
Voorwaarden voor leefbare woonkernen in 

Cranendonck, Weert en Leudal

Het tunnelplan IJzeren Rijn





Voorwaarden voor leefbare woonkernen in  

Cranendonck, Weert en Leudal

Het tunnelplan IJzeren Rijn



Colofon
Opdrachtgevers 
Gemeente Cranendonck
Gemeente Leudal
Gemeente Weert
Provincie Limburg

Uitgave 
Movares Nederland B.V.
Leidseveer 2-10, kamer B 2.18
Postbus 2855
3500 GW  Utrecht
 
Telefoon  
030-2653716

Telefax  
030-2655241

Auteur 
Ir. Bert Klarus
 
Adviseurs 
Ir. Jan van Gigch
Ing. Jan Jonker
Ir. Kees Peters
Ing. Gijs Kreike MA
Ing. Jeroen Engel

Projectnummer 
MR100762

Utrecht, 16 juni 2008

© 2008, Movares Nederland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Movares Nederland B.V.



Inhoudsopgave

 Samenvatting           6

1 Inleiding         13

2 Ambities en opgaven        15

2.1 Gemeente Weert        15

2.2 Gemeente Cranendonck       20

2.3 Gemeente Leudal        22

3 De IJzeren Rijn in Weert       25

3.1 Het tracé          25

3.2 Oplossingsmogelijkheden       27

3.3 Toetsingscriteria         29

3.4 De varianten         30

3.5 Toetsing           38

3.6 De voorkeursvariant        43

4 De IJzeren Rijn in Cranendonck en Leudal    45

4.1 Cranendonck         45

4.2  Leudal          47

5 Ontwikkelingskansen voor Weert      49

5.1 Regionale positionering        49

5.2 Kansen in de spoorzone        49

6 Conclusies         53

6.1 Inpassing in Weert        53

6.2 Inpassing in Cranendonck       53

6.3 Inpassing in Leudal        53



6  |  Het tunnelplan IJzeren Rijn 

Samenvatting
Inleiding
De gemeenten Weert, Cranendonck en Leudal 
zijn tegen de reactivering van de IJzeren Rijn 
omdat reactivering een enorme impact heeft op 
de kwaliteit van het leefmilieu in de stedelijke 
en dorpsgebieden en de natuurgebieden. Voor 
de betrokken gemeenten is het ondenkbaar dat 
de IJzeren Rijn, zonder ingrijpende maatregelen 
om alle hinder voor het leefmilieu te voorkomen, 
wordt gereactiveerd. De IJzeren Rijn heeft voor 
de gemeenten ten westen van de Maas geen 
toegevoegde waarde. Voor de gemeente Weert is 
zelfs sprake van een dreigende degradatie van de 
stedelijke gebieden die grenzen aan de spoorlijn. 
Ook de provincie Limburg heeft zich tegen de 
reactivering van de IJzeren Rijn uitgesproken. 
Echter, gegeven de situatie dat reactivering 
onafwendbaar lijkt, eist de provincie Limburg 
voor het tracégedeelte ten westen van de Maas 
een “robuuste” oplossing voor de inpassing in het 
stedelijk gebied van Weert.

Reeds eind 2007 heeft de gemeente Weert de 
minister van Verkeer en Waterstaat laten weten 
in beginsel bereid te zijn om tot een gezamenlijke 
nadere uitwerking te komen van de plannen 
voor de passage van de IJzeren Rijn door Weert. 
De minister heeft zowel aan de Tweede Kamer 
als aan de gemeente Weert te kennen gegeven 
een nadere uitwerking (verdiepingsstudie) van de 
gemeentelijke visie toe te juichen en bereid te zijn 
om op basis van de gemeentelijke visie met het 
college van B&W nader van gedachte te wisselen. 
De voorliggende studie biedt de basis en een 
bijdrage aan de discussie met de Minister van 
Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer 
over het vereiste voorzieningenniveau vanuit het 
gemeentelijke en provinciale perspectief alsook 
een basis voor de allocatie van financiële middelen 
ten behoeve van de uitvoering van het nader te 
bepalen alternatief. 

Context, ambities en opgaven
Weert
Weert is een stad in Midden-Limburg met ca. 50.000 
inwoners. Door haar ligging op enige afstand van 
grotere stedelijke agglomeraties is de stad altijd 
sterk op zichzelf aangewezen gebleven voor werk 
en voorzieningen. Weert heeft door die positie 
een balans gevonden in de verhouding tussen 
de kwaliteit van leven en het functioneren als 
economisch centrum van de regio. Weert is een stad 
in balans! Die balans is niet vanzelfsprekend. Weert 
heeft in het recente verleden veel geïnvesteerd 
in de kwaliteit van de stad en de stedelijke 
voorzieningen. De huidige hoge kwaliteit van de 
leefomgeving is daarvan het tastbare resultaat.  
 

 

Weert is een zeer aantrekkelijke woongemeente 
met een uitgebreid voorzieningenapparaat en een 
dynamisch bedrijfsleven. De ambitie van Weert 
is om deze balans in stand te houden en waar 
mogelijk te versterken.

In de komende jaren zal Weert nog maar beperkt 
uitbreiden. Alle nieuwe ruimtelijke opgaven 
zullen ontwikkeld worden binnen de bestaande 
stad. Daarvoor dient voldoende ‘ontwikkelruimte’ 
beschikbaar te zijn. Het gaat hierbij vooral om de 
herstructurering of transformatie van verouderde 
stedelijke gebieden en de herontwikkeling van 
restzones. 
Toen in 1913 de spoorlijn Eindhoven-Maastricht 
werd geopend, werd de oorspronkelijke ‘IJzeren 
Rijn’ verhoogd aangelegd, inclusief verhoogde 
emplacementen. Nu, bijna honderd jaar na 
de opening van de verhoogde spoorbaan, is 
de goederenoverslagfunctie in Weert geheel 
verdwenen en zijn veel oudere industriegebieden 
langs de baan toe aan vernieuwing. De 
bedrijvigheid is van karakter veranderd en de 
aanstaande transformatie van deze gebieden 
zal meer in de richting gaan van gemengde 
woon-werk-verblijfsgebieden. Datzelfde geldt 
voor de oudere spoorkruisingen, die na honderd 
jaar gefunctioneerd te hebben niet meer zijn 
toegesneden op de eisen van het hedendaagse 
verkeer. De viaducten in de Stationsstraat en de 
Maaseikerweg moeten in het centrale gebied in 
samenhang met de voorgestane herstructurering, 
worden aangevuld met nieuwe onderdoorgangen 
voor zowel autoverkeer als voor langzaamverkeer.

De komst van de IJzeren Rijn speelt voor de 
beoogde herstructurering van de spoorzone 
van Weert een cruciale rol. Daarom geldt als 
voorwaarde dat:
- de doorkruising van Weert op een dusdanige 

wijze plaatsvindt, dat de effecten op de 
leefbaarheid, de bereikbaarheid en de 
verslechtering van de veiligheid worden 
uitgesloten;

- ontwikkelruimte ontstaat voor de realisering van 
toekomstige stedelijke opgaven;

- en dat de realisering van de gewenste 
kwaliteitsverbeteringen van de leefomgeving 
in de spoorzone op geen enkele wijze wordt 
belemmerd.

