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1. Inleiding 
 
 
1.1. Aanleiding 
 
Sinds 1879 ligt ertussen Antwerpen en Duisburg een spoorlijn, de IJzeren Rijn, die deels 
over Nederlands grondgebied gaat. Het tracé van de IJzeren Rijn loopt van de Belgische 
grens via Budel, Weert, Roermond naar de Duitse grens (Dalheim; zie kaart). Tot aan de 
eerste wereldoorlog was deze lijn de voornaamste treinverbinding tussen Antwerpen en het 
Ruhrgebied. Door de neutraliteit van Nederland in de eerste wereldoorlog werd het transport 
over de lijn gedurende de oorlog verboden. Duitsland heeft toen de spoorlijn Aken via Visé 
naar Tongeren aangelegd. Na de eerste wereldoorlog bleef het grootste deel van het trans-
port over deze zo geheten Montzenroute lopen. Over de IJzeren Rijn gingen tot aan de 
tweede wereldoorlog weer zo’n 12 internationale goederentreinen per dag in beide richtingen 
rijden. Na de tweede wereldoorlog raakte de IJzeren Rijn langzaam buiten gebruik en sinds 
1991 rijden er in het geheel geen doorgaande internationale treinen over de route meer (NS 
Railbeheer, 1999).   
 
Sinds 1997 bestaan er bij de Belgische overheid serieuze plannen om de IJzeren Rijn (tijde-
lijk) te reactiveren. Zij beroept zich hierbij op het scheidingsverdrag tussen België en Neder-
land uit 1873. In dit verdrag krijgt België het recht toegekend om op eigen kosten een spoor-
lijn aan te leggen over Nederland tot aan de Duitse grens.  
In Nederland wordt de reactivering van het historisch tracé van de IJzeren Rijn echter niet 
zonder meer mogelijk geacht. De spoorlijn loopt namelijk van Budel door het natuurgebied 
de Weerter- en Budelerbergen (met de Loozer- en Boshoverheide) naar Weert en van het 
centrum van Roermond via een bedrijventerrein, een woonwijk, door het Nationaal Park De 
Meinweg naar Dalheim (zie kaart). Beide natuurgebieden zijn op grond van de Europese 
habitat- en vogelrichtlijn aangewezen als beschermd gebied. Hierdoor is reactivering alleen 
mogelijk als er sprake is van ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ en wanneer er 
geen reële alternatieve mogelijk zijn (NS Railbeheer, 1999). Het deel van het tracé tussen 
Weert en Roermond wordt momenteel door de Nederlandse Spoorwegen gebruikt. Onder 
andere de intercity’s Eindhoven-Maastricht rijden hierover.  
 
Om medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek van de Belgische overheid is Neder-
land een onderzoek gestart naar de mogelijke reactivering over het historisch tracé en naar 
mogelijke alternatieve routes waarmee hetzelfde doel gediend kan worden maar die de na-
tuurgebieden ontzien. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt daarom momenteel een Tra-
jectnota/MER opgesteld. In deze nota/effectrapportage wordt ingegaan op mogelijke oplos-
singen voor de gevraagde spoorwegverbinding tussen België en Duitsland binnen de Neder-
landse milieukaders (NS Railbeheer, 1999). Hierbij wordt in zeer beperkte mate ook rekening 
worden gehouden met de effecten van reactivering op de functies wonen, werken en recreë-
ren in de regio. Lokale overheden en organisaties verenigd in ‘Het samenwerkingsverband 
IJzeren Rijn Midden Limburg1’ dat wordt voorgezeten door het Gewest Midden Limburg, ver-
wachten echter dat reactivering juist deze functies zal beïnvloeden. IVAM Environmental 
Research en TME hebben in opdracht van het samenwerkingsverband een onderzoek naar 
deze beïnvloeding gedaan. In het voorliggende rapport worden de voornaamste resultaten 
en conclusies van dit onderzoek gepresenteerd.  
 

                                                 
1 Leden samenwerkingsverband: Gewest Midden Limburg, Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Weert, 
Provincie Limburg, Staatsbosbeheer, Milieufederatie Limburg en de Kamer van Koophandel Limburg 
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Kaart: Historisch tracé IJzeren Rijn 
 
1.2. Doelstelling en onderzoeksvragen 
 
Reactivering van de IJzeren Rijn zal tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de omgeving bin-
nen de invloedssfeer van het spoor verandert. Door de komst van de treinen zal in dit gebied 
bijvoorbeeld een toename plaatsvinden van de geluidsbelasting, de geur-emissie, trillingen 
en risico’s. Dit beïnvloedt de beleving en het gebruik van deze omgeving door bewoners, 
recreanten en bedrijven. Vermoedelijke gevolgen van de verandering in de kwaliteit van de 
omgeving kunnen zijn: 
• Minder intensief gebruik van de omgeving (recreanten komen bijvoorbeeld helemaal niet 

meer naar de natuurgebieden of komen minder vaak)  
• Ander gebruik van de omgeving (bewoners/recreanten gaan bijvoorbeeld meer gebruik 

maken van de rustige plaatsen ver weg van de spoorlijn of bedrijven wijzigen bepaalde 
investeringen in verband met de veranderde milieuprestatie) 

• Afname belevingswaarde (een minder positieve beleving van de omgeving vanwege ge-
luidshinder, visuele hinder, trillingen, barrièrewerking, geurhinder (diesel), ‘roestregen’, 
onveiligheid, verarming van flora, fauna en ecosystemen en mogelijk andere hinder van 
de goederentreinen)  

 
Deze effecten hebben ook financiële gevolgen voor de regio. Een afname van het aantal 
bezoekers aan de natuurgebieden kan bijvoorbeeld leiden tot een vermindering van de in-
komsten uit de recreatie. Als gevolg van hinder van de spoorlijnen kan de waarde van de 
woningen binnen de invloedssfeer veranderen. De beheerders van de natuurterreinen kun-
nen te maken krijgen met extra kosten voor bijvoorbeeld de aanleg van wildtunnels onder het 
spoor door. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de te verwachten effecten 
van reactiveren van de IJzeren Rijn op de functies recreëren, wonen en werken in de regio 
en het prijskaartje dat aan deze effecten hangt. Het doel van dit project is als volgt geformu-
leerd: 
 
Inzicht verkrijgen in de mogelijke effecten van het reactiveren van de IJzeren Rijn op de func-
ties recreëren, wonen en werken in Midden Limburg en de financiële consequenties van de-
ze effecten. 
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Om deze doelstelling te realiseren hebben IVAM en TME de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd: 
1. Welke effecten zijn er te verwachten op de functies recreëren, wonen en werken ten ge-

volge van reactivering van de IJzeren Rijn? 
2. Wat is de vermoedelijke omvang van deze effecten? 
3. Wat zijn de te verwachten financiële consequenties van deze effecten? 
 
Het onderzoek richt zich op de gebruiksfase van de IJzeren Rijn over het historisch tracé. 
Alle mogelijke overlast en financiële consequenties van het gebruiksklaarmaken van het tra-
cé zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
 
1.3. Onderzoeksmethoden 
 
Het onderzoek is in vijf stappen uitgevoerd: 
1. Literatuurstudie effecten van (trein)verkeer op de functies recreëren, wonen en werken 
2. Opstellen hinderprofiel 
3. Belevings- en gebruiksonderzoek onder recreanten, bewoners en bedrijven 
4. Bepalen van de te verwachten financiële consequenties op basis van het hinderprofiel 
5. Integrale analyse en rapportage 
 
De aanpak van het onderzoek staat in figuur 1 schematisch weergegeven. Horizontaal staan 
de 3 functies en verticaal de aanpak bij het in kaart brengen van de verschillende effecten en 
financiële consequenties van de reactivering van de IJzeren Rijn. Tot slot van het project is 
er een integrale analyse van de effecten uitgevoerd waarbij de resultaten van de verschillen-
de stappen met elkaar worden geconfronteerd (zie hoofdstuk 7).  
 
Figuur 1: Schematische weergaven aanpak project 
 Recreëren Wonen Werken 

1 Literatuurstudie 

2 Opstellen hinderprofiel 

3 Belevings- & gebruiksonder-
zoek recreanten 
Enquêtes (3a) 

Belevings- & gebruiksonderzoek 
bewoners 
Bestuderen bestaand onderzoek 
en enquêtes (3b) 

Belevings- & gebruiksonder-
zoek bedrijven 
Interviews (3c) 

4 Financiële consequenties Financiële consequenties Financiële consequenties 

5  Integrale analyse & Rapportage 

 
 
 
 
 
 
Ad 1 Literatuurstudie 
Een eerste indruk van de soort te verwachten effecten van reactivering op de functies recre-
eren wonen en werken is verkregen door relevante studies, beleidsdocumenten en internet-
sites te bestuderen. In het totaal zijn zo’n 40 rapporten en sites geanalyseerd. De gegevens 
uit de literatuur zijn gebruikt om de vragenlijsten ten behoeve van het belevings- en ge-
bruiksonderzoek op te stellen. Daarnaast zijn de resultaten van de literatuurstudie in de rap-
portage gebruikt om de betekenis van de resultaten van het belevings- en gebruiksonder-
zoek inzichtelijk te maken. 
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Ad 2 Opstellen hinderprofiel 
Alvorens met recreanten, bewoners en vertegenwoordigers van bedrijven in de regio te pra-
ten over mogelijke effecten van reactivering, is een inventarisatie gemaakt van de hinder-
bronnen en andere relevante omgevingskenmerken. Op basis van deze inventarisatie is het 
zogenaamde ‘Hinderprofiel’ opgesteld. Voor zover mogelijk is er een inventarisatie gemaakt 
van de hoeveelheid en soort treinen dat er bij reactivering per dag zullen gaan rijden, de lig-
ging van het tracé, de verwachte geluidszones, de verwachte risicozones en de verwachte 
barrière werking. Belangrijkste informatiebronnen voor deze stap zijn de gemeenten en noti-
ties van de NS geweest. 
 
 
Ad 3 Belevings- en gebruiksonderzoek 
 
Recreatie 
Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 december 2000 zijn bezoekers van De Meinweg en 
de Weerter- en Budelerbergen die de gebieden verlieten mondeling geënquêteerd. Er is ge-
enquêteerd van 9.00 tot 16.30. Het weer op de vrijdag was slecht. Vrijwel de gehele dag re-
gende het en was het koud (ongeveer 3 graden Celsius). ’s Middags was het af en toe even 
droog. Het weer op de zaterdag en de zondag was vrij goed. Op beide dagen scheen de zon 
veelvuldig en was het zo goed als droog. Het was wel koud. Zo wel zaterdagnacht als zon-
dagnacht had het gevroren. In het totaal zijn er 260 bezoekers van De Meinweg en 183 van 
de Weerter- en Budelerbergen ondervraagd. De meeste vraaggesprekken zijn gevoerd op de 
zaterdag en de zondag. Bijlage I bevat een overzicht van het aantal verkregen enquêtes per 
dag per gebied. Opgemerkt moet worden dat het winterseizoen niet ideaal is om zoveel mo-
gelijk bezoekers van een natuurterrein te spreken. Mensen bezoeken natuurterreinen met 
name in het voor- en najaar. Natuurterreinen in regio’s waar veel toeristen komen (zoals 
Midden Limburg) worden zomers ook druk bezocht. Het onderzoek is in de winter verricht in 
verband met de planning van de Trajectnota/MER. 
 
De vraaggesprekken zijn gevoerd aan de hand van een gestructureerde vragenlijst (zie bijla-
ge II). De lijst is opgesteld op basis van de literatuurstudie en een aantal diepte interviews 
die in november met recreanten in de terreinen zijn gehouden. In de gestructureerde vragen-
lijst werden aan de bezoekers eerst vragen gesteld over hun huidige recreatieve gebruik van 
het terrein. Vervolgens is nagegaan hoe ze het gebied ervaren. Daarna kwam de IJzeren 
Rijn expliciet aan bod. Eerst is nagegaan hoe men de spoorlijn nu ervaart en of men weet 
hoe die heet, vervolgens is ingegaan op de reactiveringsplannen, de effecten die de bezoe-
kers verwachten van reactiveringen en door hen verwachte veranderingen in het gebruik en 
beleving van het terrein. De vragengesprekken eindigde met enkele vragen over de respon-
dent persoonlijk. Omdat De Meinweg tegen Duitsland aanligt is de vragenlijst ook in het Duits 
vertaald. 
 
De verkregen enquêtes zijn vervolgens ingevoerd en geanalyseerd met SPSS2. Hierbij zijn 
vergelijkingen gemaakt tussen de resultaten van beide terreinen. Alle in dit rapport genoem-
de verschillen die uit vergelijkingen naar voren zijn gekomen zijn significant met een minima-
le betrouwbaarheid van 95 %. Dit wil zeggen dat de kans dat een geconstateerd verschil op 
toeval berust 5 % of lager is. 
 

                                                 
2 SPSS staat voor Statistical Package for the Social Sciences en is een veel gebruikt software paket om data statistisch mee 
te analyseren. 
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Wonen 
Bewoners binnen 1 km van de spoorlijn (zie kaart volgende pagina) zijn begin december 
telefonisch geënquêteerd door Desan Marktonderzoek. In de gemeente Weert zijn 152 ge-
sprekken gevoerd, in de gemeente Roermond 52 en in de overige gemeenten (Haelen, Hey-
thuysen, Nederweert en Roerdalen) 101. Het aantal gevoerde gesprekken in Roermond is in 
verhouding zo laag omdat van die gemeente al verscheidene andere recente gegevens over 
het gebruik- en de beleving van de woonwijken beschikbaar zijn (o.a. SGBO, 1998). De ove-
rige gemeenten (Haelen, Heythuysen, Nederweert en Roerdalen)  zijn tezamen genomen 
omdat het aantal inwoners binnen de invloedssfeer van deze gemeenten klein is. De geën-
quêteerde bewoners zijn aselect gekozen en vormen hierdoor een representatieve afspiege-
ling van alle bewoners binnen de invloedssfeer. 
Van alle gedraaide nummers leidde 27 % tot een geslaagd interview. Als alle bedrijfsnum-
mers, faxnummers en dergelijke buiten beschouwing worden gelaten, komt de respons op 31 
%.  
 
De bewonersenquête is opgesteld op basis van de literatuurstudie en ging eerst in op de 
algemene beleving van de woning en woonomgeving door de respondent. Vervolgens werd 
ingegaan op eventuele overlast die men thuis ervaart (geluid, geur, trillingen en dergelijke). 
Daarna werd expliciet ingegaan op de spoorlijn en de plannen voor reactivering van de IJze-
ren Rijn. Hierbij werd ‘IJzeren Rijn’ alleen genoemd als de respondent er zelf over begon. 
Ook deze vragenlijst eindigde met enkele persoonlijke vragen. De gebruikte vragenlijst is 
opgenomen in bijlage III.  
 
Desan Marktonderzoek heeft de resultaten van de enquête digitaal aangeleverd. Het be-
stand is vervolgens ook met SPSS geanalyseerd. Bij de analyses zijn vergelijkingen gemaakt 
tussen Weert, Roermond en de overige gemeenten.  
 
Werken 
Een reactivering van de IJzeren Rijn heeft primair effect op de recreatiebedrijven in het ge-
bied. Zij ondervinden de directe bedrijfseconomische gevolgen van wat dagtoeristen en ver-
blijfsrecreanten aangeven bij Recreatie (zie hiervoor). Daarnaast ondervinden met name de 
horeca en de detailhandel in de regio nadelige gevolgen indien reactivering leidt tot minder 
recreanten. Via de drie gemeenten en de RECRON (branche-organisatie recreatiebedrijven; 
RECRON, 2000) zijn 8 bedrijven geselecteerd die binnen 1 km van het tracé gesitueerd zijn 
(exclusief hotels en accommodaties binnen de bebouwde kom van Weert en Roermond, zie 
kaart volgende pagina). Deze bedrijven zijn geïnterviewd (1 x bedrijfsbezoek en 7 x telefo-
nisch). Gevraagd is naar huidige situatie (overnachtingen, dagjesmensen, omzet, voorzie-
ningen etc.), groei in de afgelopen 5 à 10 jaar, verwachte autonome ontwikkeling (zonder 
een reactivering) en uitbreidingsplannen. Daarna is gevraagd naar verwachte effecten op de 
(toekomstige) bedrijfssituatie (autonome groei en uitbreidingen) van een reactivering van de 
IJzeren Rijn en mogelijkheden om hinder te beperken. 
Via overkoepelende (belangen)organisaties is nagegaan in hoeverre andere typen bedrijvig-
heid invloed kunnen ondervinden van een reactivering van de IJzeren Rijn. Voor agrarische 
bedrijven is gesproken met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en de Dienst Lan-
delijk Gebied (DLG) en voor bedrijventerrein Roerstreek-Noord met Regionale Economische 
Ontwikkeling (REO) Midden Limburg. 
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Ad 4 Financiële consequenties 
Op basis van verzamelde informatie over aantallen en waarden van woningen, te verwach-
ten hinder, planschades, omzetramingen van bedrijven en inschatting van de effecten van 
een reactivering van de IJzeren Rijn daarop, is een raming gemaakt van de te verwachten 
financiële consequenties van een reactivering van de IJzeren Rijn. Daarbij zijn ook afgeleide 
bestedingen (horeca, detailhandel en evenementen), kosten voor beheerders van natuurter-
reinen, waardedaling van het Meinweggebied en de Weerter- en Budelerbergen, en inschat-
ting van gezondheidsschade meegenomen. 
 
 
Ad 5 Integrale analyse en rapportage 
In deze stap zijn de resultaten van stap 1 t/m 4 met elkaar geconfronteerd en het gehele pro-
ject gerapporteerd. Doel van de integrale analyse is om: 
• Definitief vast te stellen wat de verwachte effecten zijn 
• Schatting te maken van de omvang van deze effecten 
• Definitief vast te stellen wat de financiële consequenties zijn. 
 

 
1.4. Leeswijzer 
 
Na deze beknopte beschrijving van de opzet van het onderzoek komt in het volgende hoofd-
stuk het hinderprofiel aan bod. In hoofstuk 3 worden de resultaten ten aanzien van de functie 
recreatie gepresenteerd, in hoofdstuk 4 de resultaten ten aanzien van wonen en in hoofdstuk 
5 ten aanzien van werken. In deze drie hoofdstukken wordt eerst de huidige situatie be-
schreven alvorens in te gaan op de verwachte effecten en de betekenis daarvan. Hoofdstuk 
zes gaat in op de financiële consequenties van de verwachte effecten. Het rapport wordt 
afgesloten met hoofdstuk 7 waarin de belangrijkste conclusies worden gepresenteerd In dit 
hoofdstuk zijn de resultaten van de integrale analyse verwerkt. 

9 



I V A M  E N V I R O N M E N T A L  R E S E A R C H  &  TME 

10 



I V A M  E N V I R O N M E N T A L  R E S E A R C H  &  TME 

2. Hinderprofiel 
 
 
Voor de situatie waarin de IJzeren Rijn permanent wordt gereactiveerd dient een zogenaamd 
‘hinderprofiel’ te worden vastgesteld teneinde de mogelijke effecten van de reactivering te 
kunnen kwantificeren. Een hinderprofiel geeft - idealiter een kwantitatief, maar tenminste een 
kwalitatief – inzicht in geluidscontouren, risicocontouren en de barrièrewerking van de spoor-
lijn voor en na reactivering van de IJzeren Rijn.  
Het hinderprofiel is gebruikt om inzicht te verkrijgen in de situatie die zal ontstaan als gevolg 
van permanente reactivering van de IJzeren Rijn. Daaruit voortvloeiend worden de financiële 
effecten geraamd. 
 
Uitgangspunten 
In overleg met het samenwerkingsverband IJzeren Rijn is besloten om uit te gaan van een 
‘worst case’ scenario. Dit houdt in dat wordt verondersteld dat het historisch tracé van de 
IJzeren Rijn volledig zal worden gereactiveerd. Investeringen zijn beperkt tot het vernieuwen 
van het spoor, zodanig dat de treinen op ‘normale’ snelheid (ca. 80 km per uur) over het 
spoor kunnen rijden. Investeringen in b.v. geluidsschermen en andere milieumaatregelen 
(wilddoorgangen, etc.) blijven achterwege. 
 
Het aantal treinen dat bij reactivering over het historische tracé gaat rijden staat aangegeven 
in de ‘Startnotitie’ (NS Railinfrabeheer, 1999). In het ‘Alterra rapport’ (Alterra, 2000) wordt 
echter van een hoger aantal treinen uitgegaan. Beide aantallen treinen zijn daarom in onder-
staande tabel (1) opgenomen. In het onderzoek wordt uitgegaan van de ‘worst case’ 43 trei-
nen per dag. 
 
Tabel 1: Aantallen treinen volgens startnotitie en Alterra Rapport 

Dagdeel Peiljaar Capaciteit  
(mln. ton/jaar) 

Treinaantallen  
(treinen per etmaal in 
2 richtingen samen) 

Dag 
7h-19h 

Avond 
19h-23h 

Nacht 
23h-7h 

2010 (startnotitie) 3,7 30 12 4 14 
2020 (startnotitie) 4,9 36 15 5 16 
2010 (Alterra rapport)1) ? 43 181) 61) 191)

1)  geschat o.b.v. startnotitie 
 
Uit het overzicht blijkt dat het merendeel van de treinen ’s avonds of ’s nacht zal rijden. Bij 
het bepalen van de etmaalwaarde geluidshinder (uitgedrukt in dB(A)) weegt nachtelijk lawaai 
zwaarder dan lawaai overdag). 
 
Uitgaande van 43 treinen per dag extra en een zelfde verdeling over dagdelen als in de 
startnotitie betekent dat permanente reactivering leidt tot een kleine 2 goederentreinen per 
uur, waarbij er ’s avonds en ’s nachts iets meer treinen rijden dan overdag. 
 
