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Trein Neerpelt-Weert
een stuk dichterbij

ONTWIKKELING Opwaardering seinhuis Neerpelt in de planning

door onze verslaggever

WEERT – Een treinverbinding
voor personenvervoer tussen
Weert en het Belgische Neerpelt
is al mogelijk in 2012. Voordat
het zover is, zal er echter aan bei-
de kanten van de grens nog aan
verschillende voorwaarden moe-
ten worden voldaan.

Over de treinverbinding tussen
Weert en Neerpelt wordt al bijna
twintig jaar gesproken. In België
zijn er nu concrete plannen om trei-
nen te laten rijden tussen Mol en
Hamont. Daarvoor moet dan wel
het oudste seinhuis van België, dat
staat in Neerpelt, worden opge-
waardeerd. Verwacht wordt dat dat
in 2011-2012 gaat gebeuren. Dan
zou de lijn vanuit Hamont doorge-

trokken kunnen worden naar het
station in Weert.

Via een woordvoerder laat ver-
antwoordelijk wethouder Anton
Kirkels weten dat er samen met de
betrokken Belgische gemeenten ge-
werkt wordt om de spoorlijn te
verwezenlijken. „Zo ver als we nu
zijn met het proces, zijn we nog
nooit geweest. Als straks in Neer-
pelt het seinhuis is vervangen dan
zijn er eigenlijk geen belemmerin-
gen meer om ook een trein naar
Weert te laten rijden. Grootste
knelpunt wordt dan echter het vin-
den van een exploitant voor de
lijn.”

Voorwaarde voor Weert is wel
dat er alleen personenvervoer over
het IJzeren Rijn-traject tussen Neer-
pelt en Weert plaatsvindt en dat
het realiseren van de lijn niet mag

leiden tot goederenvervoer over
het traject.

Om de vaart in het project te
houden zullen de betrokken Bel-
gische en Nederlandse gemeenten,
behalve Weert ook de gemeente
Cranendock, in het voorjaar om de
tafel gaan zitten om de verdere
gang van zaken uit te stippelen.
Om te voorkomen dat het onder-
werp van de politieke en maat-
schappelijke agenda verdwijnt
wordt erover nagedacht om in het
najaar een Nederlands-Belgische
startactie over het project te hou-
den. Wat dat precies in moet gaan
houden is nog onduidelijk.

Wat het project moet gaan kos-
ten en wie welk deel betaalt, is nog
onduidelijk. De gemeente Weert
laat weten ook overleg te voeren
met de provincie.


