
vrijdag, 03 oktober 2008

Spoorlijn vol met hordes

Bert Hammes en Niki van der Naald

De verkeersministers
van België en Neder-
land beslissen eind no-
vember hoe de IJze-
ren Rijn moet worden
gereactiveerd. Via het
historisch tracé of via
een alternatief spoor
om Roermond heen.
In beide gevallen een
spoor vol hordes.

Q uanta costa? Dat is de be-
langrijkste vraag waar een
team van vervoersdeskun-
digen uit België en Neder-

land zich nu al maanden over buigt
in het IJzeren Rijn-dossier. Ze reke-
nen zich suf over de kosten die reac-
tivering van de goederenspoorlijn
tussen Cranendonck en Roerdalen
met zich meebrengen.
En dat allemaal op verzoek van het
Hof van Arbitrage dat in 2005 heeft

bepaald dat Nederland en België de
kosten voor reactivering via een be-
paalde verdeelsleutel moeten beta-
len. De berekening richt zich op de
kosten die nodig zijn om het histo-
rische tracé, dus het tracé dwars
door Roermond en door het Mein-
weggebied te reactiveren. Maar
daarnaast kijken de experts ook
naar het kostenplaatje van een om-
leiding bij Roermond langs de
N280 naar Elmpt. Bij de analyse
die nu in de maak is, wordt ook ge-
keken naar de aanvullende wensen
die in Midden-Limburg op tafel
zijn gelegd en ook naar de kosten
die in België en Duitsland nodig
zich om de lijn maatschappelijk ver-
antwoord te reactiveren. Sinds de
discussie in 1996 over de reactive-
ring van de spoorlijn op aandrin-
gen van Belgïe is opgelaaid zijn er
heel wat wensen gepresenteerd. Zo-
als de ondertunneling van het stuk
spoor door het Meinweggebied.
Die kosten (225 miljoen euro) wor-
den al meegenomen in de bereke-
ningen. Maar of de aanvullende
wens van Weert, dat ondertunne-
ling van het stuk dwars door de
stad eist, ook wordt toegekend is
nog onduidelijk. Volgens Gerard
IJff, verkeerswethouder in Roer-
mond en voorzitter van het samen-
werkingsverband IJzeren Rijn, zijn
die wensenlijsten niet zo relevant.
Over het realisme van het tunnel-
plan in Weert onthoudt hij zich so-
wieso van commentaar. „De be-

sluitvorming vindt momenteel bui-
ten ons gezichtsveld om plaats. Het
is aan minister Eurlings en zijn Bel-
gische en Duitse collega’s om einde-
lijk eens een keuze voor een tracé
te maken, daarna kijken we wel
welke hordes er nog zijn.”
De extra eisenpakketten van lokale
overheden zorgen wellicht alleen
maar voor meer beren op de weg.
In Roermond. Wat te doen met de
wijk Leeuwen die helemaal geïso-
leerd komt te liggen als daar een
vertakking richting Duitsland
komt? Dat daar rijen huizen moe-
ten verdwijnen is zeker. Ook de af-
takking naar Elmpt langs de N280
zal heel wat hoofdbrekens kosten.
Het kruist immers het bestaande
spoor richting Venlo, de N271 én de
autosnelweg A73. IJff: „Bij de aan-
leg van de A73 is geen rekening ge-
houden met de IJzeren Rijn. Dat
spoor zal zich moeten aanpassen
aan de weg, niet andersom.”
Of de variant langs de N280 en de
BAB52 er komt, ligt nog niet vast.
Niemand durft voor honderd pro-
cent uit te sluiten dat er treinen
door de Meinweg zelf gaan dende-
ren. De nieuwe Duitse Bondsver-
keersminister Wolfgang Tiefensee
lonkte onlangs weer naar het oude
tracé. Veel goedkoper, claimde de
Duitse bestuurder. Eurlings spoed-
de zich direct naar Berlijn om zijn
collega van die gedachte af te hel-
pen. „Je kunt zien dat die minister
ergens uit het zuiden, uit Beieren

geloof ik, komt”, zegt IJff. „ Zijn
voorganger kwam zelf uit Nord-
rhein Westfalen. Die kende het ge-
bied en dat scheelt.” Het toont aan
hoe traag de besluitvorming rond
de IJzeren Rijn tot stand komt. En
hoe afhankelijk de plannen zijn
van wie waar zit in drie verschillen-
de landen. Zo is de politieke crisis
in België ook niet bevorderlijk voor
een snelle besluitvorming.
Moet Limburg maar lijdzaam wach-
ten op wat in Den Haag besloten
wordt? Wordt de IJzeren Rijn net
zo’n debacle als de A73-tunnels of
de Betuwelijn? Midden-Limburg
probeert vanuit de achterhoede

wel invloed uit te oefenen. Zo
hoopt het samenwerkingsverband
dat de Duitsers meerwaarde zien in
het alternatieve tracé, omdat dat
vlak langs de Britse legerbasis in
Elmpt komt. Een gedachte zou kun-
nen zijn om van dat militaire ter-
rein een industrieterrein te maken
waarlangs de IJzeren Rijn voert en
een mooi tussenstation gemaakt
kan worden. Waarom niet particu-
liere investeerders en de industrie
om een bijdrage voor het alternatie-
ve spoor vragen? Ook in Weert
wordt volop gebrainstormd over
grensoverschrijdende treinverbin-
dingen voor personenvervoer als

wisselgeld voor de pijn die Mid-
den-Limburg sowieso zal voelen
bij reactivering van de IJzeren Rijn.
Nederland heeft formeel geen
recht op een tussenstop, Limburg
is puur doorvoergebied voor de IJ-
zeren Rijn. „Maar we sluiten niet
uit dat dat soort ontwikkelingen in-
zet worden van onderhandelin-
gen”, zegt IJff. Hij durft zich nog
niet te wagen aan een voorspelling
over wanneer de goederentreinen
echt aan het rollen komen. Daar-
over valt pas wat te zeggen als de re-
kenmeesters van zich laten horen.

Zie ook het dossier over de IJze-
ren Rijn op www.limburger.nl.

FEITEN IJZEREN RIJN
� De IJzeren Rijn loopt van de Antwerpse haven naar het

Ruhrgebied: 162 km spoor; 96 km op Belgisch, 48 op
Nederlands en 18 op Duits grondgebied.

� De bouw van de IJzeren Rijn is in 1869 gestart. In 1879
is de spoorlijn in gebruik genomen.

� Het baanvak Budel-Weert is na 1991 sporadisch ge-
bruikt. Tussen Roermond en de Duitse grens rijden
sinds 1991 geen treinen meer.

� De onderhandelingen over het reactiveren zijn in 1996
gestart.

Toine Wuts, Milieufederatie Limburg:
„In het hele tracé van de IJzeren Rijn tussen Budel en de Duitse grens bij Roermond is geen kilo-
meter te vinden waar géén sprake is van een knelpunt.”
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Knelpunt bij Roermond: 
nieuwe spoorbrug 

bij Buggenum; 
aftakking naar 

Venlo en Elmpt;
tunnels, viaducten 

over N271, A73.

Knelpunt Duitsland:  
spoorbrug Swalmdal; viaduct BAB52;

omleiding bij Krefeld.