Uit het Inspraakrapport Startnotitie IJzeren Rijn (Ministerie van V&W, 2000) blijkt verder dat 
bij permanente reactivering: 
• De spoorbaan wordt ingericht voor goederentreinen met een gemiddelde snelheid van 80 

km/uur; 
• Het tracé geschikt moet zijn voor goederentreinen met een gewicht van 1800 ton, een 

lengte van maximaal 700 meter en een aslast van 22,5 ton; 
• Er wordt uitgegaan van diesellocomotieven. 
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Niet precies bekend is:  
• Met wat voor type wagons er gereden gaat worden: 

• Verondersteld wordt dat het om reguliere goederenwagons zal gaan (zonder even-
tuele akoestische verbeteringen); 

• Om wat voor soort transport het zal gaan: 
• Op basis van overslag cijfers in de Antwerpse haven kan een (zeer) globale indruk 

worden verkregen van het type goederen waarom het waarschijnlijk zal gaan. De to-
tale overslag in Antwerpen is 115 mln ton, waarvan 33% containers; 19% (overig) al-
gemeen; 25% vloeibare stoffen (bulk) en 23% droge bulk (ertsen, kolen, zand, etc.) 
(Port of Antwerpen, 2000). 

• In de trajectnota wordt aangegeven dat naast het vervoer van ongevaarlijke stoffen 
ook diverse categorieën gevaarlijke stoffen zullen worden vervoerd, zoals propaan, 
chloor en hexaan (NS Infrabeheer, 2001); 

• Een andere indicatie wordt verkregen door de plannen voor het realiseren van een 
opslag voor chemische stoffen bij het voormalige (Duitse) vliegveld ‘Wildenrath’. De 
aanvoer daarvan zou plaats hebben via de IJzeren Rijn. 

 
Ligging en karakterisering historisch tracé 
Het historisch tracé kan worden onderverdeeld in 3 stukken: 
• (a) Belgische grens – Weert: op dit deel rijdt momenteel dagelijks 1 trein naar Weert 

(trein met Zinkerts voor Budelco). Deze trein veroorzaakt waarschijnlijk nauwelijks hinder 
(lage snelheid, lage frequentie). Het spoor door het natuurgebied de Weerter- en Bude-
lerbergen ligt op maaiveldhoogte. Pal aan de lijn ligt het vakantiepark ‘Weerterbergen’ 
van Gran Dorado; 

• (b) Weert – Roermond: dit spoor wordt intensief gebruikt voor personenvervoer, dagelijks 
(weekdagen) rijden er ca. 120 treinen, waarvan ca. 40 goederentreinen. ’s nachts rijden 
er ca. 2 goederentreinen per uur. De trein rijdt hier door de bebouwde kom van zowel 
Weert als Roermond; 

• (c) Roermond – Duitse Grens: sinds 1991 rijden hier geen treinen meer. Het spoor loopt 
door De Meinweg. Binnen de invloedsfeer ligt o.a. het recreatiepark ‘Elfenmeer’. 

 
Het tracé-deel (a) is deels verhoogd, waardoor geluid verder draagt dan wanneer de trein op 
maaiveldhoogte zou rijden. Ook tracé-deel (c) ligt deels verhoogd als gevolg van accentue-
ring in het terrein. In Weert (deel (b)) loopt het spoor op talud door de bebouwde kom. 
 
Geluidscontouren en geluidshinder 
In de MER dient aandacht besteed te worden aan de contouren van de etmaalwaarde. De 
contourniveaus worden gebaseerd op het Besluit geluidshinder Spoorwegen (bGs) en zijn de 
volgende: 57, 60, 65, 70 en 73 dB(A). Momenteel is de MER echter nog niet beschikbaar. 
De gemeente Roermond heeft wel een kaartje van Roermond met contourlijnen ter hand 
gesteld voor de jaren 1999 en 2010-15. Deze kaartjes zijn geproduceerd door NS-Technisch 
Onderzoek (NS, 2000). Op de kaartjes zijn alleen de contouren3 50, 57, 65 en 70 dB(A) aan-
gegeven. Bij het berekenen van de contouren wordt voor 2010 uitgegaan van een gereacti-
veerde IJzeren Rijn. Het is niet precies duidelijk met welke aantallen treinen, samenstelling 
daarvan, frequenties gedurende dag avond en nacht gerekend is. 
Op het kaartje is aangegeven dat de 50 dB(A) contourlijn voor het deel Roermond-Duitse 
Grens op zo’n 100 meter van het spoor loopt. De 57 dB(A) contourlijn loopt voor dit traject 
dichter bij het spoor. Precieze afstandbepaling is op basis van het kaartje niet mogelijk ge-
zien de schaal waarop het kaartje is uitgedraaid. Voor de gemeenten Weert en Roerdalen is 
een dergelijk kaartje (nog) niet beschikbaar. 

                                                 
3 Het gaat om zogenaamde ‘poldercontouren’ d.w.z. een geluidscontour die is berekend op basis van de aanname dat er 
geen bebouwing is. 
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Bij de vergelijking van de contourlijnen 2010-2015 met de contourlijnen 1999 kan grofweg 
worden afgeleid dat de geluidsbelasting in de 1 kilometer zone langs het spoor met ca. 5 
dB(A) toeneemt. 
 
Een andere bron van informatie over de geluidscontouren zijn de zogenaamde ‘raillijsten’, 
die door zowel Roermond als Weert zijn vastgesteld. Deze lijsten bevatten 460 (Roermond) 
en 85 (Weert) woningen die als gevolg van de reactivering gesaneerd moeten worden. Uit 
deze lijsten kan worden afgeleid dat voor deze woningen de geluidsbelasting met ca. 6 dB(A) 
toeneemt. 
 
Verder kan op basis van de beschikbare gegevens over het gebruik van de spoorlijn worden 
geconcludeerd dat de nachtelijke geluidshinder4 die zal worden veroorzaakt op het tracé 
tussen Weert en Roermond door de reactivering van IJzeren Rijn zal verdubbelen. In de hui-
dige situatie rijden daar ca. 2 goederentreinen per uur, dit worden er als gevolg van de reac-
tivering meer dan 4 per uur. 
 
In het Alterra rapport (Alterra, 2000) wordt aangegeven dat voor De Meinweg bij een reacti-
vering van de spoorlijn 21% van het gebied in de verstoorde zone komt te liggen (geluidsbe-
lasting groter dan 40 dB(A)). Voor de Weerter- en Budelerbergen is geen vergelijkbaar on-
derzoek verricht, maar (op basis van vergelijkbaarheid van de gebieden) mag worden aan-
genomen dat ook hier de gevolgen van een permanente reactivering een nadelig effect heb-
ben op de natuurwaarde van het gebied5. 
 
Risicocontouren 
Er zijn nog geen risico contouren vastgesteld of berekend voor permanente reactivering van 
het historisch tracé. Omdat niet precies bekend is welk type goederen vervoerd zal worden 
over de lijn is het onduidelijk of reactivering zal leiden tot een toename van risico’s. 
Wel zijn voor Roermond de huidige risicocontouren bekend: deze liggen op 11 meter van de 
as van het spoor (Roermond, 2001). 
 
Volgens de REO (REO, 2001) zijn er geen extra risico’s te verwachten in verband met de 
reactivering van de IJzeren Rijn bij ongevallen voor zover het gaat om de aard van de bedrij-
vigheid op de naast het spoor gelegen bedrijventerreinen. In de loop der jaren zijn de langs 
het spoor gelegen ‘risico bedrijven’ gesaneerd (gesloten/verplaatst). 
 
Bij het bepalen van de eventuele extra risico’s mag worden uitgegaan van een spoorlijn in 
een technisch optimale conditie. Dat dit niet vanzelfsprekend is kan worden afgeleid uit de 
bedenkelijke kwaliteit van de spoorlijn bij Akzo Nobel Hengelo waarover chloortransporten 
plaatshebben (AD, 2001). 
 
Barrièrewerking 
Gegeven het feit dat de lijn er al ligt zal de extra barrièrewerking van een gereactiveerde 
IJzeren Rijn in economische zin beperkt zijn. Wel zal er op het gehele tracé een toename 
van de barrièrewerking optreden door het (extra) gebruik (spoorbomen vaker dicht). Even-
tuele plaatsing van geluidsschermen zal de (visuele) barrièrewerking van de lijn vergroten. 
 
Voor De Meinweg is in het Alterra rapport nagegaan of permanente reactivering een barriè-
rewerking veroorzaakt voor de fauna (ofwel extra sterfte door aanrijdingen, ofwel kwetsbaar-
dere populaties door de tweedeling bij geluidsschermen).  

                                                 
4 De nachtelijke hinder weegt zwaarder mee in de bepaling van de gemiddelde geluidsbelasting 
5 Zij het dat deze effecten minder sterk zullen worden gevoeld vanwege het verschil in karakter van beide gebieden. 
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Uit de analyse blijkt dat voor bepaalde populaties (kamsalamander, rugstreeppad) er een 
barrièrewerking en verhoogde sterftekans optreedt, doordat er ‘bij een onderhouden spoorlijn 
nog slechts sporadisch openingen van voldoende omvang zullen zijn tussen ballast en 
spoorstaven’ (Alterra, 2000). 
Hoewel voor de Weerter- en Budelerbergen geen vergelijkbaar onderzoek is verricht, mag 
worden aangenomen dat ook daar een barrièrewerking zal optreden (vergelijkbare problema-
tiek). 
 
Samenvatting belangrijkste aspecten hinderprofiel 
Ondanks dat precieze geluidscontouren bij permanente reactivering van de IJzeren Rijn nog 
niet bekend zijn, geven de hiervoor beschreven aspecten van het hinderprofiel – in combina-
tie met andere gegevens over de door de spoorlijn beïnvloedde zone – voldoende aankno-
pingspunten voor een inschatting van de effecten van reactivering: 
• er zal sprake zijn van een toename van de geluidshinder, waarbij met name de nachtelij-

ke geluidshinder aanzienlijk zal toenemen (meer dan een verdubbeling). Deze toename 
van de geluidsbelasting bedraagt ca. 6 dB(A), dat is een verviervoudiging van de ge-
luidsbelasting (elke 3 dB(A) is een verdubbeling). Voor dichtbij de spoorlijn gelegen wo-
ningen is het absolute geluidsniveau hoger dan voor woningen op 1 km afstand. Hierdoor 
is de toename van de hinder langs het spoor dus hoger dan op 1 km. 

• de langs het historisch tracé gelegen natuurgebieden (De Meinweg, Weerter- en Bude-
lerbergen) zullen bij permanente reactivering fors worden aangetast. Zo zal 21% van De 
Meinweg in de geluidgehinderde zone komen te liggen. Ook gaat er een barrièrewerking 
uit van de spoorlijn, die nadelig is voor de fauna; 

• de goederentreinen zullen ook gevaarlijke stoffen vervoeren. Risico’s langs de lijn zullen 
toenemen als gevolg van het transport van chemicaliën. In de Trajectnota/MER worden 
als meest vervoerde gevaarlijke stoffen propaan (brandbaar gas) en hexaan (zeer brand-
bare vloeistof) genoemd (NS Railinfrabeheer, 2001). 

 
Bij de bepaling van de financiële effecten van reactivering van het historisch tracé wordt na-
der ingegaan op de wijze waarop het hinderprofiel is verwerkt in de berekeningen. 
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3. Effecten van reactivering op de functie recreëren 
 
 
Bij de opzet van het onderzoek is besloten om de effecten van reactivering van de IJzeren 
Rijn op de functie recreëren te bepreken tot de recreatie in Nationaal Park De Meinweg en in 
de Weerter- en Budelerbergen. In dit hoofdstuk worden de verwachte effecten van reactive-
ring op de recreatie in deze beide terreinen gepresenteerd evenals de vermoedelijke omvang 
van de effecten. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van reactivering voor de 
recreatie worden eerst enkele algemene kenmerken van de beide gebieden, het huidige re-
creatieve gebruik en de huidige recreatieve belevingswaarde beschreven. 
 
 
3.1. Gebiedsbeschrijving 
 
Nationaal Park De Meinweg 

Nationaal park De Meinweg is een 
ca. 1800 hectare groot natuurgebied 
dat ten oosten van Roermond ligt, 
tegen de Duitse grens (zie kaart). 
Het park vormt een onderdeel van 
het Nederlands-Duits grenspark 
‘Maas-Swalm-Nette’ en van het 
Waardevol Cultuurlandschap (WCL) 
Midden Limburg. Het gebied wordt 
grotendeels beheerd door Staats-
bosbeheer.  
Het Park bestaat uit bossen, heide, 
vennen en beekjes. Het landschap 
van De Meinweg is zeer afwisselend 
en de rijkdom aan planten is er 
groot. Ook de amfibieën en reptie-
lenpopulatie in De Meinweg zijn 
uitzonderlijk voor Nederland. Geo-
logisch is het gebied van betekenis 
door zijn unieke terrassenlandschap 
met steile overgangen tussen de 

terrassen. De hoogte verschillen bedragen maximaal zo’n 30 meter. Door insnijding en ero-
sie van water zijn er twee beekdalen ontstaan (Ministerie van LNV, 1997).  
 
Om dit voor Nederland bijzondere gebied te beschermen is het naast de aanwijzing als Nati-
onaal Park ook aangewezen als stiltegebied volgens de Wet geluidshinder en Speciale Be-
schermingszone onder de Europese Vogelrichtlijn (Ministerie van LNV 1999). In 1998 is De 
Meinweg ook aangemeld voor de Europese Habitatrichtlijn. Deze richtlijn beoogt de instand-
houding van de natuurlijke leefmilieus en de wilde flora en fauna  in Europa (Europese 
Commissie, 1999). 
 
Het Nationaal park biedt recreatieve mogelijkheden voor wandelaars, fietsers en ruiters. Om 
er voor te zorgen dat deze recreanten kunnen genieten van de natuur en het landschap zon-
der de flora en de fauna daarbij te verstoren is het gebied recreatief gezoneerd. Het gebied 
de Lüzenkamp enerzijds en het gebied ten zuiden van St. Ludwig anderzijds (zie bijlage IV) 
worden beschouwd als recreatieve-aandachtsgebieden.  
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In deze gebieden wordt een actief inrichtingsbeleid gevoerd ten behoeve van extensieve 
vormen van recreatie (o.a. gemarkeerde wandelroutes en iets ten zuiden van het gebied een 
bezoekerscentrum). In de hierop aansluitende zones wordt de recreatie gericht op routege-
bonden wandelmogelijkheden. De recreatie voorzieningen in de overige delen van het ge-
bied zijn zeer beperkt (Habitat-Ecoplan BV, 1993).  
Tegen de zuidkant van het Nationaal Park liggen Manege Venhof, recreatiepark Elfenmeer, 
Bungalowpark Reewoude en het Boshotel. In het gebied nabij Vlodrop-Station bevindt zich 
hotel St. Ludwig en de Maharishi European Research University (MERU). 
 
De IJzeren Rijn vormt vanaf Manege Venhof tot aan de verharde Meinweg de zuidgrens van 
het gebied. Na de verharde Meinweg loopt de spoorlijn dwars door het zuidelijk deel van het 
gebied naar Dalheim. Het betreft voor het gehele traject een niet-geëlektrificeerd enkelspoor. 
De vorm van het tracé door De Meinweg verschilt sterk. Door de hoogteverschillen in het 
gebied is op sommige plaatsen sprake van insnijding van de spoorlijn terwijl elders de lijn op 
een stijl talud ligt. Door de hoogteverschillen in het tracé en het voormalige rangeerempla-
cement bij Vlodrop-Station varieert de breedte van de spoorbaan ook. Het grootste deel van 
de baan is zo’n 25 meter breed. Bij Vlodrop-Station is het spoor echter 45 tot 100 meter 
breed (Van der Grift, 1995). Ondanks dat de spoorlijn al bijna 10 jaar niet meer wordt ge-
bruikt, onderhoudt de NS de lijn nog steeds. Ieder jaar zorgt de NS ervoor dat de jonge op-
slag wordt verwijderd (SBB, 2000a).  
Zo’n 850 hectare (53 %) van De Meinweg bevindt zich binnen de invloedssfeer van 1 km. 
 
Weerter- en Budelerbergen 

De Weerter- en Budelerbergen 
inclusief de Loozer- en Boshover-
heide is circa 1200 hectaren groot. 
Het gebied ligt ten zuiden van de 
A12 ingeklemd tussen Budel en 
Weert en wordt doorsneden door 
de weg Budel-Weert (Geuzendijk) 
en de IJzeren Rijn (zie kaart). In 
het onderzoek is alleen het deel ten 
zuiden van de Geuzendijk meege-
nomen omdat het noordelijk deel 
buiten de invloedsfeer van 1 km 
ligt. Het in het onderzoek betrokken 
deel heeft een oppervlakte van 
ruim 700 hectaren. 
De Weerter- en Budelerbergen 
bestaat uit naaldbossen, heidevel-
den, ‘levend stuifzand’ en venne-
tjes. In het deel ten zuiden van de 
IJzeren Rijn (Loozer- en Boshover-
heide) bevinden zich ruim honderd 

grafheuvels. De Loozer- en Boshoverheide is evenals De Meinweg aangemeld voor de Habi-
tatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.  
 
De Weerter- en Budelerbergen is voor het grootste deel militair oefenterrein. Defensie oefent 
er met voertuigen en af en toe worden er ook schietoefeningen gehouden. Er wordt echter 
niet vaak op de Weerter- en Budelerbergen geoefend (enkele tientallen keren per jaar).  
Het gebied is toegankelijk voor wandelaars op eigen risico. Daarnaast mogen leden van de 
manage gelegen aan de oostkant van het gebied rijden op vaste routes in het deel ten zui-
den van de Geuzenweg. Behalve de wandel- en ruiterpaden zijn er een VVV route en twee 
lange afstand wandelroutes in het gebied.  
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Binnenkort komen er enkele ruiterroutes, een route voor het aangespannen paard, een re-
creatieve fietserroute en mountainbike-route bij. De gemeente Weert hoopt in maart 2001 
klaar te zijn met de aanleg van deze routes (Van de Kraam, 2000).  
Aan de oostkant van het gebied ligt bungalowpark Weerterbergen van Gran Dorado en een 
Manage. Aan de Geuzendijk ligt wegrestaurant ‘’t Blaakven’. Tegen de westkant van het ge-
bied ligt luchtvaartterrein Kempen Airport waar jaarlijks zo’n 100.000 vliegbewegingen wor-
den geregistreerd (Ministerie van LNV, 2001a). 
 
De IJzeren Rijn loopt dwars door het zuidelijk deel van de Weerter- en Budelerbergen. Het 
tracé ligt op maaiveldhoogte. Aan de zuidwest en zuidoostzijde van de Weerterbergen zijn 
bewaakte spoorweg overgangen. Momenteel rijdt er gemiddeld 1 trein per dag over het tracé 
van de zinkfabriek naar Weert. Daarnaast rijdt er 1 maal per jaar een toeristisch treintje over 
het spoor tussen België en Weert (Van de Kraam, 2000). Binnen de invloedssfeer van de 
IJzeren Rijn (1 km) ligt ruim 600 hectaren van de Weerter- en Budelerbergen. 
 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op het huidige recreatief gebruik in beide terreinen. 
 
 
3.2. Huidig recreatief gebruik 
 
Van de bezoekers van De Meinweg kan 3 % getypeerd worden als verblijfsrecreant. Dit is 
relatief laag ten opzichte van het aantal verblijfsrecreanten gemeten tijdens het recreatieon-
derzoek van 1997 (Jansen et al, 1998). In 1997 kon 16 % worden aangeduid als verblijfsre-
creant. Het verschil wordt veroorzaakt doordat het voorliggende onderzoek in de winter is 
verricht wanneer een deel van de verblijfsaccommodaties nabij De Meinweg (o.a. Elfenmeer) 
gesloten is. Het onderzoek uit 1997 is in het voorjaar, de zomer en de herfst uitgevoerd.  
In de Weerter- en Budelerbergen lag het percentage verblijfsrecreanten op 18 %. Het feit dat 
dit percentage duidelijk hoger is dan in De Meinweg komt doordat het bungalowpark de 
Weerterbergen wel geopend was gedurende de veldwerkperioden. 

 
De dagrecreanten komen met name uit 
de directe omgeving van beide gebie-
den. De afstand die de dagrecreanten 
afleggen om De Meinweg te bezoeken is 
wel significant langer dan de afstand die 
de dagrecreanten van de Weerter- en 
Budelerbergen afleggen (zie figuur 2). 
Meest genoemde woonplaatsen van 
dagrecreanten in De Meinweg zijn 
Roermond (20 %), Herkenbosch (9 %), 
Vlodrop (7 %), Heinsberg (6 %), Melick 
(4 %), Mönchengladbach (4 %) en Dal-

heim (4 %). De meest genoemde woonplaatsen van dagrecreanten in de Weerter- en Bude-
lerbergen zijn Weert (63 %) en Budel (14 %). De Weerter- en Budelerbergen vervullen duide-
lijk een uitloopfunctie voor inwoners van Weert en Budel. 

figuur 2: Afgelegde afstand door dagrecreanten
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Zowel voor De Meinweg als de Weerter- 
en Budelerberg is de auto het meest 
gebruikte vervoermiddel om naar het 
gebied te gaan (zie figuur 3). De bezoe-
kers van de Weerter- en Budelerbergen 
gebruiken vaker de fiets en minder vaak 
de auto dan de bezoekers van De 
Meinweg. Het verschil komt doordat de 
Weerter- en Budelerbergen dichter bij 
een grote bevolkingscentra (Weert) ligt 
dan De Meinweg. De door de dagrecre-
anten afgelegde afstand om naar het 
gebied te komen, hangt namelijk samen 

met het vervoermiddel. Mensen die dichtbij wonen komen eerder te voet of op de fiets.  

figuur 3: Vervoermiddel naar gebied
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Vergeleken met het in 1997 uitgevoerde recreatieonderzoek in De Meinweg (Jansen et al, 
1998) komen er nu veel mensen met de auto. Dit komt waarschijnlijk ook door de jaargetij-
den waarin de onderzoeken hebben plaatsgevonden.  
 
