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‘Natuur
dupe spoor
langs N280’
Van onze verslaggever
ROERMOND � De Limburgse
Milieufederatie zal zich met
alle mogelijke middelen
verzetten tegen aanleg van
de IJzeren Rijn parallel aan
de N280 richting Duitsland.
Ook andere ontwikkelin-
gen die leiden tot „verrom-
meling” langs de nieuwe
A73 Zuid zullen op verzet
van de koepel van milieu-
clubs stuiten.

Het valt niet te verkopen dat
eerst dure tunnels en ecoduc-
ten zijn gebouwd om verloren
natuur rond de A73 te compen-
seren, en dat die natuur vervol-
gens door nieuwe bedrijvigheid
of een spoorlijn om zeep wordt
geholpen, zegt directeur Hans
Heijnen van de Limburgse Mi-
lieufederatie. „Dat is onze grote
angst en frustratie. Eerst is gi-
gantisch geïnvesteerd om het
tracé zo goed mogelijk in te pas-
sen. Dat is ook optimaal gelukt.
Als er straks alsnóg van alles
wordt gebouwd in het natuur-
gebied Maas Swalm Nette is dat
de doodsteek voor die natuur.”
De Milieufederatie is al erg on-
gelukkig met ontwikkelingen
langs de A73 zoals de ontgron-
ding voor pretpark Drakenrijk,
de reclamemasten van het re-
tailpark in Roermond, de moge-
lijke komst van het bedrijf Edco
en de bedreigingen die het nog
redelijk ongerepte Leropper-
veld boven het hoofd hangen.
Als de spoorlijn IJzeren Rijn
straks parallel aan de N280 zou
gaan lopen, doorsnijdt die een
belangrijk deel van het grens-
park Maas Swalm Nette. Als dan

óók nog het terrein van de voor-
malige Britse legervliegbasis
Elmpt-Brüggen als een over-
slagstation met bedrijventerrei-
nen wordt ingericht, is dat een
volgende nekslag voor het na-
tuurgebied. „Daarom moet die
IJzeren Rijn hier niet komen.
Niet door het Meinweggebied
en ook niet parallel aan de
N280”, stelt Heijnen. De milieu-
federatie heeft al eerder geop-
perd dat aansluiting langs de
A67 en Venlo op het Duitse
spoornet vanuit Limburgs per-
spectief in logistiek opzicht en
voor natuur en milieu de beste
oplossing is.
Als er aan heringebruikname
van de IJzeren Rijn niet te ont-
komen valt, voelt de provincie
het meest voor een IJzeren Rijn
parallel aan de N280, gekop-
peld aan een verdubbeling van
de spoorlijn tussen Roermond
en Venlo. 
De Limburgse Milieufederatie
had aandacht voor de dreigen-
de ‘verrommeling’ willen vra-
gen met een symposium, dat in
december tijdens de geplande
opening van de A73 gehouden
had moeten worden. Met het
uitstel van die opening is ook
dat symposium uitgesteld.
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