De balans van de stad mag op geen enkele 
wijze worden verstoord. Oplossingen voor het 
doorkruisen van Weert met de IJzeren Rijn 
moeten in het licht van deze voorwaarden worden 
beschouwd.
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Cranendonck
Cranendonck is een gemeente in Noord-Brabant 
met ca. 20.000 inwoners verdeeld over de kernen 
Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, 
Maarheeze en Soerendonk. De kernen zijn door 
deze verdeling relatief klein en hebben daarmee 
hun typische dorpse woonmilieus weten te 
behouden. Cranendonck beschikt over een zeer 
aantrekkelijk buitengebied met de Weerter- en 
Budelerbergen en de Leende en Groteheide. 
Cranendonck beschikt eveneens over relatief 
omvangrijke bedrijventerreinen van onder andere 
de zinkfabriek en Airpark nabij Kempen Airport. 
Het vliegveld wordt benut voor kleinschalige 
zakenvluchten. Het is de bedoeling het terrein 
van de Zinkfabriek te herontwikkelen tot het 
‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’, kortweg 
DIC genoemd. Inmiddels is een deel van het terrein, 
waar vroeger fabrieken stonden, opgeschoond en 
gesaneerd. Omdat ruimte voor industrie schaars is 
geworden, zijn er economische mogelijkheden voor 
de regio en de gemeente in het bijzonder.

De IJzeren Rijn doorsnijdt de gemeente en zal in 
de toekomst bij een hogere vervoersintensiteit de 
bereikbaarheid van de gemeente ten zuiden van de 
spoorlijn beïnvloeden. De gemeente Cranendonck 
wenst dan ook dat de bereikbaarheid van het dorp 
Budel-Dorplein en het DIC in de toekomst op het 
huidige niveau gehandhaafd blijft. De gemeente 
Cranendonck verwacht tevens van de Rijksoverheid 
dat voor de doorsnijding van haar gemeente 
alle mogelijke middelen worden ingezet om de 
extra hinder tot een minimum te beperken en de 
toegenomen risico’s voor haar bewoners binnen 
aanvaardbare grenzen blijven.

Leudal
Leudal is een grote plattelandsgemeente met 
circa 37.000 inwoners in Midden-Limburg. De 
beleving van ruimte en landschappelijke kwaliteit 
is één van de belangrijkste kwaliteiten van 
Leudal. De gemeente met zowel vitale dorpen als 
platteland wordt ervaren als een aantrekkelijke 
leef- en woonomgeving. Alle voorzieningen zijn 
voorhanden op acceptabele afstand, in de eigen 
kernen of in de nabijgelegen steden Roermond 
en Weert. De omgeving wordt vooral gekenmerkt 
door veel groen en veel ruimte. Landschappelijke 
decors variëren van bosgebied en mooie beekdalen 
tot authentieke, uitgestrekte landbouwgebieden. 
Verspreid door de gemeente liggen diverse 
waardevolle natuurgebieden, zoals het gebied rond 
de Uffelse beek en het Leudal zelf.

Voor de toekomst kiest de gemeente Leudal voor 
een koers die optimaal gebruik maakt van de 
groene en ruimtelijke kwaliteiten in de  

 
 
gemeente. Voorop staat daarbij het voortbestaan 
en versterken van deze kwaliteiten, terwijl tevens 
ruimte wordt gecreëerd voor noodzakelijke 
dynamiek in de samenleving. De reactivering van 
de IJzeren Rijn mag de realisering van deze doelen 
niet belemmeren. Vandaar dat de gemeente Leudal 
inzet op het behoud van goede verbindingen tussen 
de kernen onderling en de recreatiegebieden aan 
weerszijde van het spoor en het voorkomen van 
hinder door de toename van het (goederen)vervoer 
per spoor voor de omgeving. Gezien het belang van 
de agribusiness voor de gemeentelijke economie, 
dient een ongestoorde bedrijfsvoering voor 
agrarische bedrijven mogelijk te blijven. 

De IJzeren Rijn in Weert
Oplossingsrichtingen
Voor de gemeente Weert is het ondenkbaar dat 
een Trans-Europese vervoersas ten behoeve van 
onder meer het vervoer van gevaarlijke stoffen 
door haar stedelijk gebied wordt gevoerd zonder 
mitigerende maatregelen. De gemeente Weert 
wenst, bij reactivering van de IJzeren Rijn, dat 
oplossingen worden gekozen die een duurzame, 
toekomstvaste inpassing in Weert opleveren. In 
het huidige scenario wordt uitgegaan van 72 
treinen per etmaal� via het historisch tracé. Hierbij 
wordt aangesloten op de medio 2007 gemaakte 
afspraken tussen Nederland en België en de daaruit 
voortvloeiende uitgangspunten voor de ontwerpen.

Het eerste en belangrijkste uitgangspunt is de wens 
van de gemeente Weert om het goederenvervoer 
via de IJzeren Rijn én van en naar Eindhoven 
separaat (los van het personenvervoer) in een 
afgesloten buis af te wikkelen door Weert, teneinde 
de negatieve effecten ten gevolge van geluid, 
trillingen, externe veiligheid voor de leefbaarheid 
uit te sluiten.
Omdat het samenvoegen van de IJzeren Rijn met 
de afgeleide goederenbaan vanuit Eindhoven 
naar verwachting veel ruimte in beslag neemt, 
zijn eveneens oplossingen onderzocht waarbij de 
goederenspoorbanen uit België en Eindhoven als 
aparte spoorlijnen (dubbele spoorbaan) naast elkaar 
door Weert lopen en pas aan de oostzijde worden 
samengevoegd met de hoofdbaan. Dit houdt wel 
in dat beide enkelsporige banen in twee richtingen 
bereden moeten kunnen worden. 

�de gestelde 72 treinen zijn het aantal treinen dat de Nederlands Duitse grens 
passeert. Het aantal goederentreinen op het baanvak door Weert zal in 2030 naar 
verwachting 111 per etmaal zijn. 
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De inpassing van de separate goederenspoorbaan in 
Weert kan op twee manieren plaatsvinden:
- een ondergrondse (tunnel)oplossing;
- een bovengrondse, verhoogd gelegen
 (tunnel)oplossing, ook wel tube genoemd.
Bij ondergrondse oplossingen kunnen twee ‘tunnel-
technieken’ worden gebruikt: een boortunneltech-
niek en een cut&covertunneltechniek.
Bij de hooggelegen oplossingen wordt gedacht 
aan een ‘tunnelbak’ op een dijklichaam. De 
‘tunnelbak’ zorgt ervoor dat mogelijke hinder door 
het goederenvervoer voor de omgeving wordt 
weggenomen. Deze oplossing wordt ook wel ‘tube’ 
genoemd. De tube kan op dijkniveau liggen en 
krijgt dan een totale hoogte ten opzichte van het 
aansluitende maaiveld van ca. 11 meter. Om de 
hoogte te beperken is tevens gekeken of een half 
in de spoordijk verzonken tube mogelijk is.