In beide gebieden is wandelen de meest beoefende activiteit wat niet verwonderlijk is gezien 
het feit dat in beide terreinen de recreatieve voorzieningen met name op wandelaars zijn 
gericht. In De Meinweg wordt significant meer gewandeld en minder de hond uitgelaten dan 
in de Weerter- en Budelerbergen (zie tabel 2). De Weerter- en Budelerbergen is duidelijk een 
uitloop gebied voor hondenbezitters uit Weert en Budel. Vergeleken met het in 1997 gehou-
den onderzoek in De Meinweg, wordt er nu meer gewandeld en minder gefietst als toenter-
tijd. Mogelijke verklaring is weer de seizoenen waarin de onderzoeken zijn verricht. 
 
Tabel 2: Activiteiten die in beide terreinen worden verricht6

 Meinweg Weerter- & Budelerbergen 
Wandelen 89 % 80 % 
Fietsen 8 % 12 % 
Mountian biken 3 % 2 % 
Paardrijden 4 % 5 % 
Joggen/hardlopen 3 % 5 % 
Planten en dieren bestuderen 4 % 1 % 
Hond uitlaten 15 % 44 % 
Anders 2 % 2 % 
 
In beide gebieden wordt de omgeving direct nabij de spoorlijn het meest bezocht. De meest 
bezochte deelgebieden van De Meinweg zijn Meinweg-centraal (53 %), Sint Ludwig (38 %) 
en Hooibaan (37 %). Vergeleken met het onderzoek uit 1997, blijkt dat St. Ludwig en de 
Hooibaan in populariteit zijn toegenomen terwijl Elfenmeer en Bosbaan in populariteit zijn 
afgenomen (zie tabel 3). Uit de tabel kan niet geconcludeerd worden dat het vrijwel overal 
drukker is geworden omdat niet bekend is hoeveel bezoekers op de onderzoeksdagen in het 
gebied waren. Wel kan vastgesteld worden dat de bezoekers meer deelgebieden hebben 
bezocht dan in 19977. 
Van de Weerter- en Budelerbergen wordt de Boshoverheide met de grafheuvels het meest 
bezocht (69 %). Voor een kaart van beide gebieden met de deelgebieden wordt verwezen 
naar bijlage IV. 
 

                                                 
6 Totaal is meer dan 100 % omdat men meerdere activiteiten kon aangeven 
7 Totaal percentage is meer dan 100% omdat de bezoekers alle gebieden die ze op de onderzoeksdag bezocht hebben, 
hebben aangegeven. Aangezien vrijwel alle percentages hoger zijn dan in 1997 kan geconcludeerd worden dat de respon-
denten nu meer terreinen hebben aangegeven die ze hebben bezocht dan in 1997. 
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Tabel 3: Door recreanten bezochte gebiedsdelen in De Meinweg in 2000 en 1997 
 Percentage bezoekers 2000 Percentage bezoekers 1997 
Luzenkamp 20 % 15 % 
Melickerven 27 % 17 % 
Meinweg-centraal 53 % 39 % 
Elfenmeer 29 % 25 % 
Hoogbaan 25 % 15 % 
Boslaan 25 % 26 % 
Hooibaan 37 % 21 % 
St Ludwig 38 % 23 % 
MERU 23 % 9 % 
Vlodrop Station 29 % 15 % 
 
Bezoekers komen op alle dagen van de week in het terrein. Het meest populair voor een 
bezoek zijn de zondagmiddag, de zaterdagmiddag, de zondagochtend en doordeweeks ‘s 
middags (zie tabel 4). Het in de tabel gepresenteerde percentage bezoekers dat door de 
week komt is waarschijnlijk iets lager dan in werkelijkheid. Dit vermoeden bestaat omdat er 
alleen op één vrijdag is geënquêteerd en die dag de weersomstandigheden vrij slecht waren. 
 
Tabel 4: Dagen en tijdstippen waarop de natuurgebieden worden bezocht8

 Doordeweeks Zaterdag Zondag 
 Meinweg WBB Meinweg WBB Meinweg WBB 
Komt die dag niet 52 % 49 % 40 % 33 % 13 % 18 % 
       
Voor 8.00 4 % 7 % 4 % 9 % 5 % 9 % 
Tussen 8.00-12.00 22 % 22 % 29 % 37 % 45 % 45 % 
Tussen 12.00-18.00 36 % 42 % 44 % 53 % 63 % 62 % 
Na 18.00 9 % 9 % 8 % 9 % 8 % 8 % 
 
De bezoekers van De Meinweg zijn vaker herhalingsbezoekers dan in de Weerter- en Bude-
lerbergen. In De Meinweg kwam 6 % van de respondenten voor het eerst en in de Weerter- 
en Budelerbergen 22 %. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat er in de Weerter- 
en Budelerbergen meer verblijfsrecreanten waren dan in De Meinweg. Dit blijkt ook uit het 
feit dat in het Meinwegonderzoek van 1997 dat in het voorjaar, de zomer en de herfst is uit-
gevoerd toen alle verblijfsaccommodaties nabij het park open waren, gemiddeld 16 % van de 
bezoekers voor het eerst kwam (Jansen et al, 1998). 
 
Van de mensen die niet voor het eerst kwamen hadden de bezoekers van De Meinweg ge-
middeld het afgelopen jaar 65 bezoeken aan het gebied gebracht en van de bezoekers van 
de Weerter- en Budelerbergen 75 bezoeken. Dit verschil is niet significant. Wordt de bezoek-
frequentie van De Meinweg vergeleken met het in 1997 verrichte onderzoek in het gebied 
dan blijkt deze hoog te zijn. In 1997 was de gemiddelde bezoekfrequentie 54 bezoeken per 
jaar (Jansen et al, 1998). Het verschil komt doordat in de winter meer bezoekers komen die 
in alle seizoenen en bezoek aan het terrein brengen. In de winter komen de echte ‘trouwe’ 
bezoekers. 
De bezoekers van De Meinweg blijven wel significant langer in het terrein dan de bezoekers 
van de Weerter- en Budelerbergen. De gemiddelde bezoekduur aan De Meinweg bedraagt 1 
uur en 44 minuten en aan de Weerter- en Budelerbergen 1 uur en 4 minuten. Het verschil 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de Weerter- en Budelerbergen meer een 
uitloopfunctie heeft dan De Meinweg. De in De Meinweg gemeten bezoekduur is langer dan 
in 1997 geconstateerd.  

                                                 
8 De totalen zij meer dan 100 % doordat de respondenten meerdere tijdstippen waarop ze de gebieden bezoeken konden 
aangeven 
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De gemiddelde bezoekduur lag toen op 1 uur en 25 minuten (Jansen et al, 1998). Het ver-
schil komt waarschijnlijk doordat er in de winter meer ‘trouwe bezoekers’ die vaak komen in 
het terrein zijn. 
 
 
3.3. Huidige belevingswaarden 
 
Om inzicht te krijgen in de huidige belevingswaarden van beide terrein is gekeken naar de 
redenen waarom bezoekers gekozen hebben om een bezoek te brengen aan respectievelijk 
De Meinweg en de Weerter- en Budelerbergen, is de bezoekers gevraagd wat volgens hun 
de twee positiefste en negatiefste kenmerken van het terrein zijn en is nagegaan of men hin-
der in de terreinen ondervindt. 
 
De belangrijkste redenen voor bezoekers om De Meinweg te bezoeken zijn ‘het is een mooi 
gebied’ (34 %), ‘dichtbij’ (22 %) en ‘uit gewoonte’ (22 %, zie tabel 5). Een bezoek aan de 
Weerter- en Budelerbergen brengt men met name omdat het dichtbij is (22 %), voor de 
hond(en) (22 %) en omdat het een mooi gebied is (18 %, zie tabel 5). 
 
Tabel 5: Redenen voor een bezoek aan de gebieden 
 Meinweg Weerter- en Budelerbergen 
Mooi gebied 34 % 18 % 
Dichtbij 22 % 22 % 
Gewoonte 22 % 8 % 
Mooi weer 15 % 6 % 
Wandelen 11 % 8 % 
Goed bereikbaar 4 % 5 % 
Goed toegankelijk 3 % 3 % 
Rustig 3 % 2 % 
Nieuw gebied 2 % 2 % 
Paardrijden 2 % 2 % 
Hond(en) 2 % 22 % 
Overig 5 % 7 % 
 
Uit tabel 6 blijkt dat in beide gebieden de rust en de natuur in het algemeen als positiefste 
kenmerken worden ervaren. Als negatief wordt in De Meinweg de drukte ervaren en in de 
Weerter- en Budelerbergen het feit dat het een militair oefenterrein is en de geluidsoverlast 
van vliegtuigen. De verschillen in positieve en negatieve kenmerken tussen de twee gebie-
den kunnen grotendeels verklaard worden door de verschillen in terreinkenmerken. De 
Meinweg is een heuvelachtig Nationaal Park, bestaande uit bos en heide. De voornaamste 
ingangen liggen nabij de spoorlijn. Er zijn goede recreatieve voorzieningen (bezoekerscen-
trum, gemarkeerde routes e.d.). De Weerter- en Budelerbergen is een open stuifzand, heide 
gebied met aan de randen bos. Het terrein is in gebruik als militair oefenterrein. Er zijn mo-
menteel geen recreatieve voorzieningen anders dan de paden. 
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Tabel 6: Positieve en negatieve kenmerken van de gebieden 
Positieve kenmerken Meinweg WBB  Negatieve kenmerken Meinweg WBB 
Geen positieve kenmerken 5 % 3 %  Geen negatieve kenmerken 37 % 33 % 
De rust 49 % 38 %  Drukte in het terrein 12 % 7 % 
De natuur in het algemeen 49 % 31 %  De spoorlijn 8 % 3 % 
De afwisseling in vegetatie 24 % 12 %  Mountainbikes 8 % 2 % 
De grootte van het terrein 14 % 9 %  Geluidsoverlast vliegtuigen 7 % 11 % 
Goede wandelpaden/-mogelijkheden 7 % 8 %  Slechte paden 6 % 3 % 
De dieren 5 % 1 %  (Verharde) wegen/drukke weg 5 % 4 % 
De bossen 4 % 9 %  Auto’s in terrein 4 % 1 % 
De toegankelijkheid 4 % 6 %  Afval 3 % 1 % 
De heide 3 % 3 %  Parkeerplaatsen 3 % 0 % 
Het stuifzand 0 % 8 %  (Loslopende honden) 3 % 8 % 
De weidsheid/openheid 0 % 11 %  Militaire oefenterrein 2 % 13 % 
Verharde paden 0 % 7 %  Bewegwijzering 2 % 3 % 
Overig 19 % 36 %  Crossmotoren 2 % 7 % 
    Dood materiaal 2 % 2 % 
    Komst trein 2 % 0 % 
    Industrie/fabrieken 1 % 6 % 
    Overig 20 % 28 % 
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat de mogelijkheid om ‘te kunnen genieten van de natuur en het 
landschap’, de mogelijk om ‘te kunnen ontspannen’ en de mogelijkheid om ‘tot rust te kunnen 
komen’ voor de bezoekers de belangrijkste aspecten zijn voor een geslaagd bezoek aan de 
terreinen (zie tabel 7). Tevens blijkt dat bezoekers van De Meinweg het kunnen genieten van 
mooie uitzichten en doorkijkjes, het planten en dieren kunnen bestuderen, het kunnen samen 
zijn met familie en vrienden en het lekker moe kunnen worden belangrijker vinden voor een 
geslaagd bezoek dan bezoekers van de Weerter- en Budelerbergen.  
 
Tabel 7: Percentage bezoekers dat kenmerk (zeer) belangrijk vindt voor een geslaagd bezoek 
 Meinweg Weerter- en Budelerbergen 
Te kunnen genieten van de natuur en het landschap 100 % 94 % 
Te kunnen ontspannen 97 % 96 % 
Tot rust te kunnen komen 91 % 85 % 
Te kunnen genieten van uitzichten en doorkijkjes 98 % 83 % 
Planten en dieren bekijken 91 % 60 % 
Sportief bezig te zijn 71 % 69 % 
Samen te zijn met familie en vrienden 76 % 57 % 
Bij te kunnen praten 57 % 48 % 
Lekker moe te worden 56 % 38 % 

 
Hinder wordt in beide terreinen 
door een kwart tot een derde van 
de bezoekers wel eens onder-
vonden (zie figuur 4). Vergeleken 
met onderzoeken naar hinderbe-
leving in het Noord-Hollands 
Duinreservaat en Nationaal Park 
Zuid Kennemerland is dit niet erg 
hoog (Van Konijnenburg, 1998 & 
Van Konijnenburg et al, 2000). 
Het percentage gehinderde in De 
Meinweg is ook lager dan het in 
1997 gemeten percentage (Jan-
sen et al, 1998).  

figuur 4: Mate waarin men hinder ondervindt
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In De Meinweg vormen met na-
me de mountainbikers en in mindere mate (loslopende) honden, auto’s in het terrein en vlieg-
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tuigen de voornaamste bronnen van ergernis. In de Weerter- en Budelerbergen wordt hinder 
met name veroorzaakt door motorrijders, (loslopende) honden en militairen en in mindere 
mate vliegtuigen en mountainbikers. Het spoor wordt maar door één bezoeker van De Mein-
weg als hinderbron genoemd en door geen van de bezoekers van de Weerter- en Budeler-
bergen. 
 
 
3.4. Effecten van reactivering 
 
Om inzicht te krijgen in de soort effecten die men van reactivering kan verwachten is de be-
zoekers gevraagd naar hun mening ten opzichte van de IJzeren Rijn nu, hun mening ten 
opzichte van de reactivering en de door hen verwachte effecten van reactivering. 
 
Van de ondervraagde bezoekers wist in De Meinweg 1 % en in de Weerter- en Budelerber-
gen 2 % niet dat er een spoorlijn door het gebied loopt. De bezoekers is vervolgens expliciet 
gevraagd wat ze vinden van het feit dat er een spoorlijn door het gebied loopt. Van de be-
zoekers van De Meinweg heeft 43 % hierbij aangegeven de spoorlijn als storend te ervaren. 
In de Weerter- en Budelerbergen ligt dit percentage significant lager namelijk op 20 %. Het 
verschil komt waarschijnlijk doordat vrijwel alle recreatieve voorzieningen in De Meinweg 
nabij de spoorlijn liggen en veel gemarkeerde routes het spoor kruisen.  
 
De bezoekers van De Meinweg weten significant vaker dat de spoorlijn IJzeren Rijn heet. 
91% van de bezoekers van De Meinweg wist de naam van de spoorlijn tegen 63 % van de 
bezoekers van de Weerter- en Budelerbergen. Het verschil kan grotendeels worden ver-
klaard doordat er meer verblijfsrecreanten op de onderzoeksdagen de Weerter- en Budeler-
bergen hebben bezocht dan De Meinweg.  
 
De bezoekers van De Meinweg staan significant negatiever tegenover de plannen dan de 
bezoekers van de Weerter- en Budelerbergen (zie figuur 5). De houding van de verblijfsre-
creanten ten opzichte van de plannen wijkt niet af van die van de dagrecreanten. Tabel 8 
bevat de belangrijkste redenen waarom mensen voor, neutraal of tegen de plannen zijn. 
 
Tabel 8: Redenen waarom men voor, neutraal of tegen de plannen is9

Redenen voor % Redenen neutraal % Redenen tegen % 
Goed voor de economie 1 % Als het moet, moet 

het/noodzakelijk 
2 % Verstoord rust (mens en dier) 28 % 

Minder verkeer op de weg 1 % Woont hier niet in de buurt 2 % Verstoort/schaadt natuur 25 % 
Internationaal van belang 1 % Goed voor de economie 2 % Geluidshinder 17 % 
Spoor ligt er al 1 % Verwacht geen hinder 2 % Gevaarlijk (kinderen, paarden, 

honden, gevaarlijke stoffen ed) 
9 % 

Overig 2 % Minder verkeer op de weg 2 % Verstoort dieren 5 % 
  Schaadt natuur niet echt 1 % Storend 1 % 
  Was vroeg ook zo 1 % Hoort hier niet 1 % 
  Jammer natuur maar ook voorde-

len 
1 % Overig 5 % 

  Overig 3 %   
 

                                                 
9 Totaal is meer dan 100 % omdat sommige mensen meerdere redenen hebben opgegeven waarom zij voor, neutraal of 
tegen zijn 
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De bezoekers is ook gevraagd wat ze 
persoonlijk verwachten te merken 
van de reactivering als ze een be-
zoek brengen aan het gebied. Het 
meest genoemd is door de bezoekers 
meer geluidshinder (zie tabel 9). Be-
zoekers van de Weerter- en Budeler-
bergen hebben significant vaker aan-
gegeven niets te zullen merken terwijl 
de bezoekers van De Meinweg vaker 
veranderingen in flora en fauna heb-
ben genoemd. Deze verschillen ko-

men waarschijnlijk doordat: 

figuur 5: Mening plannen IJR
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• De Meinweg een Nationaal Park is terwijl de Weerter- en Budelerbergen een militair oe-
fenterrein is waar veel vliegtuigen over komen. De Weerter- en Budelerbergen is mo-
menteel al minder rustig waardoor de effecten van de IJzeren Rijn minder zullen opval-
len 

• de belangrijkste ingangen van De Meinweg vlak bij de spoorlijn liggen terwijl de Weerter- 
en Budelerbergen ook goed vanaf de noordkant toegankelijk is 

 
Tabel 9: De door de bezoekers verwachte effecten van reactivering bij een bezoek aan de twee  

natuurgebieden10

 Meinweg Weerter- en Budelerbergen 
Komt hier waarschijnlijk niet meer (toerist) 0 % 2 % 
Verwacht niets te merken 19 % 29 % 
Meer geluidshinder 71 % 59 % 
Meer trillingen 9 % 6 % 
Meer stank 10 % 4 % 
Het wordt onveiliger 19 % 18 % 
Verandering flora 22 % 5 %
Verandering fauna 30 % 5 %
Overig 3 % 4 % 
 
In hoeverre de resultaten van tabel 9 zich verhouden tot andere natuurrecreatiegebieden 
waar een trein door of langs loopt is niet te zeggen. Er zijn namelijk geen gegevens beschik-
baar over specifiek de effecten van treinen op recreatie in natuurgebieden. Onderzoek heeft 
wel aangetoond dat er sprake is van geluidshinder als het lawaai de waarneming van het 
geheel verstoord of als natuurlijke geluiden (zoals vogelgeluiden) worden gemaskeerd door 
gebiedsvreemd geluid (Hulshof, 1991). Extensieve vormen van recreatie blijken gevoeliger 
voor lawaai dan intensieve vormen. Recreatieve fietsers beschouwen bijvoorbeeld het ont-
breken van geluidshinder als het belangrijkste kwaliteitsaspect van het landelijk gebied 
(Goossen, et al, 1997). In de literatuur wordt verder verondersteld dat treinen minder nega-
tieve associaties bij recreanten oproepen dan auto’s en industrie omdat de trein als minder 
milieubelastend wordt beschouwd (Hulshof, 1991).  
De bezoekers van De Meinweg verwachten meer dan de bezoekers van de Weerter- en Bu-
delerbergen dat hun oordeel over het terrein negatiever wordt als de treinen weer gaan rijden 
(zie tabel 10). Dit verschil wordt zeer waarschijnlijk ook veroorzaakt doordat de Weerter- en 
Budelerbergen een militair oefenterrein is waar veel vliegtuigen over komen. De overlast van 
de IJzeren Rijn zal hier minder opvallen dan in een zeer rustig gebied zoals De Meinweg. 
 

                                                 
10 Totaal is meer dan 100% omdat  men meerdere effecten kon aangeven 

23 



I V A M  E N V I R O N M E N T A L  R E S E A R C H  &  TME 

Tabel 10: Verandering oordeel over gebied na reactivering11

Oordeel gebied Meinweg Weerter- en Budelerbergen 
Wordt positiever 1 % 1 % 
Wordt beetje positiever 1 % 0 % 
Blijft onveranderd 15 % 30 % 
Wordt beetje negatiever 21 % 20 % 
Wordt negatiever 63 % 50 % 
 
De verblijfsrecreanten (3 % van de bezoekers van De Meinweg en 18 % van de bezoekers 
van de Weerter- en Budelerbergen) is specifiek gevraagd of de reactivering van invloed is op 
hun oordeel over de omgeving als vakantiebestemming. 5 % van alle verblijfsrecreanten 
geeft aan dat hun oordeel door reactivering positiever wordt, 53 % dat het geen invloed heeft 
op hun oordeel en 42 % dat hun oordeel negatiever wordt. De meningen van de verblijfsre-
creanten in De Meinweg verschillen niet significant van de meningen van deze groep bezoe-
kers in de Weerter- en Budelerbergen. Van de verblijfsrecreanten geeft 37 % aan dat reacti-
vering voor hun reden is om hier niet meer op vakantie te gaan. 
 
De dagrecreanten en de verblijfsrecreanten die niet hebben aangegeven sowieso niet meer 
te komen (zie tabel 11) is ook gevraagd of ze hun bezoekfrequentie verwachten te verande-
ren als de IJzeren Rijn wordt gereactiveerd. Tabel 11 toont de resultaten. De bezoekers van 
De Meinweg geven significant vaker aan minder te zullen komen terwijl de bezoekers van de 
Weerter- en Budelerbergen vaker zeggen even vaak te zullen komen. 
 
