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‘Konijnen Meinweg kennelijk
belangrijker dan mensen in Weert’

POLITIEK Weert reikt Kamerleden munitie aan voor aanstaand debat

door André Leblanc

Het plan om de IJzeren Rijn
via een tunnel onder Weert
door te leiden dreigt het
niet te halen. De gemeente
laat het er niet bij zitten en
kiest voor de tegenaanval.

O p 11 februari debatteert
de Kamer over de IJze-
ren Rijn. Op de agenda
staat dan onder meer

de brief die spoorbeheerder Pro-
Rail aan minister Camiel Eurlings
(CDA, Verkeer) heeft geschreven
over het Weerter Tunnelplan. Pro-
Rail heeft de minister negatief gead-
viseerd over dat 550 miljoen euro
kostende plan. Te duur en een
„slecht onderbouwde businessca-
se”, zo serveerde ProRail het Tun-
nelplan af. Eurlings liet Weert ver-
volgens weten dat een volledige on-
dertunneling „financieel onhaal-
baar” lijkt en dat de gemeente be-

ter kan werken aan „meer kansrij-
ke opties”. Met andere woorden: de
minister lijkt het advies van Pro-
Rail over te nemen.
Weert laat het er niet bij zitten. In
een uitgebreid memo wordt Kamer-
leden munitie aangereikt voor het
aanstaande debat. Meest opmerke-
lijke passage daarin is de vergelij-
king die gemaakt wordt met Natio-
naal Park De Meinweg bij Herken-
bosch. Eurlings is namelijk in no-
vember vorig jaar in Brussel met
zijn Duitse en Belgische evenknie
overeengekomen dat het tracé een
omleiding om Roermond moet krij-
gen en een tunnel onder De Mein-
weg. „Het konijn in de Meinweg is
kennelijk belangrijker dan de mens
in Weert”, zo zet Weert de discus-
sie nu op scherp. Enkele passages
uit de notitie: „Mensen zijn van
een hogere orde dan dieren, toch is
het kennelijk niet erg als de men-
sen in Weert erg veel overlast on-
dervinden. (...) zodat met name in
de nachtperiode iedere passerende
trein voor verstoring van de nacht-
rust zal zorgen, terwijl een konijn
in De Meinweg niet gestoord wordt

(...).”
De verschillen in behandeling zit-
ten het gemeentebestuur hoog. Zo
wordt ook een vergelijking ge-
maakt met de behandeling die Ze-
venaar heeft gekregen. De Betuwe-
lijn loopt er niet eens doorheen,
desalniettemin is er ten hoogte van
die plaats een tunnel gekomen.
ProRail krijgt het verwijt het Tun-
nelplan „stuk” te hebben gerede-
neerd, zich te bezondigen aan „cir-
kelredeneringen”en zich zeer „laat-
dunkend” uit te laten over Weert.
Gerard IJff, de (Roermondse) voor-

zitter van het Samenwerkingsver-
band IJzeren Rijn, wil niet al te
veel kwijt over het Weerter memo.
„Ik laat die vergelijking met de ko-
nijnen voor rekening van de colle-
ga’s in Weert.” Volgens IJff heeft
het Samenwerkingsverband IJzeren
Rijn zich steeds op het standpunt
gesteld dat àlle knelpunten in het
tracé moeten worden opgelost. Dat
moge zo zijn, feit is dat de Roer-
mondse lobby in Den Haag tot nu
toe meer resultaat heeft gehad dan
de Weertse. Met dank aan de konij-
nen van de Meinweg.