Toetsingscriteria
De oplossingsrichtingen die in beeld worden 
gebracht zullen worden getoetst op de volgende 
hoofdcriteria.
- Biedt de oplossing voldoende capaciteit voor 

het goederenvervoer en is sprake van een 
toekomstvaste oplossing?

- Wordt de hinder voor de leefomgeving beperkt 
tot het absolute minimum? De hinder wordt 
veroorzaakt door:
•	Geluid	als	gevolg	van	het	spoorweglawaai;
•	Trillingen	door	zwaar	goederenvervoer;
•	Externe	veiligheidsrisico’s	als	gevolg	van	het	

transport van gevaarlijke stoffen per spoor.
- Worden kansen geboden voor de noodzakelijke 

binnenstedelijke ‘ontwikkelruimte’ die zonder de 
gekozen oplossing onderbenut zouden blijven? 
De ontwikkelruimte heeft twee dimensies:
•	Het	vergroten	van	de	bestaande	

gebruiksmogelijkheden van gebieden omdat 
hinderzones verkleinen of vervallen;

•	Het	vrijvallen	van	spoorfuncties	(rangeren)	voor	
stedelijke functies.

- Is de inpassing van de oplossing in Weert en in 
de directe omgeving acceptabel en weegt de 
noodzakelijke ‘inpassingsruimte’ op tegen de 
ontwikkelingskansen die binnenstedelijk worden 
geboden? De inpassing heeft drie dimensies:
•	De	ruimte	die	nodig	is	om	spoorbanen	in-	en	uit	

te vlechten;
•	Hoogte	ligging	in	relatie	met	de	verticale	

(on)mogelijkheden zoals de passages van de 
Zuid-Willemsvaart, Ringbaan West en de tunnel 
in de Stationsstraat;

•	De	mate	waarin	de	ruimtelijk-visuele	inpassing	
moet plaatsvinden, mogelijk en acceptabel is.

Eisen aan de infrastructuur
De belangrijkste eisen aan de infrastuctuur 
die invloed hebben op het ontwerp van de 
inpassingvarianten voor Weert en omgeving zijn:
- De kwaliteit van de infrastructuur voor het 

huidige personen- en goederenvervoer dient 
behouden te blijven;

- Er dient voldoende capaciteit te zijn voor 
minimaal twee goederentreinen per richting, per 
uur;

- De baanvakken dienen voor goederenvervoer 
geschikt te zijn voor snelheden van 100 km/h;

- Dieseltractie is het uitgangspunt en eventuele 
ombouw naar elektrificeren dient niet onmogelijk 
gemaakt te worden.

Bij overkapping of een tunnelconstructie gelden 
er in het kader van (tunnel)veiligheid aanvullende 
eisen. Allereerst heeft de tunneltoerit een 
maximum hellingspercentage van 2,5%. Dit bepaalt 
de lengte van de tunneltoerit. Ten tweede mogen 
er geen wissels in de tunnel aanwezig zijn. De 
vervlechting van het spoor naar Budel en Eindhoven 
zal bovengronds moeten plaatsvinden en vergt 
extra spoorbogen ten westen van Weert.

De uitgewerkte varianten

1. Voor de boortunnelvariant is alleen een oplossing 
met een dubbelspoor met 2 rijrichtingen per 
spoor onderzocht.

2. Voor de gegraven tunnel is ook een oplossing 
in beeld gebracht met slechts 1 goederenspoor 
(smallere, goedkopere tunnelbuis).

3. Voor de tube op de dijk zijn twee doorsneden 
nader onderzocht: een tube boven op de dijk en 
een tube die halfverzonken in de dijk ligt.

4. Er is onderzocht of een combinatie mogelijk is 
van een hoge passage over de Zuid-Willemsvaart 
en een tunnel door Weert. Het bleek echter niet 
mogelijk om tijdig na de passage over de vaart 
te kunnen dalen met de spoorbaan om onder de 
Ringbaan West door te kunnen gaan.

5. Voor de M-baan oplossing is alleen de doorsnede 
onderzocht omdat het lengteprofiel en het 
horizontale alignement overeenkomen met de 
tube op de dijk.

principe techniek Variant (oplossing)

ondergronds boortunnel 1:  dubbelspoor, 2 rijrichtingen per spoor

in dagbouw gegraven tunnel 

(cut&cover)

2a: enkelspoor, 2 rijrichtingen

2b: dubbelspoor, 2 rijrichtingen per spoor

2c: dubbelspoor, 1 rijrichting per spoor

bovengronds tube op dijk 3a: dubbelspoor, 2 rijrichtingen per spoor

3b: dubbelspoor, 1 rijrichting per spoor

halfverzonken tube in dijk 4a: dubbelspoor, 2 rijrichtingen per spoor

4b: dubbelspoor, 1 rijrichting per spoor

M-baan 5:  dubbelspoor, 1 rijrichting per spoor
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Beoordeling van de varianten
Capaciteit
De beoordeling is gebaseerd op de stand van de 
techniek in 2018, het jaar van indienststelling van 
de IJzeren Rijn, inclusief het gebruik van ERTMS. De 
capaciteit van de varianten is onder meer bepaald 
met behulp van de “oversteekkans”, een door 
ProRail gehanteerde methode voor het beoordelen 
van de capaciteit in haalbaarheidsstudies. De 
voorlopige conclusies luiden:
- De enkelsporige tunnelvariant heeft te weinig 

capaciteit om de gewenste vervoersstromen 
(111 goederentreinen per etmaal) te kunnen 
accommoderen. Deze variant valt hiermee af.

- De dubbelsporige varianten met separate 
spoorbanen door Weert hebben voldoende 
capaciteit als aan de oostzijde met een vrije 
kruising kan worden ingevlochten op de 
hoofdbaan en als een wachtspoor aanwezig is op 
de IJzeren Rijn ten westen van Weert.

- De dubbelsporige varianten met 1 rijrichting 
per buis hebben voldoende capaciteit en 
toekomstwaarde als aan de oostzijde met 
een vrije kruising wordt ingevlochten op de 
hoofdbaan.

Geluid, trillingen en luchtkwaliteit
Hinder door geluid en trillingen is bij alle varianten 
goed op te lossen. Een hoog gelegen tube zorgt 
voor extra afscherming van het geluid van de 
personentreinen ten zuiden van de spoorbaan. Ten 
noorden van de spoorbaan, geldt als gevolg van 
reflectie, het omgekeerde effect.
Naar verwachting worden nergens de normen 
voor fijnstof overschreden. Bij toepassing van 
tunnels kunnen met name aan de tunnelmonden 
hogere concentraties voorkomen. Met technische 
maatregelen kan de overlast worden voorkomen.