Tabel 11: Verwachte veranderingen in bezoekfrequentie 
 Meinweg Weerter- en Budelerbergen 
Zal niet meer komen 5 % 9 % 
Zal minder komen 36 % 22 % 
Bezoekfrequentie verandert niet 59 % 68 % 
Zal vaker komen 0 % 1 % 
 
Naast een verandering in bezoekfrequentie zal er ook een verandering in de gebiedsdelen 
die mensen bezoeken optreden. In De Meinweg heeft 35 % van de bezoekers die nog wel 
denkt te komen na reactivering, aangegeven naar andere gebiedsdelen te zullen gaan en in 
de Weerter- en Budelerbergen 26 %. In De Meinweg zal men met name De Meinweg-
centraal, Elfenmeer, Lunzenkamp en St. Ludwig meer gaan bezoeken. In de Weerter- en 
Budelerbergen zal het noordelijk deel bij de Geuzenweg meer worden bezocht. Deze resulta-
ten wekken de indruk dat men in beide terreinen verder van de spoorlijn gaat recreëren.  
 
Tot slot is de bezoekers die nog verwachten te komen als de IJzeren Rijn is gereactiveerd, 
gevraagd of er nog iets anders aan hun bezoek zal veranderen. Van De Meinweg bezoekers 
beantwoorden 86 % deze vraag met nee en van de bezoekers van de Weerter- en Budeler-
bergen 90 % (zie tabel 12).  
 
Tabel 12: Overige veranderingen in het bezoek 
 Meinweg Weerter- en Budelerbergen 
Geen (andere) veranderingen 86 % 90 % 
Bezoekduur wordt langer 1 % 1 % 
Bezoekduur wordt korter 9 % 7 % 
Zal op andere dagen komen 2 % 1 % 
Zal op ander tijdstip komen 1 % 2 % 
Zal andere activiteit verrichten 0 % 1 % 
Anders 1 % 0 % 

                                                 
11 Groep bezoekers is exclusief de toeristen die hebben aangegeven in de toekomst niet meer te komen 
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In het totaal heeft 57 % van de bezoekers van De Meinweg aangegeven iets aan zijn bezoek 
te veranderen (niet meer komen, minder vaak komen, andere gebiedsdelen bezoeken etc.) 
als de IJzeren Rijn er komt  en 49 % van de bezoekers van de Weerter- en Budelerbergen. 

 
Behalve aan de verblijfsrecreanten 
die hebben aangegeven in de toe-
komst hier niet te komen, is de 
bezoekers gevraagd of ze actie 
ondernemen in het kader van de 
reactivering van de IJzeren Rijn. 
De actiebereidheid onder de be-
zoekers van De Meinweg is signi-
ficant groter dan onder de bezoe-
kers van de Weerter- en Budeler-
bergen (zie figuur 6). Tabel 13 
geeft een overzicht van de acties 
die men onderneemt of denkt te 
gaan ondernemen. 

figuur 6: Actiebereidheid
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Tabel 13: Acties die de bezoekers ondernemen12

 Meinweg Weerter- en Budelerbergen 
Lid belangenorganisatie 19 % 7 % 
Lid actiegroep 25 % 10 % 
Actiegroep opgericht 3 % 0 % 
Lobyen tegen reactivering 13 % 7 % 
Bezwaarschrift 15 % 19 % 
Handtekening zetten tegen reactivering 76 % 77 % 
Stukje in media plaatsen 5 % 0 % 
Demonstreren 20 % 6 % 
Anders 11 % 3 % 
 
 
3.5 Betekenis en omvang effecten 
 
Uit de vorige paragraaf kan worden geconcludeerd dat de recreatieve belevingswaarden van 
beide terreinen zal afnemen. De bezoekers verwachten dat twee van de belangrijkste ken-
merken van de terreinen voor een geslaagd bezoek ‘de rust’ en ‘de natuur’, welke momen-
teel ook als de twee meest positieve kenmerken van de terreinen worden beschouwd, door 
de komst van de IJzeren Rijn zullen worden verstoord. De rust en de natuur zullen worden 
verstoord door het geluid, de trillingen en de stank van de passerende treinen. Daarnaast 
wordt het oversteken van de spoorlijn voor mens en dier gevaarlijker.  
Afname van de belevingswaarde heeft weer invloed op het recreatieve gebruik van de terrei-
nen. Uit de vorige paragraaf blijkt dat sommige bezoekers niet meer zullen komen, minder 
vaak zullen komen of andere gebiedsdelen die verder van het spoor zijn gelegen meer zullen 
gaan bezoeken. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de betekenis en de omvang van 
de effecten op de belevingswaarden en gebruikswaarden van beide terreinen. 
 

                                                 
12 Percentages van de mensen die actie (gaan) ondernemen. Totaal is meer dan 100 % omdat mensen meerdere activiteiten 
konden aangeven.  
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Belevingswaarden 
In welke mate de belevingswaarde zal afnemen ten gevolge van reactivering is moeilijk vast 
te stellen omdat belevingswaarden niet in één gekwantificeerde maat is uit te drukken. On-
derzoek onder recreatieve fietsers heeft aangetoond dat gebiedsvreemd geluid afbreuk doet 
aan de kwaliteit van de recreatieve ervaring en dat dit effect niet heel sterk maar wel duidelijk 
is (Staats, 1990). 
 
Uit de vorige paragraaf kan worden afgeleid dat de invloed van reactivering op de bele-
vingswaarden van De Meinweg groter zal zijn dan op die van de Weerter- en Budelerbergen. 
Het percentage bezoekers dat verwacht iets te merken van de reactivering en het percenta-
ge bezoekers dat aangeeft dat hun oordeel over het gebied negatiever wordt is in De Mein-
weg hoger dan in de Weerter- en Budelerbergen. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat De 
Meinweg een Nationaal Park is en de Weerter- en Budelerbergen een militaire oefenterrein. 
De Meinweg heeft een hogere natuurwaarden en is rustiger dan de Weerter- en Budelerber-
gen. De effecten op de natuur en de rust zullen dan ook eerder waarneembaar zijn. Daar-
naast liggen de belangrijkste recreatieve voorzieningen van De Meinweg nabij de spoorlijn 
terwijl delen van de Weerter- en Budelerbergen buiten de invloedssfeer van 1 km ook goed 
toegankelijk zijn. 
 
Op basis van het voorgaande kan verder worden geconcludeerd dat de belevingswaarden 
met name zal afnemen voor die bezoekers die voor de rust en de natuur komen. 91 % van 
de bezoekers van De Meinweg en 85 % van de bezoekers van de Weerter- en Budelerber-
gen vinden juist de mogelijkheid om van deze twee terreinkenmerken te kunnen genieten 
(zeer) belangrijk voor een geslaagd bezoek aan de terreinen.  
 
Gezien het feit dat 57 % van de bezoekers van De Meinweg en 49 % van de bezoekers van 
de Weerter- en Budelerbergen aangeeft hun bezoek aan de gebieden op enerlei wijze te 
veranderen kan worden geconcludeerd dat reactivering van de IJzeren Rijn een substantieel 
negatief effect zal hebben op de belevingswaarden. Opgemerkt moet worden dat de effecten 
die mensen verwachten af kunnen wijken van de daadwerkelijk effecten. Het is voor de 
meeste mensen namelijk moeilijk een goede voorstelling te maken van de toekomstige situa-
tie. Daarnaast kan er op den duur gewenning optreden. Gewenning aan de geluiden van 
treinen treedt echter op tot een geluidsbelasting van 50 dB(A) (Van Dongen et al, 1983). 
Waar de 50 dB(A) contour in de beide natuurterreinen komt te liggen na reactivering is nog 
niet bekent.  
 
Tot slot dient te worden opgemerkt dat de bezoekers gevraagd is te reageren op een situatie 
van 43 goederentreinen per dag. Indien (bij tijdelijke reactivering) er minder treinen gaan 
rijden zullen de effecten op de belevingswaarden minder zijn.  
 
Gebruikswaarden 
In 1997 zijn er 840.000 bezoeken gebracht aan Nationaal Park De Meinweg (Jansen et al, 
1998). Als van een 5 % groei per jaar wordt uitgegaan (RECRON, 2000) zouden er in 2000 
ongeveer een miljoen bezoeken aan het park gebracht zijn. Aan de Weerter- en Budelerber-
gen worden volgens de gemeente Weert jaarlijks zo’n half miljoen bezoeken gebracht (Van 
de Kraam, 2000). In de vorige paragraaf is aangegeven hoeveel procent van de bezoekers 
verwacht niet meer, minder vaak of juist vaker te komen (zie tabel 11). In onderstaande tabel 
is aangegeven wat de reductie in bezoeken per jaar zal zijn als ervan uitgegaan wordt dat de 
mensen die aangegeven minder vaak te komen respectievelijk 10 % en 25 % minder bezoe-
ken aan de gebieden brengen. Voor de bezoekers die aan hebben gegeven vaker te komen 
is een toename van het aantal bezoeken van ook 10 % en 25 % gehanteerd. 
 

26 



I V A M  E N V I R O N M E N T A L  R E S E A R C H  &  TME 

Tabel 14: Reductie in bezoekers aantallen 
 Meinweg WBB 
 10 %13  25 %14 10 % 25 % 
Reductie bezoeken doordat men niet meer komt - 50.000 - 50.000 - 45.000 - 45.000 
Reductie bezoeken doordat men minder vaak komt -36.000 - 90.000 - 11.000 - 27.500 
Toename bezoeken doordat men vaker komt 0 0 + 5.050 + 6.250 
Totale reductie - 86.000 - 140.000 - 50.950 - 66.250 
Reductie ten opzichte van huidig aantal bezoeken 9 % 14 % 10 % 13 % 
 
Opgemerkt dient te worden dat naast een reductie van het aantal bezoeken door met name 
de mensen die voor de rust en de natuur komen, reactivering kan leiden tot een toename 
van het aantal bezoeken door andere bezoekerstypen (bijvoorbeeld bezoekers die komen 
om te sporten).  
 
Uit de vorige paragraaf is ook naar voren gekomen dat bij reactivering de bezoekers de ge-
biedsdelen die ver van de spoorlijn afliggen meer zullen gaan bezoeken. Voor Nationaal 
Park De Meinweg betekent dit dat de huidige recreatieve zonering niet meer goed zal functi-
oneren. De recreatiedruk in de gebiedsdelen waar nu de nadruk op natuurbescherming ligt 
zal toenemen. Hier zal de natuur onder te leiden krijgen.  
Voor de Weerter- en Budelerbergen betekent het dat een aantal van de nieuwe routes die 
begin dit jaar worden gerealiseerd minder gebruikt zullen worden dan anders het geval zou 
zijn geweest. Een deel van de nieuwe routes kruisen namelijk de spoorlijn of lopen er vlak 
langs.  
 
Tot slot blijkt uit de vorige paragraaf dat ongeveer eentiende van de bezoekers een korter 
bezoek aan de terreinen zal brengen als de IJzeren Rijn wordt gereactiveerd. Dit zal met 
name gevolgen hebben voor de horecabedrijven nabij de terreinen. Als bezoekers korter 
blijven zullen ze minder snel geneigd zijn ergens een consumptie te nuttigen. 
 
 

                                                 
13 Reductie/toename van 10 % in aantal bezoeken door bezoekers die aan hebben gegeven respectievelijk minder vaak en 
vaker te komen 
14 Idem maar dan 25 % reductie in aantal bezoeken 
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4 Effecten van reactivering op de functie wonen 
 
 
In dit hoofdstuk komen de effecten van reactivering op de functie wonen aan bod. Bij dit deel 
van het onderzoek zijn de bewoners van Midden Limburg die binnen een straal van 1 km van 
het historisch tracé wonen betrokken. Het betreffen inwoners van Weert, Mildert, Leveroy, 
Kelpen, Haelen, Heythuysen, Buggenum, Baexem, Roermond, Herkenbosch en Vlodrop. In 
de onderstaande tekst wordt eerst kort ingegaan op deze woonplaatsen en het huidige ge-
bruik en beleving van woningen en woonomgevingen binnen de invloedssfeer van 1 km van 
de spoorlijn. Vervolgens wordt ingegaan op de effecten van reactivering op het gebruik en de 
beleving van de woningen en woonomgevingen en op de betekenis en omvang van deze 
effecten. 
 
 
4.1 Beschrijving woonplaatsen 
 

In de onderstaande beschrijving wordt onderscheid 
gemaakt naar Weert, Roermond en overige gemeen-
ten. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat bij de pre-
sentatie van de resultaten in de hierna volgende para-
grafen de overige woonplaatsen ook niet apart worden 
bekeken. Dit laatste wordt gedaan omdat het aantal 
geïnterviewde inwoners van deze plaatsen afzonderlijk 
daarvoor te klein is (zie ook hoofdstuk 1).  
 
Weert 
De gemeente Weert telt zo’n 47.700 inwoners en is 
gelegen ten zuiden van Eindhoven, langs de A2 nabij 
de Belgische grens (zie kaart). De totale oppervlakte 
van de gemeente bedraagt 10.546 hectare. Naast de 
stad zelf omvat de gemeente de vijf kerkdorpen 
Stramproy, Laar, Altweerterheide, Tungelroy en Swart-
broek, welke niet in het onderzoek zijn betrokken. 
Bouw- en metaalnijverheid, elektronische, grafische, 
chemische, voedings- en genotmiddelenindustrie en 
het transportwezen zijn de voornaamste takken van 
bedrijvigheid binnen de gemeente.  
In het centrum van Weert zijn enkele fraaie monumen-
ten. Daarnaast zijn er veel winkel-, horeca en culturele 
voorzieningen zowel voor de eigen inwoners, de inwo-
ners van de gehele streek als voor het Belgische ach-
terland. In 1999 had Weert ongeveer 465 detailhandel-
vestigingen. Zowel de bedrijfsterreinen als de woonwij-

ken breiden uit.  
Weert profileert zich als ‘Stad in het Groen’. Door haar ligging nabij veel natuurgebieden zo-
als de Weerter- en Budelerbergen is Weert aantrekkelijk voor recreanten en toeristen die rust 
en natuur zoeken (Gemeentegids Weert, 2000).  
 
De IJzeren Rijn sluit aan de westkant van Weert aan op het tracé Eindhoven-Weert-
Roermond. Over de IJzeren Rijn rijdt momenteel 1 trein per dag naar Weert. Over het tracé 
Eindhoven-Weert rijden circa 160 treinen per dag en over het tracé Weert-Roermond 120.  
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Het tracé door Weert ligt op een talud van zo’n 5 meter. De wijken Fatima, Weert Centrum, 
Maaspoort, Groenewoud Zuid, Leuken, Keent, Moesel en Graswinkel grenzen alle aan de 
spoorlijn. Naar schatting wonen zo’n 28120 inwoners van Weert binnen de invloedssfeer van 
1 km. 
 
Roermond 
Roermond telt 44.660 inwoners en heeft een oppervlakte van 4.699 ha (Ver. Stadswerk Ne-
derland, 2000). Roermond ligt ten zuiden van Venlo nabij de Duitse grens (zie kaart). Tot de 
gemeente Roermond behoren ook Ool, Herten en Merum. Deze plaatsen zijn niet in het on-
derzoek betrokken omdat ze niet binnen de invloedssfeer van 1 km van de IJzeren Rijn lig-
gen.  
De gemeente heeft onlangs een structuurvisie opgesteld waarin recreatie, toerisme, wonen 
en dienstverlening als belangrijkste speerpunten zijn aangegeven. Roermond bestaat al 
sinds de Romeinse tijd en heeft een mooie historische binnenstad. Vele monumentale ge-
bouwen, imposante kerken en pleinen sieren het centrum van Roermond. Daarnaast is er in 
de binnenstad een ruim aanbod aan winkels, cafés en restaurants. Roermond biedt ook mo-
gelijkheden voor waterrecreatie. De Maasplassen beslaan circa 3000 hectaren en men treft 
er dagstranden, jachthavens, campings en bungalowparken aan (Roermond digitaal, 2001). 
Nabij de Maasbrug wordt binnen kort een Design Outlet Centrum gebouwd (Roermond, 
2000c).  
Roermond is momenteel bezig met stadsvernieuwing. De wijken de Kemp, Kitskensberg en 
het Roermondse Veld worden geherstructureerd. Doel van de herstructurering is het bevor-
deren van de leefbaarheid door maatregelen op zowel het fysieke vlak (sloop, nieuwbouw, 
verbeteren bestaande woningen, verbeteren buitenruimte) als op het vlak van het sociale 
leefklimaat te treffen. Naast deze twee wijken wordt ook het Maasoevergebied ontwikkeld in 
het kader van het project ‘Stad en Milieu’. Roermond vervult een streekfunctie met betrek-
king tot wonen. Alleen in Roermond zijn woningen te huur, in de omliggende dorpen kan men 
alleen een woning kopen (Woningstichting Roermond, 2001) 
Dienstverlening staat ook hoog op de politieke agenda van Roermond. Met name nabij het 
station wil de gemeente meer kantoren in combinatie met woningen ontwikkelen. De indu-
strie in de woonwijken verdwijnt langzaam (Woningbouwvereniging Wonen Zuid, 2001). Aan 
de zuidoostkant van Roermond ligt een industrieterrein waar onder andere Rockwool is ge-
vestigd. 
 
De IJzeren Rijn komt Roermond aan de noordkant binnen. Vanaf hier tot aan de afsplitsing 
van de IJzeren Rijn van het bestaande spoor richting Maastricht, ligt het tracé op maaiveld. 
Na de afsplitsing ligt het op een talud van ongeveer 2 meter. Op het traject Weert-Roermond 
rijden gemiddeld 120 treinen per dag, op het traject Roermond-Maastricht/Heerlen zo’n 160 
treinen per dag en op het traject Roermond-Dalheim rijden momenteel geen treinen. De 
spoorlijn loopt door de wijken Leeuwen, Kapel-Muggenbroek, de Kemp en Kitskensberg en 
langs de wijken de Binnenstad, Vrijveld en Roermondse Veld. Na de woonwijk Kitskensberg 
vormt de IJzeren Rijn tot aan Nationaal Park De Meinweg de noordgrens van het industrie-
gebied. Binnen de invloedssfeer van de IJzeren Rijn wonen naar schatting 30.890 inwoners 
van Roermond. 
 
Overige woonplaatsen 
Nederweert, Kelpen, Leveroy, Baexem, Heythuysen en Haelen liggen tussen Weert en 
Roermond in. Herkenbosch en Vlodrop bevinden zich ten zuidoosten van Roermond nabij de 
Duitse grens.  
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In onderstaande tabel (15) staan het aantal inwoners per gemeenten waar deze woonplaat-
sen toe behoren weergegeven. 
 
Tabel 15: Aantal inwoners van de overige gemeenten (Ver. Stadswerk Nederland, 2000)) 
Gemeenten Inwoners  Gemeenten Inwoners
Gemeente Nederweert 
• Nederweert 
• Mildert 
• Leveroy 
 

16.074  Gemeente Haelen 
• Buggenum 
• Haelen 
• Horn 

8.977 

Gemeente Heythuysen 
• Kelpen Oler 
• Baexem 
• Heythuysen 
 

12.014  Gemeente Roerdalen 
• Herkenbosch 
• Vlodrop 
• Melick 

10.411 

 
Van de gemeente Roerdalen is bekend dat zij hun beleid richten op natuurbehoud en –
ontwikkeling en op de ontwikkeling van extensieve recreatie. De gemeente heeft zo’n 5500-
6000 toeristenbedden (Roerdalen, 2000). Van de overige gemeenten is niet bekend waar 
hun voornaamste ontwikkelingen zich op richten. 
 
Tussen Weert en Roermond ligt het tracé van de IJzeren Rijn op maaiveld. Momenteel rijden 
over dit tracé de intercity’s Eindhoven-Maastricht/Heerlen (72 treinen per dag) en enkele 
goederentreinen (zo’n 40 per dag). De spoorlijn grenst aan de noordkant van Baexem en de 
zuidkant van Haelen. Het tracé van de IJzeren Rijn tussen Roermond en de Duitse grens 
varieert in hoogte ten gevolge van de geaccidenteerdheid van het landschap (zie ook hoofd-
stuk 3). Op sommige punten ligt het tracé beneden maaiveld terwijl op andere plekken het 
tracé op een stijl talud ligt. Het tracé loopt aan de noordkant langs Vlodrop15. In tabel 16 
staat aangegeven hoeveel inwoners naar schatting binnen de invloedssfeer van 1 km van de 
IJzeren Rijn wonen. 
 
Tabel 16: Schatting van het aantal inwoners van de overige gemeenten binnen de invloedssfeer van 1 km 
Woonplaatsen Aantal inwoners binnen invloedssfeer Soort bebouwing 
Mildert 50 Aantal boerderijen 
Leveroy 100 Aantal boerderijen 
Kelpen 50 Aantal boerderijen 
Baexem 4250 Vrijwel gehele bebouwde kom 
Heythuysen 300 Aantal boerderijen 
Haelen 2750 Circa 80 % van de bebouwde kom 
Buggenum 2000 Gehele bebouwde kom 
Herkenbosch 400 Enkele straten 
Vlodrop 50 Bebouwing bij Vlodrop-station 
   
Totaal 9.950  

                                                 
15 Bebouwing bij Vlodrop-station 
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4.2 Huidig gebruik en waardering woning & woonomgeving 
 
Het merendeel van de ondervraagde bewoners is tevreden met hun woning (zie figuur 7) en 
vindt dat de woning goed of zelfs uitstekend bij hun persoonlijke situatie past (zie figuur 8). 
De inwoners van de overige gemeenten (Nederweert, Haelen, Heythuysen en Roerdalen) 
zijn significant meer tevreden over de woning dan de inwoners van Roermond en Weert.  

figuur 8: Woning past bij persoonlijke situatie
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figuur 7: Tevredenheid woning
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De tevredenheid over de woning wordt verder beïnvloed door het al dan niet in bezit hebben 
van een huis (huiseigenaren zijn iets meer tevreden dan huurders), de grootte van de woning 
(hoe groter het aantal kamers hoe meer tevreden) en het inkomen van de mensen (mensen 
met een hoog inkomen zijn meer tevreden dan mensen met een laag inkomen). 
De inwoners van Roermond zijn gemiddeld minder thuis dan de inwoners van Weert en de 
overige gemeenten. Van de in Roermond ondervraagde mensen zegt 38 % meestal niet of 
haast nooit overdag thuis te zijn. Voor Weert en de overige gemeenten ligt dit percentage op 
19 %. 
 
