberger 

Geen verschil  (oplossing conform 

Schetsboek IJzeren Rijn) 

 

Nederlands 

grondgebied 

Weerter en  

Budeler bergen 

Baanvak wordt dubbelsporig gemaakt geen verschil 

 Weert Gevolgen voor geluid, trilling, externe 

veiligheid en barrièrewerking, eventu-

eel verdieping is noodzakelijk 

Geen verschil 

 Weert Nieuwe enkelsporige brug over Zuid-

Willemsvaart 

geen verschil 

 Baexem Eventuele insnijding bij Baexem Geen verschil  (oplossing conform 

Schetsboek IJzeren Rijn) 

 Baanvak Weert - 

Maasbrug  

Roermond 

Eventuele baanafscherming d.m.v. 

wallen en schermen. Ongelijkvloerse 

overweg N280 

geen verschil  (oplossing conform 

Schetsboek IJzeren Rijn) 

 

 Maasbrug -  

aftakkingspunt 

Tussen de bestaande Maasbrug en 

het aftakkingpunt is vanuit het ont-

werp (exploitatieoverwegingen) een 

bepaalde tracélengte noodzakelijk. 

Deze lengte en de ligging van de 

bedrijventerreinen tussen het baan-

vak Roermond - Venlo, de N271 en 

de N280 bepaalt de ligging van het 

aftakkingpunt. 

Tussen de bestaande Maasbrug en 

het aftakkingpunt is vanuit exploita-

tie-overwegingen een bepaalde 

tracélengte noodzakelijk. Deze leng-

te en de ligging van de bedrijventer-

reinen tussen het baanvak Roer-

mond - Venlo, de N271 en de N280 

bepalen de ligging van het aftak-

kingpunt. 

 Vuilbemden Het gebied de Vuilbemden is een 
oude maasmeander met hoge na-
tuurwaarde. De Vuilbemden is reser-
vaatgebied (EHS) welke zoveel mo-
gelijk moet worden ontzien. Het tracé 
doorsnijdt echter dit gebied. 

Het gebied de Vuilbemden is een 

oude maasmeander met hoge na-

tuurwaarde. De Vuilbemden is re-

servaatgebied (EHS) welke zoveel 

mogelijk moet worden ontzien. Het 

tracé doorsnijdt echter dit gebied. 

 Kruising met A73 Het tracé kruist hier ongelijkvloers 
over het baanvak Roermond - Venlo, 
de N271 en de A73-Zuid. 

Het tracé kruist hier ongelijkvloers 

over het baanvak Roermond - Venlo, 

de N271 en de A73-Zuid. 

 Broekhin Het toekomstig bedrijventerrein, gele-
gen tussen het baanvak Roermond - 
Venlo, de N271 en de N280, wordt 
ontzien. De stadsrandzone wordt aan 
de Noordzijde doorsneden 

Het toekomstig bedrijventerrein, 

gelegen tussen het baanvak Roer-

mond - Venlo, de N271 en de N280, 

wordt ontzien. De stadsrandzone 

wordt aan de noordzijde doorsneden 

 Schaarbroek Het gemeentelijk monument Schaar- Het gemeentelijk monument Schaar-
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Land Locatie Historisch tracé N280/A52-variant verschillen 

broek wordt ontzien.  broek wordt ontzien. Echter, het erf 

van dit monument wordt doorsneden 

 Schaarbroek Het tracé kruist de toerit van de A73-
Zuid ter hoogte N280 ongelijkvloers. 

 

 Schaarbroek Het tracé bundelt met de A73- Zuid 
(ontziet Boukoul, Zuidewijck Spick en 
Maalbroek). 

 

 N280 Het tracé kruist de N280 ongelijk-
vloers 

Geen kruising met N280 

 Spik Doorsnijding lintbebouwing 
Spik(kerweg) 

 

 Straat Doorsnijding lintbebouwing Straat  

 Maasnielderbeek Kruising met Maasnielderbeek (on-
derdeel EHS) 

 

 Roerstreek Intakken op historisch tracé  

 Meinweg Ingang gesloten constructie / grens 
De Meinweg 

 

 Vlodrop Uitgang gesloten constructie / grens  

 N68  Spoor wordt gebundeld met N280 en 

voormalige N68 (nu een ventweg) 

 Boukoul  De woonkern Boukoul wordt ontzien. 

 Landelijk gebied 

ten NO van 

Roermond 

 Het verticaal alignement van het 

tracé wordt bepaald door de aanslui-

ting op het spoor in Duitsland. 

 Zuidewijck Spick  Rijksmonument Zuidewijck Spick 

wordt aan de zuidzijde gepasseerd. 

 Boeshei  De EHS Boeshei wordt geraakt 

 Beatrixhoeve  De robuuste verbindingszone Mook-

Brunssum wordt doorsneden 

Duits  

grondgebied 

Dalheim Tracé doorkruist Dalheim - 

 Wegberg Tracé doorkruist Wegberg - 

 Elmpter Wald - Tracé doorkruist gebundeld met de 

BAB 52 en B230 het Elmpter Wald 

deels in een tunnel 

 Elmpt - Tracé loopt ten zuiden van Elmpt en 

gaat gebundeld met BAB A52 rich-

ting Mönchengladbach 

 Algemeen hele 

tracé 

 Vanwege de geringere lengte en de 

betere aansluiting op het kernnet zal 

deze variant mogelijk meer goede-

renvervoer genereren. Bovendien 

biedt deze variant meer mogelijkhe-

den voor doorontwikkeling (robuust 

ontwerp), al zijn dan wel omvangrijke 

inpassingsmogelijkheden nodig in 

Budel, Schoot, Weerter en Budeler 

Bergen, Weert en Leudal om de 

huidige leefbaarheid en veiligheid te 

behouden. Voor de inpassingsmoge-

lijkheden kan worden verwezen naar 

het ‘Schetsboek IJzeren Rijn 

 

  De robuuste ecologische verbin-

dingszone Mook-Brunssum wordt 

doorsneden 

De robuuste ecologische verbin-

dingszone Mook-Brunssum wordt 

doorsneden 
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Bijlage 3 Maatgevende kenmerken 

conform Trajectnota/MER 

Tabel 1 Maatgevende kenmerken ontwerp Tabel 2 Maatgevende kenmerken ontwerp 

 nieuwe tracé A1  nieuw tracé variant 3 
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Bijlage 4 Kaart N280/A52-variant Duitsland 
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Bijlage 5 Opdracht Commissie van 

Onafhankelijke Deskundigen 
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