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Belgen achter studie IJzeren Rijn langs N280
Van onze verslaggever

Dat heeft minister Camiel Eur-
lings (Verkeer en Waterstaat)
gezegd in een interview met L1.
De Belgen hielden tot nu toe

ROERMOND/WEERT �België is
bereid mee te werken aan
een onderzoek naar een al-
ternatieve route voor het
historische tracé van de
IJzeren Rijn.

vast aan de heringebruikname
van het historische tracé van de
spoorlijn, die de Antwerpse ha-
ven met het Ruhrgebied ver-
bindt.
Dat tracé doorkruist echter
Roermond en Weert en het
loopt dwars door nationaal
park De Meinweg. Daarom be-
sloten Nederland en Duitsland
al eerder te kijken naar een al-
ternatieve route, waarbij een

nieuw spoor wordt aangelegd
langs de N280 van Roermond
naar Elmpt in Duitsland.
Volgens Eurlings zijn de Belgen
nu alsnog bereid mee te werken
aan een haalbaarheidsonder-
zoek naar die alternatieve rou-
te. De komende maand moet
blijken of het alternatief langs
de N280 ‘haalbaar en levensvat-
baar’ is. Is dat het geval, dan
gaat een werkgroep met Duit-

sers, Nederlanders en Belgen de
kosten en baten van de alterna-
tieve route in kaart brengen.
Die worden dan weer vergele-
ken met de kosten en baten van
een aanpassing en renovatie
van het historische spoor.
De Roermondse wethouder Ge-
rard IJff (PvdA, Verkeer) spreekt
van een belangrijke doorbraak.
„Anders dan de Duitsers hiel-
den de Belgen tot nu toe vast

aan het historische tracé. Dat is
nu dus veranderd. Voor het
eerst kunnen we met alle drie
de partijen om de tafel. Of dat
de besluitvorming zal versnel-
len weet ik niet, want er zijn
nog heel veel knelpunten op te
lossen. De Tweede Kamer heeft
bijvoorbeeld bepaald dat er bij
keuze voor het historische tracé
een tunnel onder de Meinweg
moet komen en dat Roermond

ontweken moet worden. Maar
voor de doorkruising van Weert
is nog geen oplossing.”
In Duitsland liggen volgens IJff
nog soortgelijke problemen. Zo
loopt het historische tracé
dwars door steden als Viersen
en Krefeld. „Dat los je natuur-
lijk niet zo een twee drie even
op.” Waarom de Belgen over-
stag zijn gegaan, weet IJff niet.
„Het enige dat ik kan zeggen is

dat ze blijkbaar het verdrag van
1830 wat ruimer interprete-
ren.” De Belgen hebben hun eis
om de IJzeren Rijn weer in ge-
bruik te nemen, steeds geba-
seerd op het Scheidingsverdrag
van 1839. Daarin werd hen een
vrije doorgang door Nederland
naar Duitsland gegarandeerd.
Die doorgang mag nu blijkbaar
dus ook via een ander route ver-
lopen. 