De ondervraagde bewoners binnen de invloedssfeer van de IJzeren Rijn vinden hun buurt 
leefbaar. Op een veel gebruikte 8-puntsschaal voor leefbaarheid16 scoort de gemeente 
Weert een 6,9, gemeente Roermond een 6,8 en de overige gemeenten tezamen een 7,1 (zie 
figuur 9). Dit is hoog vergeleken met andere leefbaarheidonderzoeken. In een leefbaarheid-
onderzoek in negen Amsterdamse buurten waar dezelfde maat voor leefbaarheid is gebruikt, 
varieerde de leefbaarheid tussen 3,7 (Baarsjes) en 6,0 (Jordaan en de Watergraafsmeer; 
Van der Wardt et al, 1997). Bij de nulmeting van de leefbaarheid van de bewoners en om-
wonende van de Stad & Milieu projecten, varieerde de leefbaarheid tussen de 4,2 (Amster-
dam) en 6,3 (Roermond17 en Smallingerland; De Straat Milieu Adviseurs & BRON UvA, 
1998).  
 
De bewoners zijn ook tevreden met hun buurt. In Weert is 89 % (zeer) tevreden, in Roer-
mond 88 % en in de overige gemeenten 93 %. Men denkt ook dat andere buurt bewoners 
(zeer) tevreden zijn met de buurt. In 1998 is ook een leefbaarheidonderzoek door SBGO in 
Roermond uitgevoerd (SGBO, 1998). Uit dit onderzoek is ook naar voren gekomen dat de 
bewoners van Roermond tevreden zijn met hun buurt. Het percentage bewoners dat tevre-
den is met de buurt lag in 1998 wel iets lager dan momenteel. Dit verschil komt mogelijk 
doordat Roermond hard aan de kwaliteit van enkele buurten werkt. 
 
 

                                                 
16 Hierbij betekent een 8 zeer leefbaar en een 1 haast niet leefbaar 
17 Maasoevergebied. Dit gebied ligt grotendeels binnen de invloedssfeer van 1 km 
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figuur 10: Betrokkenheid buurt
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figuur 9: Leefbaarheid
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De mate waarin de bewoners zich betrokken voelen bij hun buurt wisselt. De bewoners van 
Weert voelen zich significant minder betrokken dan de bewoners van de overige gemeenten 
(zie figuur 10). Alle ondervraagde bewoners zijn redelijk op hun buurt gericht. Gemiddeld 
brengt 59 % van de bewoners binnen de invloedssfeer (redelijk) veel tijd door in de buurt18. 
 
Alvorens dieper in te gaan op mogelijke overlast door het huidige treinverkeer is de bewo-
ners ook nog gevraagd hoe hen het wonen in hun woonplaats bevalt. Ook hierop reageerde 
de meeste mensen positief (zie tabel 17). Vergeleken met het SGBO leefbaarheidonderzoek 
dat in 1998 in Roermond is verricht zijn de bewoners van Roermond ook nu weer positiever 
dan toentertijd. 
 
Tabel 17: Mate waarin het de bewoners bevalt om in hun woonplaats te wonen 
 Weert Roermond Overig 
Uitstekend 42 % 37 % 46 % 
Goed 54 % 57 % 53 % 
Redelijk 3 % 4 % 1 % 
Matig 1 % 0 % 1 % 
Slecht 1 % 2 % 0 % 
 
Momenteel zorgt het treinverkeer voor weinig geluidsoverlast. Iets meer dan een derde hoort 
soms de treinen in de woning en ongeveer een kwart hoort regelmatig, vaak of altijd treinen 
(zie tabel 18a). Van de ondervraagden die treingeluid horen, ervaart 2 % het als (zeer) hin-
derlijk en 4 % als een beetje hinderlijk (zie tabel 18b). Bewoners die de spoorlijn vanuit hun 
woning kunnen zien horen vaker de trein en ervaren hier ook eerder hinder van dan de ove-
rige bewoners. Ook de afstand van de woning tot de spoorlijn is van invloed op het horen 
van treingeluiden. Hoe dichter men bij het spoor woont des te vaker men aangeeft treingelui-
den te horen.  
 
Uit het leefbaarheidonderzoek dat in het kader van het Stad & Milieu project is uitgevoerd 
onder bewoners en omwonenden van het Maasoevergebied te Roermond blijkt dat 15 % 
hinder ondervindt van geluid van treinen. Vrijwel al deze mensen wonen binnen de invloeds-
sfeer van 1 km (De Straat milieu adviseurs en Bron UvA, 1998). Het SGBO leefbaarheidon-
derzoek is niet ingegaan op (geluids)overlast van het treinverkeer. 
 

                                                 
18 Voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen, het bezoeken van een vereniging ed. 
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Tabel 18a: Percentage bewoners dat soms, regelmatig, vaak of altijd bepaalde bronnen in de woning hoort  
 % dat soms geluid hoort % dat regelmatig, vaak of altijd geluid hoort 
 Weert Roermond Overig Weert Roermond Overig 
Personen auto’s 34 % 35 % 42 % 50 % 44 % 38 % 
Vrachtauto’s 34 % 21 % 40 % 27 % 40 % 24 % 
Treinen19 39 % 18 % 38 % 26 % 20 % 31 % 
Vliegtuigen 49 % 37 % 50 % 17 % 50 % 32 % 
Mensen op straat 34 % 22 % 30 % 15 % 24 % 12 % 
Buren 24 % 27 % 18 % 13 % 17 % 7 % 
 
Tabel 18b: Percentage geluidgehinderden 
 % gehinderden als geluid wordt ge-

hoord 
% gehinderden van alle inwoners binnen 

invloedssfeer 1 km 
 Weert Roermond Overig Weert Roermond Overig 
Personen auto’s 17 % 22 % 20 % 15 % 17 % 16 % 
Vrachtauto’s 27 % 38 % 36 % 16 % 23 % 23 % 
Treinen18 5 % 12 % 8 % 3 % 4 % 5 % 
Vliegtuigen 31 % 58 % 42 % 20 % 50 % 34 % 
Mensen op straat 11 %  22 % 5 % 5 % 10 % 2 % 
Buren 27 % 13 % 8 % 10 % 6 % 2 % 
 
De bewoners is ook specifiek gevraagd wat ze momenteel horen van de spoorlijn. Hieruit 
blijkt dat bijna driekwart van de ondervraagde inwoners van Roermond niets van de treinen 
in zijn woning hoort. Van de bewoners van Weert geeft 43 % aan geen geluiden van het 
spoor te horen en van de bewoners van de overige gemeenten 47 %. Deze percentages zijn 
vrij hoog als ze vergeleken worden met de percentages in tabel 18. Het verschil wordt ver-
oorzaakt doordat nu specifiek gevraagd is wat voor geluiden men hoort van de spoorlijn ter-
wijl de resultaten in tabel 18a gebaseerd zijn op de vraag ‘hoe vaak hoort u treinen in uw 
woning?’. Tabel 19 geeft aan wat voor geluiden bewoners van het spoor waarnemen. Uit de 
tabel kan worden afgeleid dat mensen goederentreinen eerder horen dan passagierstreinen. 
 
Tabel 19: geluiden van de spoorlijn die bewoners horen20

 Weert Roermond Overig 
Hoort geen geluiden 43 % 74 % 47 % 
    
Passeren van treinen algemeen 42 % 16 % 49 % 
Passeren van goederentreinen 18 % 6 % 10 % 
Passeren van passagierstreinen 6 % 2 % 3 % 
Signalen 3 % 0 % 6 % 
Werkzaamheden 0 % 2 % 1 %  
De overweg 2 % 2 % 6 % 
Anders 1 % 2 % 2 % 
 
Als geen onderscheid wordt gemaakt naar geluidsbronnen dan blijkt dat 47 % van de bewo-
ners van Weert, 65 % van de bewoners van Roermond en 52 % van de bewoners van de 
overige gemeente wel eens last van geluidshinder heeft. Het percentage geluidsgehinderden 
in Roermond is significant hoger dan het percentage in Weert en de overige gemeenten. 
Geluidshinder blijkt samen te hangen met de tevredenheid over de woning. Bewoners die 
geluidshinder ervaren zijn minder tevreden met hun woning dan mensen die hier geen last 
van hebben. Geluidshinder blijkt ook samen te hangen met overlast door trillingen.  
Mensen die geluidshinder ervaren geven vaker aan ook last van trillingen te hebben. Het 
onderhavige onderzoek doet vermoeden dat er ook een verband bestaat tussen leefbaarheid 

                                                 
19 Respondenten die langs het deel van het tracé wonen waar momenteel geen treinen rijden (Roermond-Dalheim) zijn niet 
in deze analyse betrokken 
20 Totaal percentage is meer dan 100 % omdat de respondenten meerdere treingeluiden konen aangeven die zij in de wo-
ning horen 
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en geluidshinder. Het geconstateerde verband is echter net niet significant21. Andere onder-
zoeken hebben wel aan getoond dat de leefbaarheid negatief wordt beïnvloed door geluids-
hinder in het algemeen en specifiek door geluid van treinen (o.a. Rigo, 1999).  
 
Het treinverkeer veroorzaakt naast geluidshinder nog wel eens trillingen van woningen. 2 % 
van de ondervraagden heeft aangegeven soms, regelmatig of vaak hinder te hebben van 
een trillende woning ten gevolge van het treinverkeer. Naar mate de bewoners dichter bij de 
spoorlijn wonen, wordt er vaker trillingshinder geconstateerd. Ook andere onderzoeken heb-
ben aangetoond dat naast geluidsoverlast treinverkeer met name voor trillingsoverlast zorgt 
(o.a. de Jong et al 2000 & Peeters et al, 1984). Trillingen hebben ook een negatief effect op 
de beleving van de leefkwaliteit (leefbaarheid). Het effect is wel kleiner dan het effect van 
geluidshinder (Rigo, 1999). 
 
 
4.3. Effecten van reactivering 
 
Om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van reactivering op de functie wonen is de be-
woners ook gevraagd hoe ze momenteel aan kijken tegen het wonen nabij een spoorlijn, hoe 
ze denken over de reactiveringsplannen en wat zij verwachten van de reactivering te mer-
ken. Bij deze vragen is het woord IJzeren Rijn niet genoemd tenzij de respondent daar zelf 
over begon. 
 
Belangrijkste voordelen van het wonen nabij een spoorlijn zijn voor de bewoners van Weert 
en Roermond de nabijheid van een station en de goede treinverbinding22. Van de bewoners 
van de overige gemeenten geeft 94 % aan dat er geen voordelen zijn aan het wonen nabij 
een spoorlijn (zie tabel 20). Dit is niet verwonderlijk aangezien de inwoners van deze ge-
meenten geen station in hun woonplaats hebben. Als belangrijkste nadeel noemt men ge-
luidshinder (zie tabel 20). Opvallend is dat dit percentage veel groter is dan het percentage 
dat eerder heeft aangegeven momenteel geluidshinder van treinen te ervaren (zie tabel 18b). 
Het verschil komt mogelijk doordat mensen geluidshinder wel een nadeel vinden (voor ande-
ren) maar dat het voor hen niet direct speelt en mogelijk door de manier van vraagstelling.  
 
Tabel 20: Voor- en nadelen van wonen nabij een spoorlijn23

Voordelen Weert Roermond Overig  Nadelen Weert Roermond Overig 
Geen voordelen 49 % 57 % 94 %  Geen nadelen 62 % 63 % 51 % 
Station dichtbij 42 % 33 % 4 %  Geluidshinder 34 % 29 % 44 % 
Plezierig uitzicht 1 % 2 % 2 %  Onveilig 3 % 4 % 6 % 
Goede verbinding 12 % 8 % 2 %  Trillingen 2 % 10 % 6 % 
Overig 3 % 0 % 0 %  Barrière 1 % 4 % 4 % 
     Vuil en stof 0 % 2 % 1 % 
     Overig 6 % 4 % 7 % 
 

                                                 
21 Verband is wel significant als een betrouwbaarheid van 90 % wordt gehanteerd 
22 Met Maastricht/Heerlen, Venlo en Eindhoven 
23 Totaal is meer dan 100 % omdat respondenten meerdere voor- en nadelen konden noemen 
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Het merendeel van de inwoners van 
Weert en de overige gemeenten die bin-
nen de invloedssfeer wonen staan neu-
traal tegenover de plannen. In Roermond 
is het merendeel tegen (zie figuur 11). 
Tabel 21 geeft een overzicht van de be-
langrijkste redenen waarom men voor of 
tegen de plannen is. 
 
 
Tabel 21: Redenen waarom men voor, neutraal of tegen 

de plannen is24

figuur 11: Mening t.a.v. plannen IJR
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2 %  Overig 5 %  Slecht voor het milieu 3 % 

Overig 3 %     Krijgt meer overlast 2 % 
      Meer oponthoud bij overwe-

gen 
2 % 

      Dwars door woonwijk 2 % 
      Overig 7 % 
 
De bewoners van Weert die de spoorlijn vanuit hun woning kunnen zien staan significant 
negatiever tegenover de plannen dan de bewoners die de lijn niet kunnen zien. In de andere 
gemeenten kon dit verband niet worden geconstateerd. De afstand die men van de spoorlijn 
af woont blijkt verder niet van invloed te zijn op de mening over de plannen. Wel blijken de 
omwonenden van het deel van de IJzeren Rijn dat momenteel niet gebruikt wordt (tracé 
Roermond-Dalheim) negatiever tegenover de plannen te staan dan de andere ondervraagde 
bewoners. Het feit of men zelf of een huisgenoot regelmatig gebruik maakt van de trein is 
ook niet van invloed op de mening over de plannen. 
Om te zien in hoeverre bewoners de komst van de IJzeren Rijn als een probleem zien, is hen 
bij de vragen over de beleving van hun woonomgeving ook gevraagd wat volgens hen de 
twee belangrijkste problemen in hun buurt zijn. Van de bewoners van Weert gaf 2 % hierbij 
aan de spoorlijn als één van de twee belangrijkste problemen te zien. Van de inwoners van 
Roermond noemde 3 % de spoorlijn en 8 % specifiek de reactivering van de IJzeren Rijn als 
één van de twee belangrijkste problemen in de buurt. Bij de overige gemeenten werd door 1 
% de IJzeren Rijn als een van de belangrijkste problemen van de buurt gezien. In dit vragen-
blok is ook nagegaan of bewoners van plan zijn in de komende twee jaar te gaan verhuizen 
en zo ja waarom. 8 % geeft aan zeker binnen twee jaar te gaan verhuizen en 11 % zegt mis-
schien weg te gaan. 3 % van deze verhuisgeneigden geeft de komst van de IJzeren Rijn als 
reden om te willen vertrekken. Dit zijn allen inwoners van Roermond die vlakbij het tracé van 
de IJzeren Rijn wonen. 
 

                                                 
24 Het totaal is meer dan 100 % doordat sommigen respondenten meerdere redenen hebben aangegeven waarom ze voor, 
neutraal of tegen zijn 
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De bewoners is ook gevraagd wat ze denken persoonlijk te zullen gaan merken van de reac-
tivering van de IJzeren Rijn. Tweederde heeft hierbij aangegeven zelf waarschijnlijk niets te 
zullen merken. Tabel 22 geeft een overzicht van de door de bewoners verwachte effecten 
voor henzelf. Bewoners die nabij de spoorlijn wonen geven vaker aan iets te zullen gaan 
merken van de reactivering dan de mensen die ver van de spoorlijn wonen. De bewoners die 
nabij het momenteel niet in gebruikzijnde deel van de IJzeren Rijn wonen geven niet vaker 
aan iets te zullen merken van de treinen dan de andere bewoners. 
 
Tabel 22: Effecten van reactivering die de ondervraagden verwachte 
 Weert Roermond Overig 
Niets 62 % 67 % 62 % 
Meer geluidshinder 30 % 25 % 25 % 
Meer trillingen 1 % 6 % 3 % 
Slechtere bereikbaarheid buurt 1 % 2 % 10 % 
Buurt wordt onveiliger 3 % 4 % 5 % 
Anders 5 % 6 % 3 % 
 
45 % van de mensen die tegen de plannen zijn hebben aangegeven zelf niets te zullen mer-
ken van de reactivering. Deze mensen zijn tegen omdat ze het vervelend vinden voor ande-
ren en omdat de spoorlijn dwars door een natuurgebied gaat. 
 
De actiebereidheid is in geen van de drie onderzoeksgebieden groot (zie tabel 23). Slechts 
een klein percentage inwoners heeft aangegeven (van plan te zijn) actie te ondernemen. De 
in Roermond gemeten actiebereidheid is wel significant groter dan die van Weert. 
 
Tabel 23: Actiebereidheid respondenten 
 Weert Roermond Overig 
Gaat geen actie ondernemen 95 % 86 % 89 % 
Onderneemt al actie 5 % 8 % 8 % 
Gaat in de toekomst actie ondernemen 0 % 6 % 3 % 
 
De belangrijkste acties die men onderneemt of gaat ondernemen zijn: 
• Meedoen met handtekeningactie tegen reactivering (44 % van mensen die actie onder-

nemen/hebben genomen) 
• Bezwaarschrift indienen (28 %) 
• Aansluiten bij actiegroep (20 %) 
• Demonstreren (16 %) 
• Actiegroep oprichten (12 %) 
 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de omvang en de betekenis van de hierboven 
genoemde effecten van reactivering. 
 
 
4.4. Betekenis en omvang effecten 
 
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden wat de voornaamste effecten zijn die men op de 
functie wonen kan verwachten ten gevolge van reactivering van de IJzeren Rijn. In deze pa-
ragraaf wordt ingegaan op de betekenis en omvang van deze effecten. Daarbij zal eerst 
worden ingegaan op de effecten zoals uit de vorige paragraaf naar voren zijn gekomen (di-
recte effecten) en vervolgens op de effecten die hiervan afgeleid kunnen worden (indirecte 
effecten). 
 
Directe effecten  
Uit de vorige paragraaf is af te leiden hoeveel inwoners momenteel geluidshinder van treinen 
ervaren en hoeveel mensen meer geluidshinder verwachten als de IJzeren Rijn wordt gere-
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activeerd. In onderstaande tabel (24) staat per gemeenten aangegeven hoeveel bewoners 
nu geluidshinder van treinen ervaren en hoeveel nieuwe mensen hierbij komen als de IJze-
ren Rijn wordt gereactiveerd25. 
 
Tabel 24: Toename in aantal geluidsgehinderden 
Weert Percentage van bewoners bin-

nen invloedssfeer 
Aantal bewoners Percentage van alle inwoners 

gemeenten 
Geluidshinder treinen nu 3 % 928 2 % 
Geluidshinder treinen straks 27 % 7592 16 % 
    
Toenamen 24 % 6664 14 % 
    
Roermond    
Geluidshinder treinen nu 4 % 1188 3 % 
Geluidshinder treinen straks 23 % 7105 16 % 
    
Toenamen 19 % 5917 13 % 
    
Overige gemeenten    
Geluidshinder treinen nu 5 % 498 1 % 
Geluidshinder treinen straks 23 % 2288 5 % 
    
Toenamen 18 % 1790 4 % 
 
Opgemerkt moet worden dat bij de redenen waarom de bewoners voor of tegen de plannen 
zijn 14 % van de respondenten meer geluidshinder heeft aangegeven. Daarnaast dient te 
worden opgemerkt dat mensen aan geluid kunnen wennen. Onderzoek heeft bijvoorbeeld 
aangetoond dat naar mate men langer in een huis woont de geluidshinder afneemt bij gelijk-
blijvende geluidsbelasting (Peeters et al, 1984). Gewenning treedt echter alleen op bij een 
geluidsbelasting tot 50 dB(A). Boven de 50 dB(A) vermindert het percentage gehinderden 
volgens onderzoek van TNO, over de tijd niet (Van Dongen et al 1983). In Roermond ligt de 
50 dB(A) grens momenteel op zo’n 850 meter van de spoorlijn (NS, 2000).  
 
Reactivering van de IJzeren Rijn zal ook leiden tot een beperkte toename van hinder door 
trillingen. Momenteel ervaart 2 % van de bewoners van Weert trillingshinder ten gevolge van 
de treinen. Op basis van de door de bewoners verwachte effecten van reactivering zal straks 
3 % van de inwoners van Weert last hebben van trillingen door treinen. In Roermond ervaart 
momenteel 6 % trillingshinder van treinen. Uit het onderzoek blijkt dat dit na reactivering zal 
oplopen naar 8 %. In de overige gemeenten ervaart 1 % momenteel hinder oor trillingen, na 
reactivering zal dit vermoedelijk 4 % zijn. 
 
Uit de vorige paragraaf (tabel 22) kan ook worden afgeleid dat het onveiligheidsgevoel van 
de bewoners zal toenemen. Hoe deze toename zich verhoudt ten opzichte van de huidige 
onveiligheidsgevoelens is niet bekend.  

                                                 
25 Binnen de groep bewoners die heeft aangegeven meer geluidshinder te zullen ervaren, zitten bewoners die momenteel al 
geluidshinder van treinen ervaren 
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Nadere analyse van de mensen die aangeven dat reactivering gevolgen heeft voor de veilig-
heid laat zien dat de onveiligheidsgevoelens in twee aspecten uiteenvallen, te weten: 
• Vergrote kans op botsingen tussen mensen en treinen. Deze angst bestaat met name 

voor kinderen 
• Gevaarlijke stoffen; men weet niet wat er vervoerd gaat worden en heeft angst voor mo-

gelijke ongelukken met treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren 
 
Tot slot geven de bewoners aan dat reactivering effect heeft op de bereikbaarheid. Aan de 
ene kant verwachten mensen dat het minder druk wordt op de weg, aan de andere kant ver-
wachten ze meer oponthoud bij de spoorwegovergangen. Of reactivering daadwerkelijk leidt 
tot minder (vracht)auto’s op de weg is nog maar de vraag. Zeer waarschijnlijk zal reactivering 
er toe leiden dat er meer goederen in Antwerpen zullen worden overgeslagen, waardoor er 
ook meer goederen getransporteerd zullen moeten worden.  
Oponthoud bij de spoorwegovergangen zal met name in de woonplaatsen plaatsvinden. In 
Weert zal dit probleem zich alleen nabij de Weerterbergen voordoen omdat in de rest van de 
stad de wegen middels tunneltjes onder het spoor doorgaan. In Roermond en het landelijk 
gebied zal het probleem zich wel voordoen omdat daar enkele gelijkvloerse kruisingen tus-
sen wegen en de spoorlijn zijn. Als in Roermond ter hoogte van de moutfabriek een fly-over 
komt (t.b.v. de capaciteit van het spoor) wordt het probleem deels opgelost. Dit zelfde geld 
als ter hoogte van De Meinweg het spoor wordt ondertunneld. 
 