Bijdrage varianten aan beperken Externe 
Veiliheidsrisico’s.
Voor explosies en brand in een tunnelconstructie 
geldt, hoe dieper deze in de grond ligt hoe 
beperkter het effect boven de grond. Bij een 
boortunnel worden de effecten afgevangen en zal 
buiten de ventilatieschachten en de tunnelmonden 
weinig effect zijn. Dat geldt in vergelijkbare 
mate ook voor een cut&cover-oplossing. Een 
geconstrueerde tube op een dijklichaam zal 
aanzienlijk meer effecten op de omgeving kunnen 
hebben, omdat de zijwaarte explosie maar 
beperkt wordt afgevangen en het ontbreekt aan 
grondbedekking op het dak en langs de wanden.

Ontwikkelruimte
De ruimte voor het realiseren van de toekomstige 
transformatie opgaven (het vergroten van de 
bestaande gebruiksmogelijkheden) in de spoorzone 

van Weert is bij alle varianten, met uitzondering 

van de variant met de M-baan, even groot.
De geboden fysieke ontwikkelruimte tussen de 
cut&cover varianten en de tube varianten verschilt 
niet zo heel erg veel. Wel is het zo dat bij een 
tunneloplossing de inrichting van de vrijvallende 
gebieden min of meer vrij is. Bij een hooggelegen 
tube zal terdege rekening moeten worden 
gehouden met de inpassing van de tube. 

Inpassing
De varianten (tube of tunnel), waarbij aan de 
westzijde een invlechtpunt aanwezig is (dit 
zijn de varianten waarbij de IJzeren Rijn en de 
goederenspoorbaan uit Eindhoven aan de westzijde 
van Weert in elkaar vlechten) hebben grote invloed 
op het buitengebied. Hier moeten zeer ruime 
spoorbogen worden aangelegd. Dit wordt als 
onwenselijk gezien.
De varianten met een half in de dijk verzonken 
tube zijn niet mogelijk of zeer onwenselijk. Dit in 
verband met de kruising met de Ringbaan West 
die niet te verlagen is en de onwenselijkheid van 
aantasting van de Stationsstraattunnel, vanwege 
de bijzondere stedenbouwkundige waarde. De 
half verzonken tube varianten zijn daarom niet 
uitvoerbaar.
De tube-oplossingen zullen een enorme impact 
hebben op de ruimtelijk-visuele kwaliteit van de 
stedelijke gebieden in de spoorzone. Mogelijk 
dat op die impact plaatselijk kan worden 
‘gecamoufleerd’ door groen of afschermende 
bebouwing. Ter plaatse van de spoorkruisingen zal 
dit over grote lengtes niet mogelijk zijn. De hoge 
tubevariant wordt om deze reden als onwenselijk 
beschouwd.

De voorkeursvariant van Weert

Op basis van de bovenstaande toetsing kan het 
volgende worden geconcludeerd: De cut&cover 
tunnelvariant (2b) met dubbelspoor met 2-
rijrichtingen per spoor, met een vrije kruising aan 
de oostzijde van Weert, heeft de absolute voorkeur 
van de gemeente Weert. Met deze oplossing wordt:

Voorkeursvariant 
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- Voldoende capaciteit geboden voor de 
afwikkeling van het goederenvervoer en het 
personenvervoer;

- De hinder door geluid, trillingen en fijn stof 
voorkomen;

- Het externe veiligheidsrisico voldoende verkleind;
- De gebruiksmogelijkheden in de spoorzone 

worden maximaal vergroot door het wegnemen 
van de hinderbronnen;

- Het mogelijk de rangeerterreinen op te ruimen 
om maximaal gebruik te kunnen maken van de in 
potentie aanwezige ontwikkelruimte;

- Een goede inpassing aan de westzijde van 
Weert gerealiseerd omdat slechts een beperkt 
ruimtebeslag voor extra goederensporen 
noodzakelijk is;

- De ruimtelijk-visuele impact van bovengrondse 
oplossingen voorkomen.

De investeringskosten van deze oplossing 
worden geschat op € 550 miljoen, exclusief 
BTW en verwervings-, sloop-, sanerings- en 
bouwrijpmaakkosten. Bij de bovenstaande 
kostenschattingen is reeds rekening gehouden met 
de aanleg van een vrije kruising aan de oostzijde 
van Weert om de goederenspoorbanen te laten 
invlechten met de hoofdbaan. 

De gemeente Weert wenst tevens een adequate 
bescherming tegen geluid, trilling en externe 
veiligheidsrisico’s van het vakantiepark De 
Weerterbergen (3.000 bedden met onder andere 
de functie van vakantie-nierdialysecentrum). De 
gemeente Weert stelt daarom als voorwaarde 
dat de geluidsmaatregelen die worden getroffen 
tegen de overlast voor het natuurgebied 
worden doorgezet tot aan de oostzijde van het 
vakantiepark.

Ontwikkelingsmogelijkheden voor Weert
Met het ‘beschikbaar’ komen van meer 
gebruiksmogelijkheden voor de verouderde 
gebieden in de spoorzone ontstaat de kans 
de regionale positie te gaan versterken. Dat is 
noodzakelijk om de concurrentie aan te kunnen 
gaan met de omliggende stedelijke gebieden op 
het gebied van wonen, werken en gebruikers van 
stedelijke voorzieningen. Juist de spoorzone biedt 
het vestigingsklimaat voor verschillende regionale, 
stedelijke programma’s, vooropgesteld dat de 
hinder door de IJzeren Rijn volledig is voorkomen 
door de aanleg van de goederenspoorbaan in een 
tunnel onder de stad.
De totale omvang van de gebieden in de spoorzone 
waar op korte en lange termijn een transformatie 
of herstructurering zal plaatsvinden naar een 
hoogwaardiger gebruik bedraagt ca. 75 ha. Het 
merendeel van dit gebied (ca. 57 ha) zal een 
langzame transformatie kennen van het huidige 

laagwaardige industriële gebruik naar meer 
hoogwaardige gebruiksvormen. Verondersteld 
wordt dat dit combinaties zullen zijn van wonen en 
kleinschalig werken en dienstverlening. Omdat de 
hinder als gevolg van de spoorbaan is weggenomen 
kan dit hoogwaardige gebruik ook daadwerkelijk 
worden gerealiseerd. Teneinde de regionale 
positie van Weert te kunnen versterken zal met de 
ontwikkeling van de centrale spoorzone gekoerst 
worden op een gemengde invulling met werk-, 
voorzieningen- en woonfuncties. 

De IJzeren Rijn in Cranendonck en Leudal
Beide gemeenten hebben wensen en 
uitgangspunten geformuleerd om de leefbaarheid 
te behouden en waar mogelijk kansen om de 
leefbaarheid te vergroten te benutten. Beide 
gemeenten willen daarnaast onderzoeken of 
het mogelijk is een spooraansluiting van hun 
bedrijventerreinen (Duurzaam Industriepark 
Cranendonck resp. ZevenEllen) op de IJzeren Rijn te 
krijgen zodat de vestigingscondities voor bedrijven 
worden verbeterd. Het extra goederenvervoer 
per spoor dat deze aansluitingen op de 
bedrijventerreinen oproept dient te passen binnen 
de capaciteit van de infrastructuuroplossing zoals 
die door Weert wordt voorgestaan. 

