
woensdag, 01 april 2009

Duitsers willen
tracé tweesporig

VERVOER Hele IJzeren Rijn ook elektrificeren

door onze verslaggever

ROERMOND – Duitsland zal volgens
de SPD alleen meewerken aan een
reactivering van de spoorlijn IJze-
ren Rijn als het gehele tracé tussen
Antwerpen en Duisburg geëlektrifi-
ceerd en tweesporig wordt.

Die aanvullende eis is op tafel ge-
legd tijdens een discussiebijeen-
komst in Krefeld tussen Duitse en
Nederlandse actiegroepen en Duit-
se en Nederlandse politici.

De aanvullende voorwaarde
wordt volgens de Duitse SPD-politi-
ci Wissen van Noordrijnland West-
falen (NRW) en Scheele van de
Bondsdag gedragen door de meer-
derheid in het parlement van
NRW. Volgens de twee parlementa-
riërs is volledige tweesporigheid
een voorwaarde omdat een gedeel-
telijke tweesporigheid van het tracé
tot lange wachttijden kan leiden bij
de grensovergang met Nederland.

Tijdens de bijeenkomst kwam
ook naar voren dat de bewindslie-
den van de drie betrokken landen

eerst een besluit nemen over het
tracé van de spoorlijn en pas daar-
na aan de hand van een studie naar
de effecten voor het milieu bekij-
ken welk tracé het beste is.

De voorkeur van NRW-landsdag-
lid Wissen gaat uit naar een tracé
dat bij Roermond langs de N280
komt te liggen. Dat tracé komt
langs de legerbasis in Elmpt, die in
de toekomst in rol bij het goederen-
vervoer kan leveren.

Een woordvoerster van minister
Camiel Eurlings van Verkeer wilde
gisteren niet reageren op de aanvul-
lende eis vanuit Duitsland. Zij ver-
wees door naar diens collega in Bel-
gië, die de eerst aangewezene is om
te reageren op de Duitse ideeën.

Woordvoerder Jan Pauwels van
de Belgische staatssecretaris Etien-
ne Schouppe van mobiliteit laat na-
mens de bewindsman weten dat
de aanvullende eisen vanuit Duits-
land niet stroken met de afspraken
die in het internationale verdrag
over de reactivering van de spoor-
lijn IJzeren Rijn zijn gemaakt.


