
Teleurstelling over afketsen alternatief tracé 
IJzeren Rijn  
11 februari 2009, algemeen overleg - Minder overlast voor de inwoners van Roermond. 
Het sparen van natuurgebieden. Een grotere vervoerscapaciteit. De A52-variant voor de 
IJzeren Rijn heeft volgens de Kamer en minister Eurlings (Verkeer) eigenlijk alleen 
voordelen. De onderhandelingen met België en Duitsland zijn echter vastgelopen. 

"Een waardeloze uitkomst." Roefs (PvdA) verwoordt de mening van de Kamer over de 
onderhandelingen met België en Duitsland over het spoortracé van de IJzeren Rijn. De Belgen 
hebben het laten liggen, constateert Hessels (CDA). Lempens (SP), Aptroot (VVD) en Van 
Gent (GroenLinks) willen dat minister Eurlings opnieuw gaat onderhandelen met België en 
Duitsland. "Ik hoop nog steeds op een alternatief tracé", benadrukt de minister. Zijn aanbod 
om daarvoor 100 mln. extra te betalen blijft staan. 

Historisch tracé  
"Nederland kan niet onder de IJzeren Rijn uit", aldus Roefs. Verdragen uit de 19e eeuw 
bepalen dat België recht van overpad heeft via Limburg naar Duitsland. Het historisch tracé is 
niet meer in gebruik, maar België wil het reactiveren. Agema (PVV) wil onder de verdragen 
met België uit. Door de kosten van het historisch tracé te verhogen, kan Nederland dit 
onaantrekkelijker maken. Van Gent en Cramer (ChristenUnie) sporen Eurlings aan, het 
onderhandelingsspel beter te spelen. 

Overlast  
Kamer noch regering zit op het opnieuw in gebruik nemen van de IJzeren Rijn te wachten, 
maar dat valt niet te voorkomen. Het belangrijkste is om de overlast voor Limburg te 
beperken, betoogt Eurlings. Lempens en Aptroot pleiten voor een tunnel bij Weert om de 
bewoners daar te ontzien. Er moet een goed plan voor Weert komen, vindt ook minister 
Eurlings. Een tunnel kost echter wel 500 mln. Hij wil dat België daarvan een deel betaalt. 

Natuur  
Veroorzaakt de aanleg van de IJzeren Rijn onaanvaardbare schade aan de natuur in Limburg? 
Van Gent vreest van wel. Zij wijst erop dat de spoorlijn loopt door Natura 2000-gebieden. Er 
wordt weliswaar een tunnel aangelegd om het natuurgebied De Meinweg te ontzien, maar ook 
de aanleg van die tunnel veroorzaakt schade. Cramer ziet dit als een extra argument tegen het 
historisch tracé. 

 


