
Uw steun kunt u laten blijken 
door het plaatsen van uw 
handtekening op de petitiebon. 

Deze handtekeningen zullen aan de Minis-

ter van Verkeer en Waterstaat worden aan-

geboden. Daarnaast wordt op maandag 13 

november a.s. een politiek debat gehouden 

met leden van verschillende partijen uit de 

Tweede Kamer. Zo krijgt de IJzeren Rijn een 

duidelijke plaats in de aanloop naar de ver-

kiezingen en in de kabinetsformatie na de 

verkiezingen. 

Mag ik u allen hierbij 

nogmaals uitnodigen

om u, samen met uw 

gemeentebestuur, 

in te zetten voor een

IJzeren Rijn door

Midden-Limburg en Zuid-Oost Brabant die 

onze leefbaarheid niet verder aantast.

De IJzeren Rijn moet een goederenspoorlijn worden 

dwars door steden en dorpen in Midden-Limburg. On-

danks de voorgestelde maatregelen gaat de leefbaar-

heid (wonen, werken en recreëren) sterk achteruit. De 

Nederlandse gemeenten Cranendonck, Weert, Hey-

thuysen en Haelen en de Belgische gemeenten Over-

pelt, Neerpelt en Hamont-Achel zijn daarom tegen deze 

spoorlijn door en langs dorpen en steden. In 2005 heb-

ben wij onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkhe-

den hoe een spoorlijn voor goederenvervoer aangelegd 

moet worden zonder aantasting van de leefbaarheid in 

Midden-Limburg en Zuid-Oost Brabant. Een goed voor-

beeld van zo’n spoorlijn is de “Betuwelijn”. Er zijn dus 

alternatieven. Wij blijven dan ook streven naar een 

goede kwaliteit van wonen en recreëren in Midden-

Limburg en Zuid-Oost Brabant. U kunt ons hierbij steu-

nen door samen met ons vóór de Tweede Kamerverkie-

zingen van 22 november a.s. de problematiek rond de 

IJzeren Rijn nog eens goed onder de aandacht van de 

Kamerleden te brengen.U hebt de afgelopen weken al 

enkele artikelen in de Grenskoerier, Het Land van 

Weert en de Streekbode over de IJzeren Rijn kunnen 

lezen. Ook wordt begin november in het stadhuis in 

Weert een tentoonstelling gehouden. Daar kunt u zich 

laten informeren over de IJzeren Rijn. 

Met uw steun klinkt 
onze stem luider
VOORWOORD BURGEMEESTER NIEDERER

Ik lig 
wakker 
van de 
IJzeren 
Rijn 

IJzeren Rijn 
ontspoort
Als het aan de regering ligt, wordt de IJze-

ren Rijn binnenkort weer in gebruik geno-

men. Dat historisch goederenspoor loopt 

echter dwars door Weert, en langs de dor-

pen Budel-Schoot, Baexem en Haelen. Daar-

door daalt de kwaliteit van wonen, werken, 

winkelen en ontspannen. Economie is erg 

belangrijk, maar levenskwaliteit ook.

Met de komst van de IJzeren 
Rijn verdwijnt de leefbaarheid

Om de twintig minuten zal een zware goe-

derentrein de nachtrust van duizenden 

mensen storen. Het lawaai zal zo intens 

zijn dat geluidsschermen weinig zullen 

uithalen. Bovendien vervoeren die treinen 

ook gevaarlijke stoffen. Een treinongeval 

in een dichtbebouwde dorpskern betekent 

een catastrofe voor mens en milieu. Door 

het intensieve goederentransport zal het 

autoverkeer aan de tientallen overwegen 

ook veel vaker voor gesloten slagbomen 

staan. De gevolgen? Fileleed, langere wacht-

tijden en sluipverkeer.

I N F O K R A N TI N F O K R A N T
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Een goederenspoor door Zuid-Oost Brabant en Midden-Limburg kan alleen met een maximale leef-

baarheid en een minimale overlast. Daar wij geen sober uitgevoerde IJzeren Rijn wensen, stellen  we 

graag onze alternatieven voor:

■  Spoortunnels onder stedelijke gebieden of omleidingen langs de A2 rijksweg
■  Verzonken aanleg van spoorwegen
■  Aarden wallen tegen lawaai- en zichthinder
■  Capaciteitverdeling over bestaande goederensporen

De gemeenten werken ook samen met de Belgische buren Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt om maat-

regelen te nemen om de leefbaarheid voor de bevolking aan weerszijden van de grens te garanderen.

De negatieve gevolgen van een 
IJzeren Rijn door onze woonkernen
GEMEENTEN BE WIJZEN DAT HET OOK ANDERS K AN

www.wakkervandeijzerenrijn.nl

Niet besparen 
op leefbaarheid 
en milieu
De Nederlandse regering is niet bereid om te 

investeren in compenserende milieumaat-

regelen bij het activeren van de IJzeren Rijn. 