Indirecte effecten 
Zoals uit de vorige paragraaf is af te leiden zal de tevredenheid over de woning en de leef-
baarheid negatief worden beïnvloed door bovengenoemde effecten van reactivering. De ma-
te waarin de tevredenheid over de woning en de leefbaarheid worden beïnvloed door de re-
activering van de IJzeren Rijn is zeer moeilijk te voorspellen omdat beide aspecten door vele 
omgevingskenmerken worden bepaald. Leefbaarheid blijkt bijvoorbeeld een duidelijk –
verband te vertonen met het inkomen van mensen, de variatie in het kleinschalige groen in 
de buurt, de woonduur van mensen, de aanwezigheid van de dienstensector in de buurt en 
een schone straat (Van Konijnenburg & Uitzinger, 1999). 
 
De resultaten uit de voorgaande paragraaf wekken niet de indruk dat de tevredenheid over 
de woning en de leefbaarheid in bepaalde gemeenten sterker negatief zal worden beïnvloed 
dan in andere gemeenten. Wel kan worden geconcludeerd dat mensen die vlakbij het spoor 
wonen meer hinder van de reactivering zullen gaan ondervinden dan de mensen die wat 
verder van het spoor afwonen. Tot welke afstand van het spoor men hinder zal ondervinden 
kan niet worden gezegd omdat hinder iets subjectiefs is. Individuele verschillen in de erva-
ring van spoorweggeluid blijken bijvoorbeeld samen te hangen met de houding ten opzicht 
van de spoorlijn, het feit of men het spoor vanuit de woning kan zien, de geluidsgevoeligheid 
van iemand, de hinder die men ondervindt van andere geluidsbronnen en de tevredenheid 
over de woning (Peeters et al, 1984). 
 
Afname van de leefbaarheid ten gevolge van reactivering zal effect hebben op de herstructu-
reringsplannen in Roermond. De spoorlijn loopt door de herstructureringswijken de Kemp en 
Kitskensberg. In deze wijken investeren de gemeente en de woningbouwcoöperaties om zo 
een hoogwaardiger woonomgeving te creëren. Door de reactivering kan deze doelstelling 
niet optimaal worden bereikt.  
Een ander indirect gevolg van reactivering zijn slaapverstoringen. Slaapverstoring treedt al 
op bij een geluidsbelasting van 40 dB(A) (Miedema et al, 1995). Onderzoek toont echter aan 
dat het aantal mensen dat in z’n slaap wordt gestoord door treinverkeer tot 60 dB(A) nog vrij 
beperkt is. Boven de 60 dB(A) op de gevel is er een opmerkelijke stijging in het aantal slaap-
verstoringen te constateren.  
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Momenteel ligt de 60 dB(A) grens in Roermond op zo’n 400 meter afstand van het spoor 
(NS, 2000). Onderzoek toont verder aan dat door gewenning de ontwaakreacties naar ver-
loop van tijd afnemen. Andere effecten van geluid tijdens de slaap zoals veranderingen in het 
slaapstadium en hartslagfrequentie verminderen echter niet over de tijd (Miedema et al 
1993). 
Slaapverstoring draagt significant bij aan een vermindering van de beleving van de leefkwali-
teit (Rigo, 1999). Daarnaast heeft slaapverstoring een duidelijk weerslag op het functioneren 
gedurende de waaktoestand. Slaaptekort of veranderingen in slaapritmes kunnen leiden tot 
loomheid, slaperigheid en nervositeit overdag. Uit een rapport van de gezondheidsraad blijkt 
dat slaapverstoring een van de meest voorkomende gezondheidseffecten is van geluidshin-
der (Gezondheidsraad, 1997). 
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5. Effecten van reactivering op de functie werken 
 
Bij de functie ‘werken’ gaat het om de regionaal economische belangen die beïnvloed kun-
nen worden als gevolg van een permanente reactivering van het historisch tracé van de IJze-
ren Rijn. Enerzijds zal de reactivering van de IJzeren Rijn de nodige bouwactiviteiten tot ge-
volg hebben en kan de regio meer blijvend profiteren van een betere spoorverbinding. An-
derzijds kan door de hinder die ontstaat een belangrijke regionaal economische ontwikkeling 
– de toeristisch-recreatieve sector, gekoppeld aan rust – worden gefrustreerd. De toeristisch 
recreatieve sector heeft in de afgelopen jaren een grote vlucht genomen in de regio. Voor de 
komende jaren wordt ingezet op een groei van 6%. Een belangrijke troefkaart voor de regio 
is de rust- en natuurzoekende recreant. 
 
In de startnotitie (NS Railinfrabeheer, 1999) wordt aangegeven dat in de Trajectnota/MER 
alleen gekeken zal worden naar de eventuele positieve effecten voor (vervoer)bedrijven. Uit 
de inspraak (Min V&W, 2000b) blijkt dat de wens bestaat (bij onder andere recreatieonder-
nemers) om ook naar de eventuele (nadelige) economische effecten op de toeristisch-
recreatieve sector te kijken, middels een zogenaamde ‘Economische Effect Rapportage’. Uit 
de antwoorden in het inspraakrapport (Min V&W, 2000) blijkt dat aan deze wens niet zal 
worden voldaan. Daaruit kan geconcludeerd worden dat in de Trajectnota/MER slechts een 
beperkte rapportage zal worden gegeven over de regionaal economische effecten26. 
 
In dit hoofdstuk komen meerdere regionaal economische effecten van de reactivering van de 
IJzeren Rijn aan de orde. In gegaan wordt op: 
• Positieve effecten voor bedrijven (vervoerscentra, extra vervoersmogelijkheden, aanne-

mers); 
• Negatieve effecten voor bedrijven: hierbij gaat het met name om de recreatieve sector en 

verwante werkgelegenheid (als gevolg van regionale bestedingen van toeristen bij mid-
denstand, horeca, etc.). 

 
 
5.1. Positieve effecten op de regionale economie 
 
Een reactivering van de IJzeren Rijn kan een aantal positieve effecten hebben op de regio-
nale economie: 
• De door te voeren verbeteringen van het bestaande tracé zal leiden tot tijdelijke werkge-

legenheid bij aannemers en toeleveranciers. Het regionale effect is daarbij afhankelijk 
van de totale omvang van de bestedingen en de mate waarin er locale/regionale bedrij-
ven kunnen worden ingezet. Omdat het grotendeels specifieke spoorwegbouwtechnieken 
betreft die alleen door enkele gespecialiseerde bedrijven in Nederland kunnen worden 
geleverd (b.v. NMB rail) zal een groot deel van de investeringsbestedingen wegvloeien 
uit de regio. Als er b.v. ƒ 100 mln. wordt geïnvesteerd in de lijn, dan bedraagt de totale 
(eenmalige) werkgelegenheid zo’n 4000 arbeidsjaren (bij een omzet van ca. ƒ 250.000,- 
per werknemer in de bouw (CBS, 2000)). Daarvan zal slechts een beperkt deel (25-50%, 
afhankelijk van keuze van aannemers e.d.) regionaal zijn. 

                                                 
26 Er wordt expliciet opgemerkt dat een specifieke economische kosten-baten analyse niet zal worden gemaakt, omdat er 
(blijkens de toelichting op deze stellingname) ‘geen directe baten zijn toe te wijzen (aan de spoorlijn) die in geld uitgedrukt en 
afgezet kunnen worden tegen de te ondernemen investeringen’. Daarmee wordt impliciet aangegeven dat het onmogelijk is 
om te becijferen of de lijn (voor Nederland) al dan niet bedrijfseconomisch of maatschappelijk rendabel is. 
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• Extra activiteiten op het gebied van vervoer zowel voor vervoerscentra als voor bedrijven 
die gebruik zouden kunnen maken van de lijn voor vervoer. In het inspraakrapport (Min 
V&W, 2000) wordt daarover opgemerkt dat het ‘grotendeels doorgaand goederenvervoer 
zal betreffen, waaraan weinig toegevoegde waarde (… voor de regio …) zal kunnen wor-
den toegerekend’. De Regionale Economische Ontwikkeling (REO) Midden Limburg staat 
in principe neutraal tegenover een reactivering van de IJzeren Rijn (REO, 2001). Los van 
een algehele reactivering wil de REO de mogelijkheid openlaten om het spoor tussen 
bedrijventerrein Roerstreek-Noord en het station van Roermond opnieuw te kunnen ge-
bruiken voor bedrijven die in de toekomst (weer) per spoor goederen willen vervoeren27 
(komt de ontsluiting van bedrijventerrein Roerstreek-Noord ten goede). Er zijn echter 
geen concrete wensen van bedrijven voor spoorvervoer. De afgeleide werkgelegenheid, 
zo die al zal ontstaan, zal derhalve beperkt zijn. 

 
Geconcludeerd mag worden dat de positieve effecten op de werkgelegenheid beperkt zijn 
qua omvang en in de tijd. 
 
 
5.2. Negatieve effecten op de regionale economie 
 
Bij de inventarisatie van mogelijke effecten van een reactivering van de IJzeren Rijn is ge-
bleken dat deze vooral op het gebied van toerisme en recreatie te verwachten zijn. Effecten 
op dit deel van de economische bedrijvigheid worden het grootst geacht. Het gaat dan om de 
effecten die samenhangen met (directe) bestedingen van dagtoeristen en verblijfsrecreanten, 
zoals uitgaven aan overnachtingen, in de horecabranche, de detailhandel en andere activitei-
ten. Daarnaast zijn ook effecten te verwachten die samenhangen met uitgaven van de recre-
atiebedrijven zelf: ze kopen immers een belangrijk deel van hun benodigdheden regionaal in 
(schoonmaak, aannemers, schilderbedrijven, installateurs, e.d.). 
 
In overleg met de drie gemeenten (Roerdalen, Roermond en Weert) die vertegenwoordigd 
zijn in ‘Het samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg’ en de RECRON (branche-
organisatie recreatiebedrijven, RECRON, 2000) zijn 8 recreatiebedrijven geselecteerd die 
binnen 1 km van het tracé gesitueerd zijn. Deze bedrijven zijn in hoge mate afhankelijk van 
rust en stilte in de directe omgeving. Hotels en accommodaties binnen de bebouwde kom 
van Weert en Roermond zijn (daarom) niet meegenomen. De 8 bedrijven zijn geïnterviewd (1 
x bedrijfsbezoek en 7 x telefonisch). Gevraagd is naar huidige situatie (overnachtingen, dag-
jesmensen, omzet, voorzieningen etc.), groei in de afgelopen 5 à 10 jaar, verwachte auto-
nome ontwikkeling (zonder een reactivering) en uitbreidingsplannen. Daarna is gevraagd 
naar verwachte effecten op de (toekomstige) bedrijfssituatie (autonome groei en uitbreidin-
gen) van een reactivering van de IJzeren Rijn en mogelijkheden om hinder te beperken. 
 
Via overkoepelende (belangen)organisaties is nagegaan in hoeverre andere typen bedrijvig-
heid invloed kunnen ondervinden van een reactivering van de IJzeren Rijn. Voor agrarische 
bedrijven is gesproken met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en de Dienst Lan-
delijk Gebied (DLG) en voor bedrijventerrein Roerstreek-Noord met REO Midden Limburg. 
 
Hierna wordt eerst kort ingegaan op de resultaten van de gehouden interviews per bedrijf. 
Vervolgens wordt iets gezegd over afgeleide bedrijvigheid en de gesprekken met overkoepe-
lende organisaties. Tot slot worden de verwachte effecten samengenomen en de betekenis 
hiervan aangegeven. 

                                                 
27 Tot 1994 is het spoor tussen het bedrijventerrein en station Roermond als goederenspoorlijn (bulkgoederen) in gebruik 
geweest. Met NS Railinfrabeheer is de afspraak gemaakt, dat het bedrijventerrein het jaarlijkse onderhoud van het stukje 
spoor naar het station betaalt. Sinds 1997 gebeurt dat niet meer. 
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5.2.1. Huidige situatie en verwachte effecten per bedrijf 
 
Gran Dorado Weerterbergen 
Het bungalowpark ligt direct aan het historische tracé van de IJzeren Rijn (tussen de Weer-
ter- en Budelerbergen en Weert). Enkele huisjes in het park liggen op circa 25 meter van het 
spoor. Enkele kenmerken zijn: 
• het bungalowpark telt nu 496 bungalows (2766 bedden); 
• jaarlijks 130.000 toeristen/500.000 gastnachten; 
• 300 medewerkers (exclusief uitbesteed werk, zoals schoonmaak e.d.); 
• omzet ƒ 30 mln., waarvan de helft opbrengst uit verhuur van de bungalows, de andere 

helft opbrengst uit uitgaven op het terrein (horeca, supermarkt en recreatieverhuur) en 
vanuit de regiofunctie van restaurant (ook feesten en partijen), zwembad (1000 bezoe-
kers incl. regio) en sporthal; 

• mogelijkheden tot buitenrecreatie in het park (meertje) en in de directe omgeving (Bude-
ler- en Weerterbergen). 

 
Op dit moment wordt het spoor langs het park (Budel-Weert) dagelijks eenmaal gebruikt voor 
een goederentrein (locomotief met 2 of 3 wagons). Een reactivering van de IJzeren Rijn (tot 
circa 40 goederentreinen per dag) zal de rust ernstig verstoren. Gran Dorado stelt zich op 
het standpunt dat het vakantiepark niet is te combineren met een in gebruik zijnd spoor. Bij 
een reactivering van de IJzeren Rijn zal het park worden gesloten en het terrein worden ver-
kocht (voor Gran Dorado is een andere bestemming voor het terrein uitdrukkelijk niet aan de 
orde; Gran Dorado, 2000). De omzet van Gran Dorado bij een reactivering daalt derhalve tot 
nul. 
 
Villa ‘De Bedelaar’ 
Deze groepsaccommodatie in de gemeente Haelen staat op ca 200 meter van het spoor 
Weert-Roermond. Enkele globale gegevens: 
• de villa bestaat uit 3 appartementen met in totaal 77 bedden; 
• in 1999 was het aantal gastnachten 5253 (groepen: families/verenigingen/bedrijven); 
• ‘De Bedelaar’ heeft een buitenterras en een keuken; 
• de eigenaren wonen permanent in een deel van de villa; 
• er is een uitbreiding gepland tot 8400 gastnachten (+60%) per jaar; 
• de villa staat op 200 m van het spoor Weert-Roermond; per dag rijden hier 72 personen-

treinen en ongeveer 40 goederentreinen; tussen de villa en het spoor is geen bebouwing, 
uitsluitend bomen en struiken; 

• op dit moment is er overlast van de treinen (spoor op 200 m van de villa), met name van 
de goederentreinen in de avond en nacht (‘je trilt je bed uit’)28; 

• bij een reactivering van de IJzeren Rijn zal met name de overlast in de avond en nacht 
toenemen, en bij de uitbreiding zal dat leiden tot het nemen van extra geluidwerende 
maatregelen; 

• tussen het spoor en de villa is een kleine geluidswal opgeworpen; het effect is gering 
vanwege de toegestane hoogte: 1,3 meter (de villa telt 3 verdiepingen); een maatregel 
die trillingen reduceert zou qua hinder de voorkeur hebben, maar is extreem duur. 

 
Villa ‘De Bedelaar’ heeft nu hinder (geluid en trillingen) van het spoor. Bij een reactivering 
van de IJzeren Rijn zal de hinder met name in de nacht en vroege ochtend toenemen. De 
uitbreidingsplannen zullen bij een reactivering moeten worden aangepast (extra voorzienin-
gen om geluidshinder en trillingen tegen te gaan).  

                                                 
28 Treinen produceren veel meer geluid dan een vaatwasmachine, maar volgens de vergunning mag de vaatwasser alleen 
draaien met gesloten ramen. 
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Men verwacht dat men bij een reactivering meer inspanningen moet doen om een goede 
bezetting te realiseren, hoewel bij groepen rust en stilte een minder prominente rol speelt 
dan bij individuele gasten/gezinnen (de Bedelaar, 2000). 
 
Bungalowpark Reewoude 
Bungalowpark Reewoude (gemeente Roerdalen) is een ongeveer 10 ha groot en een min of 
meer afgesloten gebied met een eigen toegangsweg. In het park staan nu 110 bungalows, 
waarvan 80% permanent bewoond is. De overige 20% is tweede huis en/of wordt verhuurd. 
Enkele globale gegevens: 
• alle bungalows zijn particulier bezit en het park heeft geen gemeenschappelijke ruimtes; 
• 80% is permanent bewoond (als eerste huis), 10% is tweede huis en 10% wordt verhuurd 

(5 bungalows via de Hartstichting); 
• de huisjes zijn vrij klein (maximaal 300 m3) en staan op eigen grond (ca 700 m2); 
• de bungalows staan 400 à 800 meter van het spoor vandaan; 
• het park functioneert feitelijk als een woonwijk van Herkenbosch (juridisch nog niet: per-

manente bewoning wordt gedoogd); de waarde van de huisjes (gemiddeld ƒ 300.000,-) is 
overeenkomstig de marktwaarde voor gewone huizen (dus niet als vakantiehuisje); 

• voor zover de bungalows worden verhuurd is er sprake van verblijfsrecreatie; 
• de bungalows als tweede huis en voor verhuur (totaal 25 bungalows) worden gemiddeld 

verhuurd voor 100 dagen per jaar; uitgedrukt in gastnachten gaat het in totaal om 12.500 
gastnachten per jaar (25 bungalows met een gemiddelde bezetting van 5 personen voor 
100 dagen). 

 
De bungalows zijn gekocht en worden verhuurd vanwege de rust in het De Meinweg. Bij 
‘verkeerde wind’ wordt het geluid van auto’s (doorgaande weg op 1,5 km) als hinderlijk erva-
ren. Een reactivering van de IJzeren Rijn verstoort volledig de rust in het gebied en vrijwel 
elke eigenaar is daarom actief binnen de actiegroep. Bij een reactivering van de IJzeren Rijn 
zullen de opbrengsten uit verhuur van de bungalows zich in het meest gunstige geval stabili-
seren op het huidige niveau (zeker geen groei; Reewoude, 2001). 
 
Vrijetijdspark Elfenmeer 
Elfenmeer (gemeente Roerdalen) is een camping/bungalowpark met een oppervlakte van 
circa 40 ha. Het park ligt op iets meer dan 500 meter van het spoor. Op het terrein worden 
caravans, tenten, bungalows, toeristische plaatsen en jaar-/seizoenplaatsen verhuurd. Enke-
le globale gegevens: 
• verhuur van 12 caravans, 24 tenten, 49 bungalows, 302 toeristische plaatsen en 358 

jaar-/seizoenplaatsen; 
• het aantal vaste medewerkers is 14, in het seizoen 30 à 40 medewerkers erbij; 
• in het hoogseizoen (6-8 weken zomervakantie en hemelvaart-, pinkster- en meivakantie) 

zijn er zo’n 5000 bezoekers per dag (inclusief dagjesmensen: regiofunctie voor horeca, 
bowling, zwembad en meertje); 

• sinds de ontwikkeling van De Meinweg als natuur- en stiltegebied (1993) richt Elfenmeer 
zich op natuurliefhebbers en stiltezoekers; zo zijn in 1993 de ‘Tiroler avonden’, bingo en 
disco afgeschaft; daarnaast trekt het vrijetijdspark ook veel wandelaars; 

• voor dagactiviteiten wordt veel samen met Staatsbosbeheer (SBB) gedaan, o.a. wande-
lingen met boswachter, fietsroutes; 

• de jaarlijkse omzet bedraagt circa ƒ 5 mln. 
 
Elfenmeer richt zich sinds De Meinweg de Europese status van natuur- en stiltegebied heeft 
(1993) niet meer op de jeugd, maar op natuurliefhebbers en stiltezoekers. Het spoor is de 
laatste 8 jaren niet meer gebruikt (de jaren daarvoor nauwelijks). Bij een reactivering van de 
IJzeren Rijn kan verwacht worden dat het park in de huidige opzet (en doelgroep) niet meer 
kan worden gehandhaafd, waardoor de omzet terugloopt tot nihil (Elfenmeer, 2001). 
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Vrijetijdspark Elfenmeer is onderdeel van de Libéma-holding, waartoe o.a. ook de verblijfs-
parken Beekse Bergen, Vinkeloord, De Bergen, De Buitenjan en Het Zilveren Schor beho-
ren. Strategisch gezien zal het eventueel wegvallen van Elfenmeer voor de holding een be-
hoorlijke aderlating betekenen. Zeker met het oog op de toekomst is geografische spreiding 
van het grootste belang. Sluiting van Elfenmeer zou betekenen dat Libéma geen park in 
Limburg meer heeft (Elfenmeer, 2001). 
 
