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Conclusies en aanbevelingen  

Conclusies haalbaarheid A-67 spoorlijn 

Achtergrond 

In 2001 hebben de provincies Noord-Brabant en Limburg een haalbaarheidstudie laten uit-

voeren naar de A-67-spoorlijn, als mogelijk alternatief voor de IJzeren Rijn. Een spoorlijn 

parallel aan de A-67 kan een extra economische impuls geven aan het logistieke knooppunt 

Venlo en de ruime regio Noord-Limburg/Zuidoost Brabant. Bovendien levert het historische 

IJzeren Rijn tracé voor Nederland nagenoeg geen toegevoegde waarde op maar resulteert  

in aanzienlijke negatieve externe effecten (natuur, milieu, leefbaarheid) in Midden-Limburg.  

 

Vanwege de vele bezwaren tegen het opnieuw in gebruik nemen van het historische tracé 

van de IJzeren Rijn, heeft Minister Eurlings aan de Tweede kamer dit voorjaar toegezegd 

om actuele informatie te verstrekken over twee spoorverbindingen die ook kunnen bijdragen 

aan een betere verbinding tussen Antwerpen en het achterland. Eén daarvan betreft de    

A-67 spoorlijn waarvoor deze actualisatie van de haalbaarheidstudie uit 2001 is uitgevoerd. 

 

De aanleg van een nieuwe A-67 spoorlijn brengt omvangrijke kosten met zich mee. Naast 

de aanlegkosten betreft dit ook het ruimtebeslag, impact op de leefbaarheid etc. In de haal-

baarheidstudie uit 2001 was sprake van een groot negatief gat tussen de kosten en de ba-

ten. Belangrijkste vraag van deze actualisatie van die eerdere studie is of de omvangrijke 

kosten op basis van de huidige inzichten wel gedekt kunnen worden door de baten. De ba-

ten worden hoofdzakelijk bepaald door de ontwikkeling van de relevante regio’s voor de A-

67 spoorlijn, meer specifiek het logistieke knooppunt Venlo, en de goederenstroomvolumes. 

 

Onderstaande figuur toont de ligging van de A-67 spoorlijn ten opzichte van alternatieve 

spoorverbindingen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en het Duitse achter-

land. De stippellijnen zijn spoorinitiatieven, de dichte lijnen zijn bestaand spoor. 
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Figuur 0.1 Spooralternatieven goederenvervoer havens Rotterdam en Antwerpen - achterland  
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Bron: Railcargo Information, bewerkt door BCI, 2007 

 

 

Bevindingen 

Ruimtelijk-economische ontwikkeling 

Alle relevante regio’s voor de A-67 spoorlijn (Provincie Belgisch Limburg, Provincie Antwer-

pen, Provincie Noord-Brabant, Provincie Nederlands Limburg en Nordrhein Westfalen) ver-

tonen een economische groei sinds 2001 zowel in Bruto Regionaal Product (BRP) als in 

werkgelegenheid. Deze toename in economische activiteiten genereert meer vervoersstro-

men en draagt hiermee positief bij aan de baten van de A-67 spoorlijn. Intermodaal vervoer 

inclusief een adequate ontsluiting per spoor is dan ook een belangrijk aandachtspunt in de 

genoemde regio’s waarbij de A-67 spoorlijn overigens niet hoog op de agenda staat, met 

uitzondering van Venlo. Het logistieke zwaartepunt voor de A-67 spoorlijn ligt namelijk dui-

delijk in Venlo. 
 

 

Logistiek knooppunt Venlo 

Venlo heeft zich de afgelopen periode sneller dan verwacht ontwikkeld tot een belangrijk 

internationaal logistiek-industrieel knooppunt. Door de ideale ligging tussen de mainports 

Antwerpen, Rotterdam en Schiphol en het Europese achterland, nabij het omvangrijke 

Ruhrgebied en temidden van de belangrijke regionale clusters maakindustrie en agribusi-

ness die voor sterke regionale ladingbasis zorgen, vervult Venlo inmiddels een bovenregio-
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nale draaischijffunctie voor logistiek inclusief hoogwaardige distributie en VAL activiteiten. 

Ter indicatie: Venlo telt circa 400 industriële bedrijven die actief zijn in de hightech industrie 

en 3.400 tuinbouwbedrijven. Venlo trekt ook steeds meer logistieke dienstverlening aan 

vanuit de overvolle mainports. Gezien zijn sterke concurrentiepositie heeft dit derde logis-

tieke knooppunt van Nederland (na Rotterdam en Schiphol) veel potentie om zich verder te 

ontwikkelen. Niet voor niks is Venlo voor het derde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot 

beste logistieke vestigingsplaats van Nederland. 
 