Gemeente Cranendonck
De gemeente Cranendonck heeft de volgende spe-
cifieke eisen geformuleerd met betrekking tot de 
inpassing van de reactivering van de IJzeren Rijn op 
haar grondgebied:
- In de huidige Trajectnota/MER wordt voor 

de kruisingen met de Fabrieksstraat en de 
Stationsweg voorzien in bewaakte overwegen. 
De gemeente Cranendonck wil ongelijkvloerse 
kruisingen om de bereikbaarheid van het gebied 
ten zuiden van het spoor in stand te houden. Dit 
is met name van belang voor hulpdiensten en 
economisch verkeer.

- De gemeente wil afdoende maatregelen tegen de 
geluidoverlast en maatregelende om de externe 
veiligheidsrisico’s te beperken voor de bewoners 
langs het spoor ter hoogte van de kern Budel-Schoot.

- De gemeente wil maatregelen tegen 
de geluidoverlast ter hoogte van het 
natuurgebied Weerter- en Budelerbergen. Deze 
geluidmaatregelen mogen niet ten koste gaan 
van de oversteekbaarheid van de spoorlijn voor 
de aanwezige fauna en voor recreanten.

- De gemeente wil dat de mogelijkheid voor een 
toekomstig station in Budel-Schoot of in Hamont 
(België), indien personenvervoer vanaf Weert 
naar België wordt gerealiseerd, niet onmogelijk 
wordt gemaakt.
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Gemeente Leudal
De gemeente Leudal heeft de volgende specifieke 
eisen geformuleerd met betrekking tot de inpassing 
van de reactivering van de IJzeren Rijn op haar 
grondgebied:
- De gemeente wil de huidige oversteekbaarheid van 

het spoor behouden, bestaande overwegen mogen 
niet vervallen. De gemeente acht het noodzakelijk, 
gezien de toenemende intensiteit op dit deel van 
het traject van de IJzeren Rijn, de overwegen te 
vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Het gaat 
hierbij primair om de volgende spoorkruisingen:
•	Kelperweg
•	Stationsstraat
•	N279	(Heythuyserweg)
•	Roermondseweg

- De gemeente wil afdoende geluidmaatregelen 
om de overlast als gevolg van het geluid van 
de spoorbrug bij Buggenum op te lossen, ter 
verbetering van de leefbaarheid van Buggenum.

- Gelijktijdig met de realisering van de 
geluidmaatregelen wil de gemeente Leudal dat 
de gelegenheid wordt aangegrepen om op of 
aan de spoorbrug een passage te realiseren voor 
langzaamverkeer. Inwoners uit de gemeente Leudal 
kunnen met de lv-verbinding over de brug op 
een snelle manier naar Roermond voor werk en 
voorzieningen.

- De gemeente wil afdoende geluidmaatregelen 
en maatregelen ter beperking van de externe 
veiligheidsrisico’s op de plekken waar de spoorbaan 
langs dorpsgebieden loopt (Baexem en Haelen). 
De voorgenomen uitbreiding van het dorp Baexem 
in de richting van de spoorbaan mag niet worden 
belemmerd.

- De gemeente acht instandhouding van het ‘Natura 
2000 gebied Leudal’ relevant vanuit ecologisch 
oogpunt en pleit daarom voor geluidsafscherming 
van de noord- en zuidzijde van de spoorbaan, ten 
behoeve van het natuurgebied. 

- De gemeente stelt dat door de reactivering van de 
IJzeren Rijn de optie tot het heropenen van station 
Baexem of Haelen niet onmogelijk mag worden.

Conclusies
Inpassing in Weert
De inpassing van het ‘historisch tracé’ van de IJzeren 
Rijn door Weert kan alleen plaatsvinden indien 
wordt besloten het goederenvervoer over de IJzeren 
Rijn en vanuit Eindhoven via separate, ‘ingepakte’ 
spoorbanen door Weert te leiden. De separate 
goederenspoorbanen moeten in een zogenaamde 
cut&cover tunnel aan de zuidzijde van de huidige 
spoordijk worden aangelegd.
De tunnel wordt aangelegd vanaf de westzijde van 
de Zuid-Willemsvaart, onder de vaart door en komt 
ter plaatse van de rand van de bebouwde kom aan 
de oostzijde weer op maaiveld. Aan de oostzijde van 
Weert wordt een ongelijkvloerse kruising aangelegd 

om te kunnen in- en uitvlechten op de hoofdbaan, 
teneinde in de toekomst voldoende capaciteit voor 
zowel goederen- als personenvervoer te kunnen 
aanbieden. Ter plaatse van het vakantiepark De 
Weerterbergen dienen adequate geluidwerende 
maatregelen te worden getroffen.

De aanleg van de tunnelpassage door Weert biedt 
de gemeente de mogelijkheid om haar toekomstige 
binnenstedelijke transformatie opgave aan te 
pakken en de ruimtelijke kwaliteit van de stad 
verder te verhogen, omdat de hinder door het 
goederentransport per spoor door de stad geheel 
is weggenomen. Door de aanleg van de tunnel 
worden tevens terreinen in de centrale spoorzone 
‘vrijgespeeld’ die kunnen worden benut om de 
regionale positie van Weert te versterken.

Alleen als de IJzeren Rijn op bovenomschreven wijze 
door Weert wordt aangelegd en bovenstaande 
ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan, is een 
verantwoorde inpassing in de gemeente Weert 
mogelijk.

Inpassing in Cranendonck
De inpassing van het ‘historisch tracé’ van de IJzeren 
Rijn door Cranendonck kan alleen plaatsvinden indien 
wordt besloten om ongelijkvloerse kruisingen aan 
te leggen in de Stationsweg en de Fabrieksstraat 
en adequate geluidwerende voorzieningen 
worden getroffen voor de woonbebouwing 
langs de spoorbaan en voorzieningen worden 
aangebracht die het externe veiligheidsrisico tot een 
minimum beperken. Tevens dienen geluidwerende 
maatregelen worden getroffen om de invloed van het 
goederentransport op het natuurgebied de Weerter- 
en Budelerbergen te beperken.

Alleen als deze maatregelen worden genomen is een 
verantwoorde inpassing in de gemeente Cranendonck 
mogelijk.