Hotel St. Ludwig 
Hotel St. Ludwig ligt bij het oude station Vlodrop, direct aan het spoor. Het hotel is 8 jaar ge-
leden verbouwd en heeft nu een klein aantal bedden (300 overnachtingen per jaar), een res-
taurant en een groot terras. Voor de omzet is het hotel vooral (80%) afhankelijk van het res-
taurant. Het terras en de overnachtingen zorgen elk voor 10 % van de omzet. Ten opzichte 
van 1990 is het aantal dagtoeristen zeker verviervoudigd. Dit wordt mede toegeschreven aan 
de aandacht die De Meinweg (als stilte- en natuurgebied) heeft gekregen in de pers. Bezoe-
kers komen van heinde en ver (o.a. regio Antwerpen). De IJzeren Rijn is regelmatig ge-
spreksonderwerp, vooral van Belgische en Duitse bezoekers uit kleine dorpjes langs het tra-
cé. Men beschouwt een reactivering als een terugdraaien van de ontwikkeling van het ge-
bied in de laatste 10 jaar (SBB is jarenlang bezig met onderhoud en inrichting van het ge-
bied; delen van De Meinweg zijn nu vanwege stilte afgesloten voor wandelaars en fietsers, 
wat vervalt als argument bij een reactivering). Bovendien is voor velen niet duidelijk wie een 
reactivering wil (volgens Belgen de Duitsers en vice versa). 
 
Door een afname van met name het aantal verblijfsrecreanten in De Meinweg (o.a. vanwege 
sluiting Elfenmeer) zal een reactivering van de IJzeren Rijn de continuïteit van het bedrijf in 
gevaar brengen (St Ludwig, 2000). 
 
Maharishi European Research Institute 
Het Maharishi instituut is een meditatiecentrum dat in De Meinweg ligt vlakbij het oude stati-
on Vlodrop op ongeveer 100 meter van het spoor. Onderstaande globale gegevens zijn via 
derden verkregen: 
• het meditatiecentrum bestaat uit een pand met 5 wooneenheden en een oud klooster met 

500 kamers (circa 100 niet meer in gebruik) en ruimten voor cursussen; 
• het centrum fungeert als Europees hoofdkwartier voor de Maharishi Ayur-Veda-

beweging; 
• het klooster verkeert in slechte staat en plannen liggen klaar om het te slopen en een 

nieuw (houten) gebouw met 500 kamers te bouwen; daarmee kunnen jaarlijks circa 
146.000 overnachtingen gerealiseerd worden (bezetting van 80%); 

• het aantal vaste medewerkers is onbekend; 
• de jaarlijkse omzet is met behulp van het RECRON-model (1998) geraamd op ƒ 5,8 mln 

(500 kamers, 80% bezetting is 146.000 overnachtingen à ƒ 40,- op jaarbasis). 
 
Naar zijn aard is het meditatiecentrum, net als de recreatiebedrijven in het gebied, in grote 
mate afhankelijk van rust en stilte in het gebied. Het is derhalve aannemelijk dat bij een reac-
tivering het centrum haar activiteiten naar elders verplaatst. 
 
Manege Venhof 
De manege ligt op 50 meter van het spoor. Via de manege is een ruiterclub actief (60 paar-
den). Voor recreanten en toeristen in De Meinweg verzorgt de manege ook tochten per huif-
kar (30 à 40 personen per dag). Lange stukken van deze tochten lopen vlak langs het spoor. 
Bij manege Venhof zijn 4 vaste medewerkers in dienst en 14 ‘losse’ medewerkers (géén 
vrijwilligers). 
Treinen zorgen voor schrikreacties en onrust bij de paarden, zodat bij een reactivering van 
de IJzeren Rijn de manege zal verdwijnen (Manage Venhof, 2001). 
Golfclub Herkenbosch 
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Het terrein van de golfclub ligt direct tegen het spoor aan (is de grens met Nationaal Park De 
Meinweg). De club telt nu 1000 leden en is daarmee ‘overvol’. Naast leden en cursisten trekt 
het open terrein ook dagjesmensen en bezoek van het nabijgelegen bedrijventerrein (wande-
len en horeca). Plannen voor uitbreiding van 18 naar 27 holes gaan niet door (uitspraak van 
de Raad van State). Op het golfterrein staat één bedrijfswoning (bewoond door de green 
keeper). Inclusief de horeca werken op het terrein 40 medewerkers. 
 
Men wil golfen in zo groot mogelijke rust. Bij een reactivering zijn er beperkte maatregelen 
mogelijk om geluidshinder te beperken (geluidswal). Uitwijkmogelijkheden voor de golfers 
zijn er niet (te ver) en een andere locatie (verplaatsen) in de regio is niet voorhanden. De 
eigenaar gaat er daarom van uit dat bij een reactivering ‘men er mee moet zien te leven’ 
(Golfclub Herkenbosch, 2001). 
 
 

5.2.2. Effecten op afgeleide bedrijvigheid 
 
Effecten van een reactivering van de IJzeren Rijn op individuele bedrijven, bijvoorbeeld door 
het wegblijven van bezoekers, heeft afgeleide effecten op andere bedrijven. Een belangrijk 
deel van de omzet van de in de vorige paragraaf genoemde bedrijven leidt weer tot uitgaven 
in de regio. Het gaat daarbij om uitgaven voor schoonmaak, onderhoud, installaties, verbou-
wingen etc. 
 
Niet alleen de recreatiebedrijven, maar ook de verblijfsrecreanten en dagjesmensen zorgen 
voor afgeleide bedrijvigheid. Naast uitgaven binnen de accommodaties is er ook sprake van 
bestedingen in de horeca, de detailhandel, voor transport en voor b.v. toegangsbewijzen. 
 
Op basis van het RECRON model (1998) kan worden becijferd dat de gemiddelde omzet in 
de regio per persoon tussen de ƒ 30 en de ƒ 65 per dag ligt. Dit leidt tot aanzienlijke beste-
dingen in de regio, waarvan op basis van de uitspraken van bedrijven en het belevings- en 
gebruiksonderzoek (zie hoofdstuk 3) kan worden gesteld dat de voorziene autonome groei 
(met ca. 6% per jaar) zal afvlakken29. Het omzetverlies (zie ook paragraaf financiële conse-
quenties) kan oplopen tot ƒ 50 mln. per jaar, hetgeen grofweg overeenkomt met een verlies 
van ruim 300 arbeidsplaatsen (die bij autonome ontwikkeling in de afgeleide sectoren erbij 
zouden komen). 
 
 

5.2.3. Effecten op overige bedrijvigheid 
 
Agrarische bedrijvigheid 
In de gehele regio waar de IJzeren Rijn doorheen gaat, wordt vorm gegeven aan wat men 
noemt ‘plattelandsontwikkeling’ of ‘plattelandsverbreding’. Dit heeft voor ca 80% betrekking 
op agrarische bedrijven. In 2000 zijn huidige activiteiten door de LLTB in kaart gebracht en is 
onderzocht (regio Weert loopt nog) op welke wijze agrarische bedrijven zich willen ontwikke-
len of verbreden (LLTB Advies bv, 2000). 
 
De meeste agrarische bedrijven richten zich (nog) op traditionele zaken als veehouderij en 
akkerbouw. Mogelijke ontwikkelingsrichtingen zijn: 
• uitbreiding huidige activiteiten 
• vergroten teeltseizoen 

                                                 
29 Uit hoofdstuk drie blijkt dat 37 % van de verblijfsrecreanten niet meer in de regio op vakantie zal gaan als de IJzeren Rijn 
wordt gereactiveerd. 
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• kamperen bij de boer 
• appartementenverhuur 
• openstellen van agrarische bedrijven voor recreatief medegebruik 
• openstellen van het bedrijf voor toeristen 
• huisverkoop 
• directe verkoop aan winkels 
• streekeigen producten 
• ecologische of biologisch dynamische productie 
• aangaan van beheersovereenkomsten (akkerranden beheer, natuur- en landschapsont-

wikkeling, aanleg en onderhoud van ecologische verbindingszones, bosaanleg, land-
goedvorming, waterbeheer, faunabeheer, nieuwe gewassen, ganzenmesterij, windmo-
len). 

 
Overeenkomsten en verwevenheid met het beleid van de rijksoverheid inzake waardevolle 
cultuurlandschappen (WCL) zijn groot: 
• ontwikkeling van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in samenhang met behoud en her-

stel van de identiteit van het landschap; 
• vergroten van toegankelijkheid en belevings- en gebruiksmogelijkheden voor recreanten, 

in samenhang met behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden; 
• versterking van beheersfunctie landbouw voor natuur en landschap, herstel en ontwikke-

ling van samenhangende landschapsstructuur en algemene natuurwaarden, in combina-
tie met duurzame landbouw en vergroten van mogelijkheden van inkomensvorming uit 
natuur- en landschapsbeheer; 

• vergroten van toegankelijkheid en recreatief gebruik van agrarisch gebied en ontwikke-
ling van het recreatief-toeristisch product op landbouwbedrijven. 

 
Het onderzoek van de LLTB richt zich op alle agrarische bedrijven in de betreffende regio’s. 
Slechts een beperkt deel van deze bedrijven ligt op 1 km afstand of minder van het histori-
sche tracé. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat effecten van een reactivering van de IJze-
ren Rijn voornamelijk betrekking zullen hebben op verbreding van activiteiten in de recreatie-
ve sfeer (agrotoerisme: kamperen bij de boer, appartementenverhuur etc.). Plannen voor 
deze activiteiten zullen bij een reactivering niet of in mindere mate worden uitgevoerd, waar-
door tevens de voortzetting van het succesvolle WCL-beleid wordt gefrustreerd (met name 
het deel recreatie m.b.t. het WCL-gebied). 
 
Op dit moment hebben slechts enkele agrarische bedrijven binnen de invloedssfeer van de 
IJzeren Rijn activiteiten ondernomen (in de gemeente Roerdalen is dat er één: een zorg-
boerderij; in de overige gemeenten zijn nog geen exacte aantallen en locaties aan te geven). 
Het LLTB-onderzoek geeft aan dat de komende jaren ongeveer een kwart van de bedrijven 
activiteiten in het kader van agrotoerisme wil ondernemen. Qua omvang kan volgens de 
LLTB gedacht worden aan gemiddeld 25% van de omzet van betreffende bedrijven (LLTB, 
2001). 
 
Overige bedrijvigheid 
Een reactivering van de IJzeren Rijn heeft volgens de REO Midden Limburg (REO, 2001) 
geen nadelige invloed op (industriële) bedrijvigheid op bedrijfsterreinen op korte afstand van 
het spoor. Dat is een van de redenen waarom de REO en de betreffende bedrijven zich op 
de achtergrond houden in de discussie over een reactivering van de IJzeren Rijn. 
 
Een reactivering van de IJzeren Rijn geeft volgens het REO ook geen verhoogd risico in ver-
band met de aard van de bedrijvigheid op betreffende bedrijfsterreinen (geen verwerking 
gevaarlijke stoffen). Een eventueel verhoogd risico zal alleen betrekking hebben op de goe-
deren die vervoerd zullen gaan worden op de doorgaande treinen. 
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5.3. Betekenis en omvang effecten voor de regio 
 
De positieve effecten van een gereactiveerde IJzeren Rijn blijven grotendeels beperkt tot 
eenmalige bouwwerkzaamheden. Daar staat tegenover dat de specifiek gewenste toeris-
tisch-recreatieve ontwikkeling voor de regio (vergelijk Pagen, 2000) gedwarsboomd wordt. 
Een aantal bedrijven zal aanzienlijke negatieve effecten ondervinden als er sprake is van 
een reactivering van de IJzeren Rijn. Daardoor zal de omzet van deze bedrijven achterblijven 
(of teruglopen). 
 
Het directe werkgelegenheidsverlies bij reactivering van de IJzeren Rijn is eenvoudig vast te 
stellen door het aantal arbeidsplaatsen van bedrijven die hun deuren zullen sluiten bij elkaar 
op te tellen. Het verlies bedraagt zeker 300 directe arbeidsplaatsen. Het verlies aan indirecte 
arbeidsplaatsen door afgeleide bestedingen (horeca, detailhandel, vervoer) kan worden be-
cijferd op ruim 300 na 15 jaar (zie par. 5.2.2 en hoofdstuk 6). Over de gehele periode  
(2000 – 2015) bedraagt het totale werkgelegenheidsverlies derhalve ruim 600 arbeidsplaat-
sen. 
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6. Financiële consequenties 
 
Reactivering van de IJzeren Rijn zal een aantal financiële consequenties hebben, die kunnen 
worden onderverdeeld in: 
• Recreëren (verminderde recreatiemogelijkheden en -activiteiten in de toekomst); 
• Wonen (waardedaling woningen als gevolg van geluidshinder); 
• Werken (vermindering van werkgelegenheid en daarmee inkomen als gevolg van het 

stoppen van activiteiten). 
 
Deels lopen deze categorieën in elkaar over, daarnaast is een verdere verfijning van de ca-
tegorieën zinvol en nodig. De volgende schadecategorieën zijn gedefinieerd: 
• Waardedaling woningen (‘wonen’); 
• Planschade voor te ontwikkelen woning- en kantoorlocaties (‘wonen’, ook deels ‘wer-

ken’); 
• Schade voor (recreatie)bedrijven (direct) (‘werken’, ‘recreatie’); 
• Schade voor de regionale economie (indirect) ( ‘werken’, ‘recreatie’); 
• Extra kosten voor natuurbeheer (‘recreatie’); 
• Compensatiekosten voor stiltegebieden (‘recreatie’); 
• Gezondheidsschade (‘wonen’; ‘werken’; ‘recreatie’). 
 
Hierop volgt een korte toelichting voor de berekeningswijze en becijferingen voor de boven-
genoemde categorieën. 
De paragraaf wordt afgesloten met een totaalbecijfering, waarbij de financiële consequenties 
zowel zijn uitgedrukt in een eenmalig schadebedrag (contante waarde) als in jaarlijkse be-
dragen. Voor een weergave van de basisgegevens waarvan is uitgegaan wordt hier verwe-
zen naar bijlage V. 
 
Waardedaling woningen 
Al sinds de tachtiger jaren is uit onderzoek bekend dat er een verband bestaat tussen ge-
luidshinder veroorzaakt door verkeer en de waarde van onroerende zaak. Daarbij is vast 
komen te staan dat er vanaf een gemiddelde geluidsbelasting van 50 dB(A) waardedalingen 
optreden. In diverse onderzoeken is de waardedaling uitgedrukt als percentage waardeda-
ling per dB(A). Waarden fluctueren van een tiende procent tot boven een procent. In een 
recente studie voor Nederland (EFTEC, 2000) wordt uitgegaan van 0,4% waardedaling per 
dB(A). 
 
Van alle langs de spoorlijn gelegen gemeenten zijn de aantallen woningen bekend die bin-
nen 1 km van de lijn liggen, het gaat daarbij om ruim 27.000 woningen (zie bijlage V-A, tabel 
1) die mogelijk beïnvloed worden. Een precieze raming van de extra geluidhinder (per groep 
woningen in de genoemde gemeenten) is niet beschikbaar. Uit voorlopige geluidscontourbe-
rekeningen van de NS blijkt dat er rekening kan worden gehouden met een toename van 
enkele dB(A)’s (NS, 2000).  
 
Daarnaast blijkt uit de railsaneringslijsten van Roermond en Weert dat voor woningen dicht 
bij het spoor de (extra) geluidsbelasting ca. 6 dB(A)30 bedraagt (Roermond, 2000a en Weert, 
2000a). 

                                                 
30 Het aantal dB(A)’s is een logaritmische functie van de hoeveelheid geluid. Elke toename van 3 dB(A) komt overeen met 
een verdubbeling van het geluidsniveau (6 dB(A) is dus een verviervoudiging). Een verviervoudiging van het geluid direct 
langs het spoor leidt ook tot een verviervoudiging van het geluid op 1 km afstand (of waar dan ook). De geluidsbelasting op 1 
km is echter lager dan direct langs het spoor. Om het verschil in de geluidsbelasting binnen de 1 km zone in aanmerking te 
nemen bij de waardedaling van woningen (een verviervoudiging van relatief weinig geluid is minder hinderlijk dan een ver-
viervoudiging van veel geluid) wordt rekentechnisch uitgegaan van een gemiddelde geluidstoename van 3 dB(A). 
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Ook de waarde van de woningen speelt een rol (is nu ongeveer gemiddeld  
ƒ 400.000,- voor een koopwoning), de WOZ waarden (op wijkniveau) zijn gebruikt om deze 
gemiddelde waarde te differentiëren 
 
Samengevat is bij de berekening uitgaande van: 
• Gemiddelde toename van de geluidsbelasting met 3 dB(A) voor woningen binnen de 1 

km zone (zie voor een toelichting voetnoot vorige pagina); 
• Een waardedaling van 0,4% per dB(A); 
• De geschatte gemiddelde woningprijzen per wijk, 
 
Op basis hiervan wordt geschat dat de totale (eenmalige) waardedaling van woningen ca. 
ƒ 130 mln. zal bedragen. 
 
Planschade 
Zowel in Roermond als in Weert zijn er plannen om in de nabijheid van de IJzeren Rijn wo-
ningbouwlocaties te ontwikkelen. Daarnaast wordt het stationsgebied van Roermond ontwik-
keld (woningen en kantoren). 
Deze locaties zijn minder goed te ontwikkelen indien de IJzeren Rijn wordt gereactiveerd. Dit 
leidt tot schade en in ieder geval tot extra kosten. 
 
De totale planschade is als volgt becijferd (vergelijk bijlage V-B): 
• Kitskensberg / De Kemp: voorgenomen sloop van 133 woningen die door 500 woningen 

worden vervangen. Voor 10% van de te realiseren woningen wordt uitgegaan van een 
verlies per woning van ƒ 50.000,- (derving geplande winst per woning). Daarnaast zullen 
vermoedelijk 200 extra woningen moeten worden gesloopt die direct langs de spoorlijn 
liggen (Wonen Zuid, 2001). Dit is niet in de schaderaming meegenomen. 

• Kitskensberg / de Kemp: in totaal wordt voor ca. ƒ 27 miljoen geïnvesteerd in een winkel-
centrum. Doordat er minder woningen worden gerealiseerd, neemt het draagvlak met ca. 
10% af; de schade is gelijk gesteld aan 10% van de investeringskosten; 

• Roermondse Veld: verworven grond die niet ontwikkeld kan worden: ƒ 6 mln.; 
• Roermondse Veld: 17 woningen die niet ontwikkeld kunnen worden: 17 x ƒ 50.000,-; 
• Stationsgebied Woningbouwvereniging Zuid: winst op 50 gerealiseerde huurwoningen 

gaat op aan geluidwerende voorzieningen. De schade per woning bedraagt ca. 
ƒ 50.000,-. Totale schade derhalve ƒ 2,5 mln.; 

• ‘Achter de Bielzen’: door grotere hinder bij het station loopt de ontwikkeling van kantoor-
locaties (12.200 m2) en woningen (134) gevaar. Voor ca. 250 arbeidsplaatsen zullen 
aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen (ƒ 10.000,- per werkplek), voor ca. 
10% van de woningen eveneens (ƒ 50.000,- per woning); 

• Weert: twee nieuwbouwlocaties (Hoofstraat en Dr Schaepmanstraat, met resp. 150 en 
450 woningen gepland) liggen vlak langs het spoor. Voor ca. 10% van de woningen kan 
gerekend worden met een schade van ƒ 50.000,- per woning. 

 
Schade voor (recreatie)bedrijven 
In het gebied langs de IJzeren Rijn zijn vele recreatiemogelijkheden. De gemeente Roerda-
len profileert zich met succes als schone en natuurrijke gemeente. Het aantal jaarlijkse be-
zoekers van Nationaal Park De Meinweg is in 15 jaar gestegen van ca. 400.000 tot bijna een 
miljoen. Verdere groei van de recreatie (extensief, het gaat om natuurliefhebbers) is voor-
zien, gerekend zou kunnen worden met zo’n 6% groei (of misschien zelfs hoger) per jaar. Dit 
wordt bevestigd door de RECRON (RECRON, 2000). Voor de bijgelegen recreatiebedrijven 
biedt dit perspectief tot uitbreiding (kwantitatief dan wel kwalitatief), en derhalve tot extra toe-
gevoegde waarde (werkgelegenheid). 
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Om de schade voor deze bedrijven te ramen wordt uitgegaan van de ‘verloren’ overnachtin-
gen, de omzet voor de bedrijven per overnachting, daarbij rekening houdend met de eventu-
ele groei. 
 
Voor de regio betekent het omzetverlies van de bedrijven verlies aan directe werkgelegen-
heid. Uitgaande van het aantal arbeidsplaatsen bij bedrijven die hun deuren zullen sluiten 
bedraagt het verlies aan werkgelegenheid zeker 300 directe arbeidsplaatsen. 
 
Voor de volgende bedrijven is een raming gemaakt (vergelijk bijlage V-C): 
 
Bedrijf Jaarlijkse omzet verlies 

ƒ mln. 
Gecumuleerd verlies 

ƒ mln. 
Opmerking 

Gran Dorado Weerterbergen Tot 30 212 Op basis van sluiting en alternatieve 
bestemming (waardoor omzet halveert en 
geen groei meer) 

Vila de Bedelaar Tot 0,1 1,2 Per bed extra investering van ca. ƒ 
10.000,- bij 120 bedden 

Bungalowpark Reewoude Tot 0,11 0,5 Op basis van 12.500 commerciële over-
nachtingen (omzet per persoon ca. ƒ 20 
per nacht) 

Elfenmeer Tot 7,6 59,7 Uitgaande van autonome stijging omzet 
3% per jaar en sluiting bij reactivering 

St Ludwig Tot 1,0 7,8 Op basis omzet 2000 (f 650.000,-), groei 
van 3% per jaar en sluiting bij reactivering 

Meditatiecentrum Tot 7,8 65,9 Omzet berekend door uit te gaan van 
Recron-model (kosten logies en horeca 
als bij recreatiepark (146.000 overnachtin-
gen), daarnaast toegangskosten ‘klein 
evenement’ bij 146.000 keer entree). 
Sluiting centrum bij reactivering 

TOTAAL Tot 47 347  
 
Schade voor regionale economie 
Voor de regionale economie zal er schade optreden doordat er minder geld in het laatje komt 
in verband met het wegblijven van recreanten. Ter gedachtebepaling: 
• In 1998 zijn er ca. 1,2 miljoen recreanten (dagen) geteld (met overnachting), hiervan is 

ca. 50% doorgebracht in een recreatiepark, ca. 50% in hotels; 
• De (externe) besteding belopen ca. ƒ 25,- per recreant/dag voor bezoekers van een re-

creatiepark en ca. ƒ 40,- voor hotelbezoekers (o.b.v. RECRON model, 1998); 
• De huidige bestedingen kunnen derhalve geraamd worden op ca. ƒ 40 mln. per jaar. 
 
