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Weinig hobbels voor Uzeren Rijn
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De Ijzeren Rijn krijgt vorm. Al
deie herfst kan een besluit
vallen over het nieuwe tracé.

Europese habitat-richtlijn wordt beschermd.
ProRail en Infrabel, de spoorbeheerders in Nederland en België, zijn
broederlijk aan het rekenen geslagen
om de kosten van alle varianten nog
eens te bepalen. Daar zijn ze dit voorjaar mee klaar, zegt Eurlings. Het gaat
allemaal 'gezamenlijk en in harmonie', benadrukt de minister. En het
schiet dus ook geweldig op, want in
principe kunnen de drie landen, eenmaal terug van zomervakantie, op
grond van wat er op ambtelijk niveau
is voorbereid, de knoop doorhakken.
Daar is verladersorganisatie EVO blij
mee. Die wil dat er zo snel mogelijk
weer een goede, directe goederenspoorlijnvan Antwerpen tot het Ruhrgebied ligt, die ook Nederlands Limburg doorkruist. De havens van
Antwerpen en Rotterdam hebben ook
deze extra spoorlijn naar Duitsland tussen de Betuweroute, de Brabantroute en de Montzenroute - hard nodig om een deel van hun ladinggroei
over het spoor af te wikkelen.
Voor Venlo gaat de besluitvorming
niet goed. De belangrijkste transportregio in Zuidoost-Nederland had
graag halteplaats willen worden. Maar
de Venlo-variant is te ver om en duidelijk duurder en dus nauwelijks aanvaardbaar voor België en Duitsland.
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