Inpassing in Leudal
De inpassing van het ‘historisch tracé’ van de IJzeren 
Rijn door Leudal kan alleen plaatsvinden indien 
wordt besloten om ongelijkvloerse kruisingen 
aan te leggen in de Kelperweg, Stationsstraat, 
N279 (Heythuyserweg) en Roermondseweg. Er 
moeten maatregelen worden getroffen om de 
geluidhinder door de Maasbrug en in de kernen en 
natuurgebieden langs de spoorbaan te beperken. Bij 
de aanpassing van de Maasbrug moet onderzocht 
worden of een langzaamverkeersroute over de brug 
kan worden aangelegd. En er moeten maatregelen 
worden getroffen om de externe veiligheidsrisico’s te 
beperken.
Alleen als deze maatregelen worden genomen is 
een verantwoorde inpassing in de gemeente Leudal 
mogelijk.
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De spoorbaan door Weert ter plaatse van het station De spoorbaan door Haelen gemeente Leudal

De Stationstraat in Weert, met doorkijk op de Stationsstraattunnel Goederentransporten door de gemeente Leudal

Studiegebied
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1 Inleiding
Aanleiding
De gemeenten Weert, Cranendonck en Leudal zijn tegen de reactivering van de IJzeren Rijn, omdat 
reactivering een enorme impact heeft op de kwaliteit van het leefmilieu in de stedelijke en dorpsgebieden en 
de natuurgebieden. Voor de betrokken gemeenten is het ondenkbaar dat de IJzeren Rijn, zonder ingrijpende 
maatregelen om alle hinder voor het leefmilieu te voorkomen, wordt gereactiveerd. De betrokken gemeenten 
verwijzen hierbij naar de beantwoording door minister Eurlings van vragen tijdens het overleg van de vaste 
commissie van Verkeer en Waterstaat op 13 maart 2008, waarbij hij aangeeft dat “het niveau van inpassing 
[van de IJzeren Rijn] dezelfde zal zijn als bij de Betuweroute. ... De minister wil daarin ambitieus zijn, want 
hij wil de overlast zo veel als mogelijk beperken. Er moet daarom een ambitieus, maar ook realistisch plan 
komen.”

Ook de provincie Limburg heeft zich tegen de reactivering van de IJzeren Rijn uitgesproken. Echter, gegeven 
de situatie dat reactivering onafwendbaar lijkt, heeft de provincie Limburg voor het gebied ten oosten van 
de Maas de N280/A52-variant naar voren geschoven als de voorkeursvariant. Deze wordt, vergeleken met het 
historische tracé, als minst slecht beschouwd. Voor het tracégedeelte ten westen van de Maas eist de provincie 
een “robuuste” oplossing voor de inpassing in het stedelijk gebied van Weert.

De IJzeren Rijn heeft voor de gemeenten ten westen van de Maas geen toegevoegde waarde. Voor de 
gemeente Weert is zelfs sprake van een dreigende degradatie van de stedelijke gebieden die grenzen aan 
de spoorlijn. Het zijn juist deze gebieden die een belangrijke rol zullen spelen in de toekomstige ruimtelijke 
economische opgaven in het binnenstedelijk gebied. Door de beoogde wijze van reactivering via de bestaande 
spoorlijn door Weert, komt de ontwikkeling van de economische concurrentiepositie van Weert als regionaal 
centrum sterk onder druk te staan. De gemeente Weert eist dan ook dat als de reactivering van de IJzeren 
via het historisch tracé niet kan worden voorkomen, een inpassing in het stedelijk gebied wordt voorgestaan 
die alle hinder voor de omgeving voorkomt en de mogelijkheden om de regionale positie van de stad te 
versterken niet beperkt.

Reeds eind 2007 heeft de gemeente Weert de minister van Verkeer en Waterstaat laten weten de wens 
te hebben om tot een gezamenlijke nadere uitwerking te komen van de plannen voor de passage van de 
IJzeren Rijn door Weert. De minister heeft aangegeven dat dit initiatief past in de overlegfase, die kort na de 
besluitvorming tussen Nederland en België zal starten. 
Op 11 maart 2008 (Brief minister; VenW/DGP-2008/1101) heeft de minister aan de Tweede Kamer laten 
weten het te waarderen als de gemeente Weert en andere betrokken gemeenten ter voorbereiding op de 
overlegfase komen met een eigen gemeentelijke visie op de mogelijkheden voor een integrale inpassing van 
de IJzeren Rijn op het grondgebied van de gemeenten ten westen van de Maas. De minister geeft aan bereid 
te zijn om op basis van de gemeentelijke visie met het college van B&W nader van gedachten te wisselen. De 
voorliggende studie “Het tunnelplan IJzeren Rijn – Voorwaarden voor leefbare woonkernen in Cranendonck, 
Weert en Leudal”, is het antwoord van deze gemeenten op dit verzoek van de minister.
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Doel van de studie
Het voorliggende plan naar de inpassingsmogelijkheden van de IJzeren Rijn door de gemeenten Weert, 
Cranendonck en Leudal heeft de vorm van een ‘quick scan’ van de ‘technische’ alternatieven met 
aandacht voor de bijbehorende functionele eisen en kostenniveaus en biedt inzicht in de meerwaarde 
voor de ontwikkelingsambities van de gemeente Weert voor de spoorzone en de mogelijkheden voor het 
opwaarderen van de vervoersknoop alsmede voor ontwikkelambities van Leudal, als blijkend uit het rapport 
“Leven in Leudal, strategische overallvisie 2020”. Voor de gemeente Cranendonck worden de voorwaarden 
voor leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in beeld gebracht.

De verdiepingsstudie biedt een basis voor de discussie binnen de gemeenten over de te stellen 
randvoorwaarden en uitgangspunten voor de IJzeren Rijn door het stedelijk gebied van Weert en de dorps- en 
waardevolle landschappelijke gebieden in alle gemeenten.
De verdiepingsstudie biedt tevens een basis en een bijdrage aan de discussie met het ministerie van V&W en 
de Tweede Kamer over het vereiste voorzieningenniveau vanuit het gemeentelijke en provinciale perspectief, 
alsook een basis voor de allocatie van financiële middelen ten behoeve van de uitvoering van het nader te 
bepalen alternatief. 

Opzet verdiepingsstudie
Om antwoord te kunnen geven op de vraag welke inpassingvariant het meest wenselijk is voor Weert en de 
gemeenten Cranendonck en Leudal zijn eerst de algemene ontwikkelingen van deze gemeenten in beeld 
gebracht. Hierbij is gekeken naar de toekomstige ruimtelijke, economische, sociale en culturele relaties 
(hoofdstuk 2). 
De studie gaat vervolgens in op de inpassingsmogelijkheden in de gemeente Weert (hoofdstuk 3). Hiertoe 
is eerst de context van het project IJzeren Rijn geschetst en de daaraan gekoppelde normen en richtlijnen 
voor de spoorinfrastructuur. Op basis van de wensen vanuit de gemeente Weert en de normen en richtlijnen 
zijn de oplossingsmogelijkheden in kaart gebracht en zijn toetsingscriteria opgesteld, waarop de diverse 
inpassingvarianten zijn beoordeeld. Vervolgens zijn alle oplossingsmogelijkheden beschreven en op basis van 
de toetsingscriteria - capaciteit, hinder, externe veiligheid, ontwikkelruimte en inpassing - beoordeeld. Op 
basis van deze beoordeling is de voorkeursvariant van Weert geselecteerd. 
In het volgende hoofdstuk zijn de inpassingswensen van de gemeenten Cranendonck en Leudal weergegeven 
(hoofdstuk 4).
In hoofdstuk 5 is vervolgens een antwoord gegeven op de specifieke vraag van de minister om het belang van 
de inpassing voor de ontwikkeling van de spoorzone van Weert aan te geven. 
In het concluderende hoofdstuk 6 is aangegeven onder welke voorwaarden de gemeenten Weert, 
Cranendonck en Leudal mee willen werken aan de inpassing van de IJzeren Rijn in hun gemeenten. De 
gekozen oplossing voor Weert en de inpassingsmaatregelen voor Cranendonck en Leudal vormen tezamen de 
gewenste inpassingsvariant voor de IJzeren Rijn in Nederland ten westen van de Maas.
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2 Ambities en opgaven
2.1 Gemeente Weert
Algemene ontwikkelingen
Weert is een stad in Midden-Limburg met ca. 50.000 inwoners. Door haar ligging op enige afstand van grotere 
stedelijke agglomeraties is de stad altijd sterk op zichzelf aangewezen gebleven voor werk en voorzieningen. 
Weert heeft door die positie een balans gevonden in de verhouding tussen de kwaliteit van leven en het 
functioneren als economisch centrum van de regio. Weert is een stad in balans!