Het omzetverlies kan analoog aan de wijze waarop het aantal verblijven bij recreatiebedrij-
ven is geraamd (uitgaan van b.v. 6% groei) worden berekend. 
Als – bij reactivering van de IJzeren Rijn – wordt uitgegaan van ‘stand still’ in plaats van de 
groei van 6% per jaar, dan zal dit leiden tot een aanzienlijk omzetverlies. Na 15 jaar zou het 
verlies per jaar oplopen tot ca. ƒ 50 mln. Omgerekend naar (verdisconteerde) eenmalige 
schade is dit ƒ 200 mln. 
 
Met behulp van het RECRON-model is geraamd, dat een verlies aan externe bestedingen 
(horeca, detailhandel, vervoer) van ƒ 50 mln. in termen van werkgelegenheid neerkomt op 
ca. 300 arbeidsplaatsen (6 fte’s per ƒ 1 mln.). 
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Schade cq extra kosten voor beheerders natuurterreinen 
Door Staatsbosbeheer (SBB) is becijferd dat er ruim ƒ 1 miljoen zal moeten worden geïnves-
teerd in De Meinweg als gevolg van de IJzeren Rijn. Het gaat dan om wildtunnels, verplaat-
sing van fietspaden, nieuwe bewegwijzering, nieuw informatiemateriaal en natuurlijk een deel 
van de kosten van de onderhavige studie (SBB, 2000b). 
 
Bij Weert zou dezelfde problematiek kunnen spelen, maar daar wordt het terrein beheerd 
door Defensie. Het is een oefenterrein, maar er wordt weinig geschoten en het is blijkens de 
0,5 miljoen jaarlijkse recreanten erg in trek. Bovendien liggen er prehistorische graven (ten 
zuiden van de lijn). Wildtunnels lijken zeker nodig te zijn. 
 
Waardedaling natuurterreinen/stiltegebieden 
Natuurterreinen zullen in waarde dalen als de IJzeren Rijn wordt gereactiveerd31.  
Impliciet kan er een bepaalde natuurwaarde (in geld) aan natuurgebieden worden toege-
kend.  
Er zijn diverse methoden om de waardedaling van natuurgebieden te becijferen: 
• Bepaal een waarde per ha. natuurgebied en het aantal ha. dat verloren gaat; 
• Bepaal de compensatiekosten voor natuurgebieden (geldt met name voor De Meinweg 

omdat daar ook een wettelijke verplichting tot compensatie geldt). 
 
De aandacht is geconcentreerd geweest op De Meinweg. Daarbij zijn 3 benaderingen ge-
volgd (zie ook bijlage V-D): 
• Waarde van het totale Meinweggebied; 
• Waarde van het verstoorde deel van De Meinweg (21% volgens Alterra); 
• ‘Schaduwkosten benadering’: schatting op basis van kosten ondertunneling. 
  
De waarde van een natuurterrein kan worden bepaald door uit te gaan van b.v. de grondprijs 
(plus inrichtingskosten) of b.v. de bereidheid tot betalen voor het behoud van natuur. In beide 
gevallen kan worden becijferd dat de waarde van een natuurterrein ongeveer ƒ 100.000,- per 
hectare32 bedraagt. Als het totale Meinweggebied als verloren wordt beschouwd bedraagt de 
waardedaling ƒ 180 mln. (uitgaande van 1800 ha). 
 
Als alleen het verstoorde deel verloren gaat bedraagt de schade ƒ 37 mln. 
 
De hoogste schade wordt becijferd als wordt uitgegaan van een schaduwkostenberekening 
op basis van ondertunneling. Volgens de Trajectnota/MER IJzeren Rijn, bedragen de kosten 
van ondertunneling van De Meinweg (8 km) ca. ƒ 250 mln. (NS Railinfrabeheer, 2001, p. 
127). Ervan uitgaande dat door een dergelijke ondertunneling De Meinweg haar oorspronke-
lijke natuurwaarde behoudt, en een dergelijke afweging (tussen kosten van ondertunneling 
en behoud van natuurwaarde) uiteindelijk maatschappelijk (politiek) wordt gemaakt, dan mag 
het bedrag van ƒ 250 mln als ondergrens voor de natuurwaarde worden beschouwd. 
 
Naast schade aan De Meinweg moet ook de schade aan het gebied Weerter- en Budeler-
bergen worden meegenomen. Weliswaar gaat het hier niet om een stiltegebied maar ook 
hier zal geluidshinder de natuurwaarde aantasten. Wel is hier de relatieve waardedaling ge-
ringer, gezien de status van het gebied. Voor de bepaling van de schade is uitgegaan van 
een gebied van 600 ha dat negatief zal worden beïnvloed (het deel van de Weerter- en Bu-
delerbergen dat binnen de invloedssfeer van 1 km ligt). Bij een waarde van ƒ 100.000,- per 
ha bedraagt de schade ƒ 60 mln. 

                                                 
31 Dit is door de regering toegegeven bij de doorkruising van het Groene Hart door de Hoge Snelheids Lijn, zodat is gekozen 
voor de bouw van een tunnel (kosten fl. 900 mln. voor 7 km) in plaats van bovengrondse aanleg. 
32 Uitgaande van inrichtingskosten van ca. ƒ 20.000,- per ha en verwervingskosten van ca. ƒ 80.000,- per ha. 

52 



I V A M  E N V I R O N M E N T A L  R E S E A R C H  &  TME 

Ook hier kan weer een alternatieve schaderaming worden gemaakt op basis van ‘schaduw-
kosten’. In de Trajectnota/MER IJzeren Rijn wordt als mogelijkheid een tunnel van ca. 4 km 
genoemd, met kosten van ƒ 125 mln (NS Infrabeheer, 2001). 
 
Gezondheidsschade 
In de studie voor de Betuwelijn (TME, 1992) is indertijd bepaald dat de gezondheidsschade 
als gevolg van geluidhinder ca 20% bedraagt van de waardedaling van woningen. Het gaat 
daarbij om de kosten van behandeling van extra psychische klachten, medicijngebruik, etc. 
 
Er van uitgaande dat deze verhouding ook geldt voor de IJzeren Rijn, kan de totale gecumu-
leerde gezondheidsschade worden becijferd op ca. ƒ 26 mln. 
 
Totale eenmalige en jaarlijkse schade 
Sommige van de hierboven gepresenteerde ramingen hebben betrekking op (bepaalde) jaar-
lijkse schade, terwijl anderen cijfers een eenmalige schade uitdrukken. Om de cijfers verge-
lijkbaar te maken zijn deze in elkaar omgerekend via de methode van de ‘netto contante 
waarde’. Door een reeks van jaarlijkse bedragen te verdisconteren (d.w.z. dat in de toekomst 
liggende bedragen worden omgerekend naar de huidige waarde daarvan met behulp van 
een discontovoet (‘rente’)) kan deze reeks worden uitgedrukt als een eenmalig bedrag 
(waarbij toekomstige bedragen lager gewaardeerd worden dan huidige). Omgekeerd kan 
een eenmalig bedrag worden omgerekend naar jaarlijkse schade (‘omgekeerde wijze’). Voor 
het omrekenen van eenmalige bedragen naar jaarbedragen en vice versa is uitgegaan van 
een periode van 15 jaar (discontovoet 5%). In onderstaande tabel (25) zijn de ramingen voor 
de verschillende categorieën weergegeven. 
 
Tabel 25:  Geraamde waardedaling (marges) en schade als gevolg van permanente reactivering van het historisch tracé 

van de IJzeren Rijn, per categorie, contante waarde (eenmalig bedrag) en op jaarbasis (in  ƒ mln.) 
Schade categorie Contante waarde 

ƒ mln.  
Jaarlijkse waarde 

ƒ mln. 
Opmerkingen 

Waarde daling woningen 129 13.3 Op basis van ca. 10.000 woningen 
die gemiddeld 1,5% in waarde dalen 

Planschade 20,7 2,1 Alleen Roermond en Weert 
Omzet verlies bedrijven 347 Tot 47 Recreatiebedrijven en meditatiecen-

trum excl. Golfbaan en b.v. maneges 
Afgeleide regionaal economische 
effecten 

200,9 50,4 Op basis van een jaarlijkse groei van 
‘externe’ toeristische bestedingen van 
6% 

Kosten Natuurterrein beheerders 1,7 0,2 Extra kosten voor b.v. wildtunnels 
etc.. 

Natuurgebieden33 240  
 

24,6 
 

Op basis Meinweg, Weerter- en 
Budelerbergen op zelfde wijze ge-
raamd 

Gezondheidsschade 25,9 2,7 20% van de waardedaling woningen 
TOTAAL Ca. 966 Van ca. 100 tot 140 Uitgaande gemiddelde waardering 

natuurgebied 
 
 
Uitgedrukt als ‘eenmalig bedrag’ (contante waarde) beloopt de totale schade/waardedaling 
als gevolg van de reactivering een kleine miljard gulden, omgerekend naar jaarlijkse bedra-
gen van ƒ 100 mln. (eerste jaar reactivering) tot ƒ 140 mln. (eindsituatie). Daarbij moet wor-
den opgemerkt dat is uitgegaan van een gemiddelde waardering van de natuurwaarden. 
 
De bovenstaande uitkomst kan vergeleken worden met de totale schade als gevolg van ge-
luidshinder in geheel Nederland. Deze bedraagt (op basis van huizenprijzen) in 1995 € 17,1 
                                                 
33 Berekend op basis van grondprijzen en bereidheid tot betalen voor het behoud van natuur. In beide gevallen kan worden 
becijferd dat de waarde van een natuurterrein ongeveer ƒ 100.000,- per hectare bedraagt. 
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mld. (EFTEC, 2000). Per inwoner is dit omgerekend ca. ƒ 2.440,-, waarbij bedacht moet 
worden dat voor sommige inwoners de schade nihil is en voor anderen de schade aanzienlijk 
boven dit bedrag ligt. 
De in deze studie geraamde schade (op basis van huizenprijzen) bedraagt ƒ 130 mln. op 
een totaal van ca. 140.000 inwoners34: gemiddeld derhalve een kleine ƒ 1.000,- per inwoner. 
Dit is lager dan de gemiddelde schade per Nederlander, maar hierbij moet bedacht worden 
dat de in deze studie becijferde schade additioneel is ten opzichte van reeds bestaande 
schade. 
Op basis van deze vergelijking kan gesteld worden dat de berekende schade aan woningen 
redelijk in lijn ligt met globale cijfers voor Nederland.  
 
Voor de overige in deze studie meegenomen schadecategorieën is een dergelijke vergelij-
king niet te maken, omdat in de studie voor Nederland (EFTEC, 2000) geen rekening is ge-
houden met b.v. waardedaling van natuurterreinen, regionale schade als gevolg omzetverlies 
e.d. (deze zou theoretisch gezien elders in Nederland gecompenseerd kunnen worden en 
behoeft dus niet in Nederlandse cijfers tot uitdrukking te komen). 
 
 
 

                                                 
34 Alle inwoners tezamen van Weert, Roermond en de overige gemeenten 
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7. Conclusies 
 
Er bestaan serieuze plannen om de IJzeren Rijn te reactiveren. Om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er voor een reactivering zijn, wordt momenteel in opdracht van Rijkswater-
staat een Trajectnota/MER opgesteld. Het historisch tracé van de IJzeren Rijn is één van de 
oplossingen die wordt bestudeerd. Dit tracé bestaat uit 3 delen (zie kaart): 
• van de Belgische grens, via Budel-Schoot door het natuurgebied de Weerter- en Bude-

lerbergen (met de Loozer- en Boshoverheide) naar Weert. Momenteel rijdt er 1 trein per 
dag over dit deel van het tracé. 

• van Weert naar het centrum van Roermond. Dit spoor wordt intensief door de NS ge-
bruikt voor personen- en goederenvervoer. 

• vanaf Roermond, via een woonwijk, een bedrijventerrein en Nationaal Park De Meinweg 
naar Duitsland. Op dit deel van het traject rijden momenteel geen treinen 

 

 
 
In de Trajectnota/MER wordt zeer beperkt rekening gehouden met de effecten van reactive-
ring op de functies wonen, werken en recreëren. Lokale overheden en organisaties verenigd 
in ‘Het samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden Limburg’ verwachten echter dat reactive-
ring juist deze functies zal beïnvloeden. IVAM Environmental Research en TME hebben in 
opdracht van het samenwerkingsverband een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effec-
ten van het reactiveren van de IJzeren Rijn op de functies recreëren, wonen en werken. 
Daarbij is uitgegaan van het scenario van 43 treinen per dag, waarbij er ‘s avonds en ‘s 
nachts meer treinen rijden dan overdag.  
 
In het onderzoek zijn 3 vragen beantwoord: 
1. Welke effecten zijn er te verwachten op de functies recreëren, wonen en werken ten ge-

volge van reactivering van de IJzeren Rijn? 
2. Wat is de vermoedelijke omvang van deze effecten? 
3. Wat zijn de te verwachten financiële consequenties van deze effecten? 
 
De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek worden hieronder weergegeven. 
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7.1. De verwachtte effecten 
 
Inwoners en recreanten van 
Midden Limburg staan over-
wegend negatief tegenover 
de reactiveringsplannen. De 
bezoekers van De Meinweg 
zijn het meest negatief ge-
volgd door de bewoners van 
Roermond en de bezoekers 
van de Weerter- en Budeler-
bergen (zie figuur 12).  De 
bezoekers van De Meinweg 
zijn negatiever dan de be-
zoekers van de Weerter- en 
Budelerbergen omdat De 
Meinweg rustiger is en een 
hogere natuurwaarden heeft. De bewoners van Roermond zijn negatiever dan de andere 
bewoners omdat de treinen dan dwars door het nabijgelegen Nationaal Park De Meinweg 
rijden en dat de treinen dan rijden over het momenteel niet in gebruik zijnde tracé dwars door 
een woonwijk.  

figuur 12: Meningen t.a.v. plannen IJR
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De houding van de bedrijven ten opzichte van de plannen is verschillend. Met name de re-
creatiebedrijven staan negatief tegenover de plannen. Andere bedrijfstakken hebben een 
neutrale houding omdat ze geen gevolgen verwachten. Enkele (bouw)bedrijven kunnen profi-
teren van de reactivering (bij de aanleg). Tabel 26 geeft de voornaamste redenen weer 
waarom mens voor, neutraal of tegenover de plannen staat. 
 
Tabel 26: Redenen voor houding ten opzichte van plannen 
 Recreëren35 Wonen36 Werken37

Tegen plannen Verstoring van rust (28 %) 
Verstoring van natuur (25%) 
Geluidshinder (17%) 

Meer geluidshinder (14%) 
Verstoring natuur (12 %) 
Vervelend voor mensen vlakbij 
spoor (8 %) 
 

Minder verblijfsrecreanten en 
dagtoeristen door verstoring 
van rust in omgeving 

Neutrale houding Noodzakelijk (2 %) 
Woon niet in de buurt (2 %) 
Verwacht geen hinder (2 %) 
 

Zal er geen last van hebben (29 %) 
Zal er weinig last van hebben (4 %) 
 

Verwacht geen hinder 

Voor plannen Goed voor economie (1%) 
Minder wegverkeer (1 %) 
Internationaal van belang (1%) 

Minder wegverkeer (6%) 
Goed voor economie (2 %) 
Goed als er personenvervoer komt 
(2%) 

(Deel)opdrachten bij aanleg 
Transportmogelijkheden voor 
bedrijf 

 
Genoemde effecten (verstoring van de rust en de natuur) zullen de beleving van de omge-
ving vooral negatief beïnvloeden. De belevingswaarden van de natuurterreinen zal met name 
afnemen voor de bezoekers die voor de rust en de natuur komen. De beleving van de woon-
omgeving zal vlakbij het spoor het meest negatief worden beïnvloed door met name de ho-
gere geluidsbelasting. 
 
 

                                                 
35 Betreft percentages van bezoekers aan De Meinweg en de Weerter- en Budelerbergen 
36 Betreft percentages van bewoners binnen de invloedssfeer van 1 km 
37 Hier zijn geen percentages van beschikbaar omdat het een kwalitatief onderzoek betrof 
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7.2. Omvang van de effecten 
 
De effecten van reactivering zullen het sterkst merkbaar zijn voor de functie recreëren en de 
recreatiebedrijven. Dit blijkt niet alleen uit het percentage recreanten en bewoners dat ver-
wacht iets te merken van de reactivering maar ook uit hun actiebereidheid. Gemiddeld voert 
26 % van de recreanten actie tegen de reactivering terwijl dit percentage onder de bewoners 
slechts 9 % is. 
 
Veranderingen van de belevingswaarden van de omgeving hebben gevolgen voor het ge-
bruik van die omgeving. Dit speelt met name bij de functie recreatie. Van de bezoekers van 
De Meinweg en de Weerter- en Budelerbergen geeft respectievelijk 5% en 9% aan niet meer 
te komen als de IJzeren Rijn wordt gereactiveerd. Respectievelijk 36% en 22% zeggen min-
der vaak te zullen komen. Hierdoor zal het aantal bezoeken van recreanten die voor de rust 
en de natuur naar de natuurgebieden komen met ongeveer 11 % dalen. Bezoekers van de 
natuurgebieden geven verder aan de gebiedsdelen verder van de spoorlijn af meer te zullen 
gaan bezoeken als de IJzeren Rijn wordt gereactiveerd. Dit heeft tot gevolg dat de recreatie-
ve zonering van De Meinweg niet meer goed zal functioneren en dat de nieuw aan te leggen 
fiets-, mountainbike- en ruiterroutes in de Weerter- en Budelerbergen minder zullen worden 
gebruikt dan was voorzien. 
 
Van de verblijfsrecreanten geeft ruim één derde aan hier niet meer op vakantie te gaan als 
de IJzeren Rijn wordt gereactiveerd. Enkele accommodaties voor verblijfsrecreatie verwach-
ten hierdoor te moeten sluiten.  
 
In de woonwijken zal het percentage geluidsgehinderden binnen de invloedssfeer van 1 km 
met circa 20 % toenemen. Het aantal bewoners dat hinder ondervindt van trillingen door trei-
nen zal gemiddeld met 2 % toenemen. De waarde van de koopwoningen binnen de in-
vloedssfeer van het spoor zal daardoor dalen. Daarnaast zal de verhuurbaarheid van de wo-
ningen nabij het spoor afnemen. In de wijken de Kemp en Kitskensberg te Roermond liggen 
zo’n 200 woningen direct aan de spoorlijn. Deze woningen zullen zeer waarschijnlijk moeten 
worden gesloopt als de IJzeren Rijn wordt gereactiveerd. Reactivering zal dan ook gevolgen 
hebben voor de Roermondse herstructureringsplannen voor de wijken nabij het spoor. Een 
aantal geplande investeringen zal aangepast moeten worden. 
 
De positieve effecten van een gereactiveerde IJzeren Rijn voor de functie werken blijven 
grotendeels beperkt tot eenmalige bouwwerkzaamheden. Daar staat tegenover dat door re-
activering de gewenste toeristisch-recreatieve ontwikkeling voor de regio wordt gedwars-
boomd. Hierdoor zal de werkgelegenheid in de regio in 2015 met 600 arbeidsplaatsen afne-
men. 
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7.3. Financiële consequenties 
 
In tabel 27 is de financiële schade geraamd van de belangrijkste gevolgen van reactivering 
van de IJzeren Rijn. 
 
Tabel 27: Geraamde waardedaling (marges) en schade als gevolg van permanente de reactivering van het historisch tracé 

van de IJzeren Rijn, per categorie, contante waarde (eenmalige bedrag) en op jaarbasis (in ƒ mln.) 
Schade categorie Contante waarde 

ƒ mln.  
Jaarlijkse waarde 

ƒ mln. 
Opmerkingen 

Waarde daling woningen 129 13.3 Op basis van ca. 10.000 woningen 
die gemiddeld 1,5% in waarde dalen 

Planschade 20,7 2,1 Alleen Roermond en Weert 
Omzet verlies bedrijven 347 Tot 47 Recreatiebedrijven en meditatiecen-

trum excl. golfbaan en b.v. maneges 
Afgeleide regionaal economische 
effecten 

200,9 50 Op basis van een jaarlijkse groei van 
‘externe’ toeristische bestedingen van 
6% 

Kosten Natuurterrein beheerders 1,7 0,2 Extra kosten voor b.v. wildtunnels 
etc.. 

Natuurgebieden38 240  
 

24,6 
 

Op basis Meinweg, Weerter- en 
Budelerbergen op zelfde wijze ge-
raamd 

Gezondheidsschade 25,9 2,7 20% van de waardedaling woningen 
TOTAAL Ca. 966 Van ca. 100 tot 140 Uitgaande gemiddelde waardering 

natuurgebied 
 
De totale schade ten gevolge van de reactivering wordt op bijna 1 miljard gulden geraamd. 
De jaarlijkse kosten zijn geschat op ƒ 100 à 140 mln. De grootste bijdrage aan de schade is 
het gevolg van het verdwijnen van de rust in de natuurterreinen. Een andere grote schade-
post is te verwachten voor recreatiebedrijven in de nabijheid van de spoorlijn. 
 
 

                                                 
38 Berekend op basis van grondprijzen en bereidheid tot betalen voor het behoud van natuur. In beide gevallen kan worden 
becijferd dat de waarde van een natuurterrein ongeveer ƒ 100.000,- per hectare Bedraagt. 
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