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Studie dubbele Maaslijn
� Minister kijkt naar verbinding IJzeren Rijn Roermond met logistiek centrum Venlo

Door Paul Bots
VENLO � De Maaslijn tussen
Venlo en Roermond zou
een dubbel spoor moeten
krijgen om Venlo flink te
laten profiteren van de
komst van de IJzeren Rijn.
Goederentreinen uit de
Antwerpse haven kunnen
dan, via een nieuwe bocht
ten noorden van Roer-
mond, doorrijden naar
Venlo. 

Minister Camiel Eurlings van
Verkeer en Waterstaat laat deze
optie onderzoeken en wil haar
met de regio bespreken om het
voorstel eventueel later in de
meerjarenplanning voor grote
projecten op te nemen. Wet-

houder Herman Janssen (PvdA,
Infrastructuur) van Venlo rea-
geert verheugd op de voorzet
van Eurlings.
De minister noemt het idee in
een brief aan de Tweede Kamer
over de IJzeren Rijn. Een onder-
zoek naar het omleiden van die
spoorlijn via Venlo langs de
snelweg A67 pakte negatief uit.
Die nieuwe lijn zou zeven mil-
jard euro kosten. Dat geld
wordt nooit terugverdiend on-
danks het feit dat het logistieke
knooppunt Venlo er flink van
zou profiteren. Heropenen van
de al jaren geleden in onbruik
geraakte oude IJzeren Rijn
dwars door Weert, Roermond
en nationaal park De Meinweg
is veel goedkoper. 

Het onderzoek heeft minister
Eurlings ervan overtuigd dat
een IJzeren Rijn via Venlo on-
haalbaar is. Toch vindt de minis-
ter dat Venlo niet met lege han-
den achter moet blijven. Venlo
is na de Rotterdamse haven en
Schiphol het belangrijkste lo-
gistieke knooppunt in Neder-
land. De stad moet die plaats
kunnen vasthouden en verster-
ken, schrijft Eurlings in een
brief aan de Tweede Kamer. Vol-
gens de minister kan dat alleen
als de stad ook goed bereikbaar
wordt voor goederentreinen. 
Het onderzoeksbureau doet
hiervoor een paar voorstellen.
Zo zou de huidige spoorlijn van-
uit Rotterdam naar Venlo, de
Brabantroute, met de aanleg

van tunnels en bruggen meer
ruimte krijgen voor goederen-
treinen. Ook zou een betere
spoorverbinding tussen de Ant-
werpse haven en Rotterdam
kunnen zorgen voor meer goe-
derentreinen op deze lijn. Pro-
bleem blijft wel dat op de Bra-
bantroute ook veel personen-
treinen rijden en die hebben
voorrang. Een tweede oplossing
is het aanleggen van een nieu-
we railterminal op het bedrij-
venterrein Trade Port Noord in
Venlo. In de plannen voor dit
terrein is daar al rekening mee
gehouden. Verder denkt het on-
derzoeksbureau dat Venlo en
Duisburg meer kunnen samen-
werken om goederentreinen af
te handelen. Het spoor tussen

beide steden moet dan wel ver-
beterd worden. Ook komt het
onderzoeksbureau met het
voorstel om de Maaslijn tussen
Venlo en Roermond te verdub-
belen. Momenteel zijn beide
steden alleen via een enkel
spoor verbonden. Als straks de
IJzeren Rijn langs Roermond
voert, zouden goederentreinen
daar via het nieuwe spoor kun-
nen afbuigen naar Venlo.
Wethouder Janssen van Venlo is
verheugd over de brief van Eur-
lings. Het opknappen van de
Brabantroute ziet de wethou-
der minder zitten. Op die route
rijden goederentreinen al
dwars door steden. Toename
van de drukte leidt alleen maar
tot problemen, verwacht hij. 