Die balans is niet vanzelfsprekend. Weert heeft in het recente verleden veel geïnvesteerd in de kwaliteit van 
de stad en de stedelijke voorzieningen. De huidige hoge kwaliteit van de leefomgeving is daarvan het tastbare 
resultaat. Weert is een zeer aantrekkelijke woongemeente met een uitgebreid voorzieningenapparaat 
en een dynamisch bedrijfsleven. De ambitie van Weert is om deze balans in stand te houden en waar 
mogelijk te versterken. Voor de korte termijn staan nog beperkte uitbreidingen van het woongebied en het 
bedrijfsgebied aan de noordzijde van de Zuid-Willemsvaart gepland. Maar de grootste aandacht van de stad 
zal uitgaan naar het aanpassen van het bestaand stedelijk gebied aan de nieuwe eisen van haar gebruikers: 
inwoners, bedrijven en bezoekers.

Weert staat voor een aantal belangrijke opgaven die het toekomstig functioneren van de stad moeten 
versterken. Ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening, de schaalvergroting van de arbeids- en 
afzetmarkten van bedrijven, het veranderen van de aard van de werkgelegenheid naar een meer 
kennisintensief milieu, de schaalvergroting van de onderwijsmarkt en de leisuremarkt leiden tot nieuwe eisen 
die mensen stellen aan hun leef- en werkomgeving, de voorzieningen die daar bij horen en de bereikbaarheid 
van woning, werk en voorzieningen.

Zoals in grote delen van Nederland slaat ook de vergrijzing in Weert toe. En zoals in veel kleinere steden is 
dat ook in Weert niet alleen een gevolg van demografische ontwikkelingen, maar ook een gevolg van het 
wegtrekken van jonge mensen op zoek naar opleidingen of werk op meer lucratieve plekken in Nederland of 
elders. Weert heeft zichzelf als opgave gesteld om, naast het zorgdragen voor de ouder wordende inwoners 
met adequate voorzieningen, ook jonge gezinnen naar de stad te trekken. De kwaliteit van het woonmilieu 
en het voorzieningenpakket moet voor beide doelgroepen hoog zijn.

Weert heeft een sterke relatie ontwikkeld met Eindhoven. Die relatie kent meerdere lagen. In de eerste plaats 
is er een arbeidsmarktrelatie. Mensen uit Weert forensen naar Eindhoven om daar (in de hoogwaardige 
kennisindustrie) te werken. Andersom is Weert voor mensen uit Eindhoven een aantrekkelijke plek om te 
wonen. Het prijsniveau ligt lager, de woonkwaliteit is hoog en de afstand naar Eindhoven is eenvoudig 
te overbruggen. Belangrijk is ook de bedrijfsrelatie tussen Weert en Eindhoven. Weert profileert zich met 
een bedrijfsmilieu waar de innovaties die worden bedacht in Eindhoven worden doorontwikkeld naar 
producten voor de markt. Dit bedrijfsmilieu vereist hoogwaardige kennis en nauwe samenwerking tussen 
kennisinstellingen en bedrijfsleven. Naast Eindhoven zijn Weertenaren eveneens gericht op Roermond, 
Maastricht en over de grens op Hasselt en Düsseldorf, waar men vooral voor de grootstedelijke voorzieningen 
terecht kan.

Transformatiegebied aan de Parallelweg in Weert.
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Weert is als stad lang sterk naar binnen gekeerd geweest. Werkgelegenheid en voorzieningen hadden vooral een lokaal karakter. 
Met de regionalisering van arbeidsmarkten en de toegenomen mobiliteit van mensen hebben inwoners en bedrijven uit Weert  
hun oriëntatie verbreed. Men werkt in Eindhoven, shopt in Dusseldorf en gaat naar de universiteit in Maastricht. Om haar positie 
als regionaal centrum te behouden, zal Weert sterker de nadruk moeten leggen op het ontwikkelen van stedelijke functies die de 
regionale positie versterken.

De spoordijk door Weert

Dorpsplein in Budel-Schoot
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Voor extensieve recreatie en toerisme is het buitengebied van Weert bekend om z’n vele paardensport-
mogelijkheden en de golfsport. Voor meer grootschalige intensieve buitenrecreatie richt Weert zich 
ook op het gebied van de Maasplassen nabij Roermond en de uitgestrekte bosgebieden richting Belgie. 
Daarnaast biedt Roermond indoorfaciliteiten voor verblijfsrecreanten in de vorm van leisure-voorzieningen. 
Samenwerking met Roermond (en Leudal) op het gebied van het ‘vermarkten’ van het recreatief product 
kan voor Weert economische meerwaarde opleveren. De combinatie van waterrecreatie op de Maasplassen, 
extensieve recreatie in het landelijk tussengebied en twee stedelijke kernen met veel uitgaansvoorzieningen 
levert een rijk toeristisch product. De stad Weert kan, net als Roermond, het toeristisch aanbod vergroten door 
het aanbieden van meer indoor- en verblijfsfaciliteiten.

Toekomstige (geplande) ontwikkelingen
In de komende jaren zal Weert nog beperkt uitbreiden. Aan de noordzijde van de Ringbaan-noord zal een 
nieuwe woonwijk worden aangelegd voor ca. 1.000 woningen (Laarveld) en aan de zijde van de A2 een 
nieuw bedrijventerreinen voor 40.000 m2 bedrijfsruimten (Kampershoek-Noord). Aan de oostzijde is nog een 
beperkte uitbreiding van het woongebied gedacht voor ca. 250 woningen (Vrouwenhof). 
De groei van het wegverkeer op de Ringbaan Noord maakt het noodzakelijk na te denken over de aanleg van 
een nieuwe noordelijk rondweg. Het beoogde tracé loopt vanaf het verlengde van de Kazernelaan (over de 
Zuid-Willemsvaart) noordelijk van Boshoven naar de Eindhovenseweg. 