Nederland schuift de rekening integraal door 

naar België maar het Europees Hof van Arbi-

trage oordeelt daar anders over: beide landen 

moeten een duit in het zakje doen. Onlangs 

kwamen België en Nederland overeen om 

een Commissie van Deskundigen aan te stel-

len die zich over de fi nanciering zal buigen. 

Weert, Cranendonck, Heythuysen en Haelen 

blijven actie ondernemen om hun standpun-

ten te laten weerklinken in die commissie.

Ik lig 
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van de 
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Rijn 



Niemand houdt rekening 
met lokale bevolking

“Hoewel de dreiging van de IJzeren Rijn er altijd is geweest, had-

den we het gevoel dat hij er niet zou komen. Tot nu. Berichten van 

Prorail doen het ergste vermoeden: via een achterpoortje zal de 

IJzeren Rijn terug op de politieke agenda komen. De IJzeren Rijn 

wordt nu al stiekem opnieuw gebruikt als omleiding voor de Mont-

zenroute. Daarover heeft de nationale politiek zelfs met geen 

woord gerept. De inwoners van Zuid-Oost Brabant en Midden-Lim-

burg willen echter geen IJzeren Rijn voor hun deur. Althans niet op 

deze manier. Waarom niet? De IJzeren Rijn veroorzaakt geluids-

hinder, verstoort onze nachtrust en beschadigt onze huizen door 

trillingen. De IJzeren Rijn vernielt natuurgebieden en rukt hechte 

gemeenschappen uiteen. Bovendien is er altijd weer die dreiging 

van een ongeval met een gevaarlijke lading. Wat dan? Daarom 

willen we dat er eindelijk rekening wordt gehouden met de be-

zorgdheden van de plaatselijke bewoners. Het wordt tijd voor ant-

woorden.”

R. Hermans

Bewoner Budel-Schoot, gemeente Cranendonck

In de bres voor onze inwoners 

www.wakkervandeijzerenrijn.nl

Surf naar www.wakkervandeijzerenrijn.nl en ontdek de jongste stand 

van zaken van de gezamenlijke actie van de gemeenten Cranendonck, 

Weert, Heythuysen en Haelen tegen de IJzeren Rijn.    

Petitie, affi ches en fl yers
Samen houden we het thema ‘IJzeren Rijn’ 

voortdurend onder de aandacht. Het minis-

terie van Verkeer en Waterstaat houden we 

wakker met een petitie 

waarop ook uw handteke-

ning niet mag ontbreken. 

Met fl yers en affi ches 

brengen we iedereen in 

de regio op de hoogte.

Voortdurende inspanningen voor meer leefbaarheid
Infotentoonstelling IJzeren Rijn in stadhuis Weert van 2 tot 4 november ‘06

Op 2, 3 en 4 november bent u tijdens de openingstijden van de 

winkels van harte welkom in het stadhuis van Weert voor een uit-

gebreide infotentoonstelling over de IJzeren Rijn. We presenteren 

u dan de conclusies van de onderzoeken, de genomen beslissin-

gen en de komende agendapunten. Daarnaast krijgt u een over-

zicht van het kabinetsstandpunt en de visie van de gemeenten 

langs de IJzeren Rijn in Noord-Brabant en Limburg. We vragen u 

ook vriendelijk om de petitie te ondertekenen. De tentoonstelling 

is doorlopend overdag én op donderdagavond geopend.

Burgers staan machteloos

“Veel gezinnen hebben gekozen voor een 

woning langs de spoorweg in Weert. Het 

oorverdovende lawaai van de goederen-

treinen nemen ze erbij: het zijn er ook 

maar twaalf per dag. Maar als de IJzeren 

Rijn opnieuw actief wordt, komt er dag 

en nacht om de vier minuten een trein 

voorbij je huis geraasd. Helaas hebben ze in Den Haag en Brussel hun 

oren al lang gesloten. Niet alleen voor het lawaai, maar ook voor onze 

bezwaren. Misschien moeten we nog harder roepen? Wij erkennen 

de economische noodzaak van een IJzeren Rijn, maar niet ten koste 

van de mensen! De inwoners van Midden-Limburg willen de prijs niet 

betalen met hun gezondheid, nachtrust en levenskwaliteit. Het wordt 

hoog tijd dat het beleid rekening houdt met de mensen die opgezadeld 

worden met de lasten van de IJzeren Rijn.”