Met 30.000 werknemers in de logistiek (25% van het totaal) is deze sector van grote eco-

nomische betekenis voor de Venlose regio. Venlo kent een uitgebreid netwerk van logistie-

ke dienstverleners, overslagfaciliteiten en andere logistieke diensten en is door alle modali-

teiten goed ontsloten. Een rechtstreekse internationale spoorverbinding naar Antwerpen en 

het Ruhrgebied (m.n. met knooppunt Duisburg) ontbreekt echter. Een goede spoorontslui-

ting is daarom van essentieel belang voor behoud en versterking van de logistieke knoop-

puntpositie van Venlo. Door een verbeterde bereikbaarheid en een duurzame economische 

ontwikkeling resulteert de A-67 spoorlijn in baten voor Venlo in termen van aan te trekken 

bedrijvigheid en werkgelegenheid die zeker groter zullen zijn dan was ingeschat in 2001. 
 

 

Goederenstromen 

Als gevolg van groei in het goederenvervoer, congestie en beperkende maatregelen in het 

wegvervoer, privatisering van de Europese spoorsector, toenemende marktinteresse en 

een spoorgezind overheidsbeleid, zal juist het goederenvervoer per spoor de komende ja-

ren sterk toenemen. De ladingstromen tussen de Nederlandse en Belgische mainports en 

het Duitse achterland zullen daarom sterk groeien. De A-67 spoorlijn zou Venlo beter in 

staat stellen om te functioneren als maritieme achterland hub voor Antwerpen, Central 

Freight Center voor goederen tussen de havens en bestemd voor (of afkomstig uit) Benelux 

en Duitsland, Fresh Consolidation Center voor diverse agrostromen en Opstappunt voor 

draaischijf Duisburg, waarbij de ladingstromen per spoor in plaats van per vrachtwagen via 

draaischijf Duisburg per spoor kunnen worden vervoerd. 
 

 

Conclusie kosten-baten 

Met name vanwege de logistieke ontwikkeling van Venlo, de explosieve stijging van het 

spoorvervoer en het perspectief dat hiermee geboden wordt, zijn de baten van de A-67 

spoorlijn toegenomen ten opzichte van de studie in 2001. De kosten voor Nederland van de 

A-67 spoorlijn zijn echter ook aanzienlijk gestegen door inflatie, wijzigingen in het tracé en 

nieuwe inzichten in risico’s. De investeringskosten van een spoortracé langs de A-67/E34 

zullen, volgens de huidige inzichten, rond de 7 miljard euro bedragen (prijspeil 2007). In 

vergelijking met 2001 zijn de kosten met circa 20% gestegen door inflatie en wijzigingen in 

het tracé. De kosten zijn bovendien vele malen hoger dan de kosten die gekoppeld zijn aan 

reactivering van de IJzeren Rijn. Daarom moet ook anno 2007 de conclusie worden getrok-

ken dat de baten ruim onvoldoende zijn om deze kosten te dekken. Hier komt bij dat deze 

kosten door gebrek aan draagvlak in België en Duitsland waarschijnlijk volledig door Neder-

land gedragen zullen moeten worden. De waarschijnlijkheid dat deze spoorlijn wordt aange-

legd is dus zeer klein.  
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Resteert de vervolgvraag inzake de gewenste kwaliteit van de spoorontsluiting van het lo-

gistieke knooppunt Venlo in algemene zin. Een adequate internationale spoorverbinding 

voor goederenvervoer naar Antwerpen en het Duitse achterland ontbreekt terwijl de A-67 

snelwegverbinding tussen Antwerpen en Venlo haar capaciteitsgrenzen bereikt. De goede-

renstromen van/naar Venlo en langs Venlo blijven alsmaar toenemen. Een goede spooront-

sluiting is dan ook van essentieel belang voor behoud en versterking van de logistieke 

knooppuntpositie van Venlo. De IJzeren Rijn vormt niet direct een oplossing, want deze 

spoorlijn en de huidige spoorroutes Betuweroute en Montzenroute slaan Venlo en Duisburg 

‘over’. De Brabantroute is van essentieel belang voor Venlo met name voor de verbinding 

met Rotterdam en ook voor Antwerpen, maar onduidelijk is of op langere termijn voldoende 

capaciteit voor het goederenvervoer kan worden gegarandeerd. Daarom worden in de vol-

gende paragraaf een aantal suggesties gedaan voor een verbeterde de spoorontsluiting en 

spoorinrichting van Venlo. 

