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Verzet tegen plannen van
ProRail op deel IJzeren Rijn
Verzet tegen plannen van
VERKEER Vergunningaanraag biedt kansen voor goederenverkeer

door onze verslaggever

WEERT – De gemeente Weert is sa-
men met de milieufederaties in
Limburg en Noord-Brabant en het
samenwerkingsverband IJzeren
Rijn tegen plannen van ProRail om
weer goederentreinen te laten rij-
den tussen Budel en Weert.

Weert en de andere partijen heb-
ben bij de minister van Economi-
sche Zaken en Landbouw geprotes-
teerd tegen de plannen van de
spoorwegbeheerder. ProRail heeft
een vergunning in het kader van
de natuurbeschermingswet aange-
vraagd. Het verlenen van die ver-
gunning biedt ProRail gelegenheid
om treinen te laten rijden over het
baanvak.

Weert en ook Cranendonck zijn
faliekant tegen plannen om het
stuk spoor tussen Budel en Weert,
een onderdeel van het IJzeren Rijn-
tracé, weer open te stellen. Het be-
treffende stuk spoor wordt al 21
jaar niet meer gebruikt. Alleen van-
af Budel-Schoot rijden vanaf de
zinkfabriek nog treinen richting
Antwerpen en terug.

Weert en Cranendonck en de an-
dere instanties zijn tegen de plan-
nen van ProRail omdat ze niet los
zijn te zien van een mogelijke hero-
pening van het omstreden IJzeren
Rijntracé tussen Antwerpen en
Duisburg. Vooral België dring al ja-
ren aan op heropening van dat
stuk spoor.

Het baanvak Weert-Budel loopt

midden door een belangrijk Natura
2000-gebied: de Weerter en Bude-
lerbergen. Opnieuw ingebruikne-
men van het spoor met zwaar goe-
derenvervoer heeft volgens Weert
en de milieufederaties negatieve ge-
volgen voor het behoud van diver-
se vogelsoorten. Het samenwer-
kingsverband IJzeren Rijn vindt
dat de onderbouwing van de aan-
vraag van ProRail onvoldoende is
om met zekerheid te kunnen stel-
len dat de natuurwaarden niet ne-
gatief worden beïnvloed. ProRail
bestrijdt dat er concrete plannen
zijn voor hergebruik van het baan-
vak. „Als spoorbeheerder hebben
we de taak om een geschikt spoor
aan te bieden als vervoerders daar-
om vragen.”