C. van de Looy

Bewoner gemeente Weert

fl yers en 

affi ches



Argumenten tegen een IJzeren Rijn door steden en dorpen

Spoorweg splijt 
Cranendonck in 
twee
In Budel-Schoot komt de IJzeren Rijn via 

enkelspoor Nederland binnen. De woningen 

staan er op slechts een paar meter van de 

spoorweg: rampzalig voor de bewoners. De 

IJzeren Rijn splijt er bovendien de hechte 

dorpsgemeenschappen van Budel-Schoot 

en Budel-Dorplein. Gevolg? Lange wacht-

tijden aan de enige overweg, moeilijke 

bereikbaarheid voor hulpdiensten, hoge ge-

luidswering dwars door het dorp, gescheiden 

gemeenschappen en gevaarlijk transport. 

Enorme lawaai-
hinder in Weert
Vanuit België komt de IJzeren Rijn ten wes-

ten van Weert samen met de spoorlijn uit 

Eindhoven. Het treinverkeer rijdt dan over 

een stalen brug over de Zuid-Willemsvaart 

met veel lawaai als resultaat. Meer goederen-

treinen zullen nog meer lawaai veroorzaken, 

ondanks de geluidswering (8 meter hoog) 

die het uitzicht zal vernielen. Bovendien rijdt 

het goederenverkeer door het centrum van 

Weert over een verhoogde berm met fl atge-

bouwen erlangs. Een nachtmerrie voor de 

bewoners én een enorm veiligheidsrisico bij 

ongevallen met gevaarlijke ladingen.

Gesloten 
overwegen in 
Heythuysen
In Heythuysen maakt de IJzeren Rijn gebruik 

van het bestaande traject tussen Weert en 

Roermond: dwars door het open (natuur-) 

landschap. Ter hoogte van Baexem kruist 

de spoorweg de dorpskern. Hier liggen maar 

liefst acht overwegen waarvan drie in drukke 

verkeersaders. Meer goederenverkeer be-

tekent hier meer fi les, meer sluipverkeer en 

meer gevaar. Bovendien pleegt de IJzeren 

Rijn een aanslag op het natuurgebied van de 

Tungelroyse Beek.

Milieugebied 
onder druk in 
Haelen
Een IJzeren Rijn als Trans-Europees goede-

renspoor heeft dramatische gevolgen voor 

mens en natuur in Haelen. De geluidsover-

last neemt exponentieel toe, de hulpdiensten 

ervaren meer hinder en de woonkernen van 

Buggenum en Haelen worden belast met het 

risico van een milieuramp bij een treinonge-

val. Het natuurgebied Leudal zal bovendien 

zware druk ondervinden van de IJzeren Rijn.

Graag meer info? 
Ontdek alle gevolgen van de IJzeren Rijn 

voor uw gemeente op de infotentoonstel-

ling in het stadhuis van Weert. U bent wel-

kom van donderdag 2 tot en met zaterdag 

4 november 2006. 
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Problematiek in de gemeenten Overpelt, Neerpelt,Hamont-Achel, Cranendonck, Weert, Heythuysen en Haelen.

De IJzeren Rijn zet onze gezond-
heid en nachtrust op de helling

Toename goederenvervoer bij reactivering IJzeren Rijn

 

 2 ➞ 82 goederentreinen per dag

 0 ➞ 80 goederentreinen per dag

 12 ➞ 129 goederentreinen per dag

Tegenargumenten van gemeenten 

 Geluidshinder

 Gevaarlijk transport door kernen

 Verkeershinder aan overwegen / 

 Belemmering van hulpdiensten 
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U ligt 
wakker 
van de 
IJzeren 
Rijn?

Onderteken 
de petitiebon
U ligt wakker van de IJzeren Rijn maar de 

nationale politiek niet? Hoog tijd dat het 

verandert. Onderteken daarom de petitie-

bon, knip hem uit en stuur hem gratis op 

naar de gemeente Weert. U kunt de bon 

ook ondertekeken tijdens de infotentoon-

stelling. Uw stem is nodig! 

De regering laat ons wakker 
liggen van de IJzeren Rijn 

Goederenvervoer over deze historische 

spoorlijn (waaronder ook gevaarlijke stof-

fen) zal veel geluid veroorzaken terwijl ook 

de veiligheid langs het spoor in gevaar 

komt.

ik onderteken deze petitie, 
omdat ik tegen een sober 
uitgevoerde IJzeren Rijn ben!

Stuur deze petitie in een gesloten envelop naar 
(zonder postzegel):
Wakker van de IJzeren Rijn
p/a Gemeente Weert
Antwoordnummer 1200
6000 VB  WEERT

Naam:  

Adres:    

Postcode:   Woonplaats:  

Handtekening:

Adres:    

Postcode:   Woonplaats:  Postcode:   Woonplaats:  

Stuur deze petitie in een gesloten envelop naar 

✁

www.wakkervandeijzerenrijn.nl

Infokrant 01

IK WIL IN ZUID-OOST BRABANT EN MIDDEN-LIMBURG MET PLEZIER 

BLIJVEN WONEN, WERKEN, WINKELEN EN RECREËREN