 

 

 

 

Aanbevelingen voor spoorontsluiting Venlo  

Goederenvervoernetwerken  

Na analyse van alternatieve goederenvervoernetwerken kunnen de volgende conclusies 

worden getrokken. De bestaande Betuweroute en Montzenroute zijn niet interessant voor 

de spoorontwikkeling van Venlo vanwege de grote afstand en het gebrek aan een directe 

verbinding. De Brabantroute daarentegen verbindt Rotterdam met Venlo en kan ook een rol 

vervullen voor de Antwerpse stromen. De capaciteit en kwaliteit van deze route is echter op 

termijn onvoldoende gegarandeerd, mede door het gebruik en prioriteitsstelling voor perso-

nenvervoer. De IJzeren Rijn biedt alleen toegevoegde waarde voor Venlo wanneer de ver-

binding met Venlo via Roermond over bestaand tracé wordt verbeterd. Hier is vooralsnog 

echter niet in voorzien. De komst van de binnenvaartterminal in Venlo biedt tot slot perspec-

tief voor een deel van de Antwerpse stromen met een relatief lage doorlooptijd. 

 

De sterke stijging van het spoorvervoer en de huidige ontsluiting van Venlo geven aanlei-

ding om de focus ook op het heden te leggen naast de vooruitblik richting 2030. Venlo wil 

een daadwerkelijk trimodaal knooppunt worden waar hoogwaardige VAL activiteiten voor 

internationale goederenstromen voor regionale én mondiale spelers worden uitgevoerd. In 

de versterking van deze functie moet Venlo in voldoende mate met spoorvervoer worden 

gefaciliteerd. Hiervoor worden onderstaand suggesties gedaan. Deze suggesties zijn geba-

seerd op de interviews met betrokken partijen uit Venlo, de gezamenlijke sessie die in dit 

kader georganiseerd is in Venlo met betrokken partijen (zie bijlage 1 voor benaderde partij-

en) en de expertise van BCI die met regelmaat studies uitvoert in de Venlose regio.  
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Alternatieven voor spoorontsluiting Venlo 

1 Brabantroute veilig stellen 

• Naast de aandacht voor Antwerpen in het kader van deze studie moet ook ‘de deur naar 

Rotterdam wagenwijd open blijven’. Gegarandeerde en voldoende toegang tot de Bra-

bantroute is dus essentieel voor het functioneren van Venlo. 

• Door de groei en prioriteitstelling van het personenvervoer op deze route wordt een toe-

nemende capaciteitsdruk verwacht.  

• Om de benodigde capaciteit en kwaliteit te garanderen wordt daarom belang gehecht 

aan opwaardering van de Brabantroute voor goederenvervoer, bijvoorbeeld door onge-

lijkvloerse kruisingen (hier heeft ProRail reeds initiatief in genomen) en eventueel (op 

enkele locaties) ondertunneling. 

• Als Antwerpen een juiste aansluiting op de Brabantroute heeft en houdt (via de verbin-

ding Rotterdam-Antwerpen), kunnen de toekomstige Antwerpse stromen veilig worden 

gesteld. 

 

 

2 Spoorinrichting Venlo  

• Er functioneren momenteel in Venlo twee spoorterminals in het logistieke gebied ten 

westen van de Maas. 

• Het spooremplacement van Venlo ligt midden in het centrum en heeft geen logistieke 

functie. De functies van het emplacement beperken zich tot (a) kopmaken voor het zuid-

oost verkeer vv (Roermond - Venlo - Kaldenkirchen) en (b) wisseling van locomotieven 

voor grensoverschrijdend west-oost verkeer vv (wat in de toekomst steeds minder zal 

worden).   

• Uitplaatsing van het spooremplacement kan interessant zijn uit oogpunt van stedelijke 

ontwikkeling, maar draagt niet bij aan de logistieke ontwikkeling van Venlo.  

• Het nieuwe logistieke bedrijventerrein Trade Port Noord is eveneens een uitstekende 

locatie voor een spoorterminal (parallel aan de Brabantroute). Op dit terrein is tevens 

reeds een reservering van 20 ha voor een spoorterminal in het bestemmingsplan opge-

nomen. Vanuit de markt is al interesse getoond voor een moderne, nieuwe spoortermi-

nal die optimaal kan worden ingericht conform de eisen van het toekomstige goederen-

vervoer. De terminal moet publiek toegankelijk zijn. Omdat private partijen mogelijk on-

voldoende middelen ter beschikking hebben voor financiering van de spoorterminal, kan 

de ontwikkeling van een PPS constructie gewenst zijn.  

 

 

3 Verbeteren verbinding met Duitsland 

• Benutting van de spoordraaischijf Duisburg biedt Venlo een optimale aansluiting met het 

Europese spoornetwerk en wordt daarom als een pré gezien voor versterking van de 

positionering van logistiek knooppunt Venlo. Tegelijkertijd heeft Duisburg er belang bij 

om Venlo als opstappunt in haar netwerk op te nemen omdat hierdoor aanvullende la-

dingstromen worden gegenereerd. 
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• Hoewel Duisburg zich naast overslag ook steeds meer op de distributiefunctie richt, 

heeft Venlo hierin een dermate expertise en ervaring opgebouwd dat zij een aantoonba-

re voorsprong heeft op de regievoering en hoogwaardige VAL activiteiten. De groeiende 

ladingstromen zullen een hoge inzet vorderen van alle knooppunten in het achterland. 

Duisburg wordt daarom niet als een bedreiging beschouwd maar als een samenwer-

kingspartner. 

• Voor deze zogenaamde Twin hub ontwikkeling moeten voor een adequate railverbin-

ding de volgende knelpunten worden opgelost: het kop maken bij de Viersener Curve 

vraagt om een spoorboog terwijl het enkel spoor (+ helling) bij Kaldenkirchen vraagt om 

capaciteitsuitbreiding (zie figuur 6.1). 

• Gezien deze win-win situatie moeten Nederland en Duitsland samenwerken om deze 

aanpassingen te bereiken, waarvoor wordt voorgesteld dat het belanghebbende Venlo-

se bedrijfsleven een grensoverschrijdende lobby inzet. 

 

 

Figuur 0.2 Knelpunten tracé Venlo - Duisburg 
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4 Verbetering van de spoorverbinding op Antwerpen via IJzeren Rijn 

• Als de IJzeren Rijn toch gereactiveerd wordt, kan deze in combinatie met de Maaslijn 

relevant worden voor de A-67 stromen tussen Antwerpen en Venlo. Voorwaarde is dat 

Venlo op de IJzeren Rijn wordt aangesloten door het tracé van de Maaslijn tussen Venlo 

en Roermond op te waarderen en een spoorboog vanaf de Maasroute op de IJzeren 

Rijn. In de huidige uitwerkingen van de IJzeren Rijn wordt de positie van Venlo echter 

niet expliciet onderscheiden, zowel wat ladingvolumes als wat aansluitingsmogelijkhe-

den betreft.  

• Momenteel is sprake van kopmaken bij Roermond, terwijl de Maaslijn die door stedelijk 

gebied van de gemeente Venlo loopt enkelsporig is. Bij intensiever vervoer moet de ca-

paciteit van de spoorlijn, die steeds intensiever door het personenvervoer wordt benut, 

mogelijk worden uitgebreid.  
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• Een opgewaardeerde Maaslijn door verdubbeling van het spoor Roermond – Venlo met 

een spoorboog ten noorden van Roermond leidt tot een directe verbinding tussen Ant-

werpen en Venlo zonder kopmaken in de binnenstad van Roermond met meer capaci-

teit en een betrouwbaardere dienstregeling voor zowel goederen- als personenvervoer. 

 

 

Samengevat 

Een A67-spoorlijn is beduidend duurder dan de reactivering van de IJzeren Rijn, en heeft 
voor België en Duitsland geen meerwaarde ten opzichte van de IJzeren Rijn. De baten zijn 
ook anno 2007 ruim onvoldoende om de kosten (minimaal Euro 7 miljard) te dekken. De 
A67-spoorlijn kan derhalve niet als serieus alternatief gelden voor de IJzeren Rijn.  
 
Met name door de sterke logistieke ontwikkeling van Venlo blijken de baten van de A-67 
spoorlijn inmiddels echter groter dan zes jaar geleden. Gezien de sterk groeiende goede-
renvolumes vooral in spoor, speelt spoorvervoer een belangrijke rol bij de consolidatie en 
uitbouw van de positie van Venlo als derde logistieke knooppunt van Nederland. Daarom 
worden suggesties aangedragen die bijdragen aan de bereikbaarheid en de versterking van 
de spoorontsluiting van Venlo voor goederenvervoer en die om een nadere uitwerking vra-
gen.  
 
Deze suggesties gaan in op het veilig stellen van capaciteit op de Brabantroute, de spoorin-
richting in Venlo, de aansluiting met het Duitse achterland, met name draaischijf Duisburg, 
en verbetering van de spoorverbinding op Antwerpen via een aangepaste Maasroute waar-
door een directe aansluiting op de IJzeren Rijn kan worden gerealiseerd. 
 