Alle nieuwe ruimtelijke opgaven zullen ontwikkeld worden binnen de bestaande stad. Daarvoor dient 
voldoende ‘ontwikkelruimte’ beschikbaar te zijn. Het gaat hierbij vooral om de herstructurering of 
transformatie van verouderde stedelijke gebieden en de herontwikkeling van restzones. 
De bedrijventerreinen Kanaalzone I en II zullen op termijn kunnen transformeren naar een woon-werk-
landschap. Het bedrijvengebied langs het binnenstedelijke deel van N280 (Roermondseweg) zal eveneens in 
de toekomst van ‘kleur’ kunnen verschieten. Bij alle herstructureringslocaties zal in de toekomst veel meer 
de nadruk komen te liggen op het mengen van woonfuncties met (kleinschalig) werken en dienstverlening. 
De kwaliteit van de leef- en werkomgeving van deze ‘mixed-use’ locaties zal daarom op een voldoende 
hoog niveau moeten worden gebracht. Hinder vanuit de omgeving, die voor de oorspronkelijke industriële 
bestemmingen geen bezwaar vormde, mag geen belemmering zijn voor de ontwikkeling van deze ‘nieuwe’ 
stedelijke gebieden.

Toekomstige ruimtelijke opgaven in Weert, vooral gericht op kwaliteitsverbetering in 

de bestaande stad.
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Ruimtelijke structuur en ontwikkelingskansen
In de ruimtelijke structuur van Weert zijn er naast het centrumgebied twee belangrijke ‘lijnen’ aanwezig: 
de Zuid-Willemsvaart en de spoorbaan. Het centrum van Weert is in de laatste jaren al flink opgeknapt. 
De openbare ruimte in het winkelgebied is aangepakt en er zijn diverse stedelijke vernieuwingsprojecten 
tot stand gekomen, ook juist buiten de singels, waarmee de kwaliteit van het centrum als woon-, werk- en 
voorzieningengebied sterk is verbeterd.

De Zuid-Willemsvaart, het 123 km lange kanaal tussen Maastricht en ’s-Hertogenbosch, is lange tijd de basis 
geweest voor de ontwikkeling van industrie. De watergebondenheid van veel bedrijven is sterk verminderd 
of geheel verdwenen. In Weert wordt de Zuid-Willemsvaart steeds meer gezien als een kans om nieuwe 
stedelijke milieus te realiseren. De vaart vormt in feite een nieuwe basis voor de herontwikkeling van het 
stedelijk gebied. De verwachting is dat de herontwikkeling vooral gericht zal zijn op het realiseren van nieuwe 
woonmilieus waarin het water een belangrijke rol speelt.

Zo’n vijftig jaar na de opening van de Zuid-Willemsvaart werd in 1879 aan de zuidzijde van het toenmalige 
Weert de spoorlijn Antwerpen-Duitsland geopend. Toen in 1913 de spoorlijn Eindhoven-Maastricht werd 
geopend, werd de oorspronkelijke ‘IJzeren Rijn’ verhoogd aangelegd, inclusief verhoogde emplacementen. 
Tot eind zestiger jaren was Weert belangrijk voor het goederenvervoer per spoor. Vanuit Weert werden 
Maarheeze (inclusief de Philips-fabriek), Heeze, Budel en Baexem-Heythuysen bediend. Daarvoor beschikte 
Weert over een groot goederenemplacement. Van het oorspronkelijke station uit 1879 resteerden tot circa 
1972 twee sporen die, laaggelegen langs de Parallelweg enkele fabrieken railaansluiting tot voor de deur 
boden. Ook was in die tijd de oude locomotievenloods nog aanwezig die later in opdracht van NS werd 
gesloopt.

Het rangeerterrein in Weert.
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Nu, bijna honderd jaar na de opening van de verhoogde spoorbaan, is de goederenoverslagfunctie in Weert 
geheel verdwenen en zijn veel oudere industriegebieden langs de baan toe aan vernieuwing. De bedrijvigheid 
is van karakter veranderd en de aanstaande transformatie van deze gebieden zal, zoals in de voorgaande 
paragraaf aangegeven, meer in de richting gaan van gemengde woon-werk-verblijfsgebieden.

Datzelfde geldt voor de oudere spoorkruisingen, die na honderd jaar gefunctioneerd te hebben niet 
langer zijn toegesneden op de eisen van het hedendaagse verkeer. De viaducten in de Stationsstraat en de 
Maaseikerweg moeten in het centrale gebied in samenhang met de voorgestane herstructurering, worden 
aangevuld met nieuwe onderdoorgangen voor zowel autoverkeer als voor langzaamverkeer.

De IJzeren Rijn
De komst van de IJzeren Rijn speelt voor de beoogde herstructurering van de spoorzone van Weert een 
cruciale rol. De richting van de toekomstige herstructurering naar meer gemengde woon-werkgebieden 
met een hoge omgevingskwaliteit, kan en mag niet worden gefrustreerd door de aanleg van een ‘tweede 
Betuweroute’ door Weert. De gemeente Weert stelt als voorwaarden dat:
- de doorkruising van Weert op een dusdanige wijze plaatsvindt, dat hinder voor bestaande leefomgeving 

wordt uitgesloten;
- ontwikkelruimte ontstaat voor de realisering van toekomstige stedelijke opgaven;
- en dat de realisering van de gewenste kwaliteitsverbeteringen van de leefomgeving in de spoorzone op 

geen enkele wijze wordt belemmerd.
De balans van de stad mag op geen enkele wijze worden verstoord. Oplossingen voor het doorkruisen van 
Weert met de IJzeren Rijn moeten in het licht van deze voorwaarden worden beschouwd.

De belangrijkste ontwikkelingsgebieden in Weert: de binnenstad, de oevers van de 

Zuid-Willemsvaart en de spoorzone.
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2.2 Gemeente Cranendonck
Cranendonck is een gemeente in Noord-Brabant met ca. 20.000 inwoners verdeeld over de kernen Budel, 
Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk. De kernen zijn door deze verdeling relatief 
klein en hebben daarmee hun typische dorpse woonmilieus weten te behouden. Cranendonck beschikt 
over een zeer aantrekkelijk buitengebied met de Weerter- en Budelerbergen en de Leende en Groteheide. 
Cranendonck beschikt eveneens over relatief omvangrijke bedrijventerreinen van onder andere de zinkfabriek 
en Airpark nabij Kempen Airport. Het vliegveld wordt benut voor kleinschalige zakenvluchten. 

Het is de bedoeling het terrein van de Zinkfabriek te herontwikkelen tot het ‘Duurzaam Industriepark 
Cranendonck’, kortweg DIC genoemd. Inmiddels is een deel van het terrein waar vroeger fabrieken 
stonden opgeschoond en gesaneerd. Omdat ruimte voor industrie schaars is geworden, zijn er economische 
mogelijkheden voor de regio en de gemeente in het bijzonder. Dat is ook de reden waarom de gemeente het 
project samen met de grondeigenaar (Budel Zink) heeft opgepakt. Met de realisatie van een hoogwaardig 
bedrijvenpark wil de gemeente de economie een noodzakelijke impuls geven. 

Budel Zink en de gemeente willen echter niet zomaar een bedrijventerrein ontwikkelen. In 2004 is een 
ontwikkelingsvisie opgesteld waarin uitgangspunten zijn geformuleerd die moeten leiden tot een ‘duurzaam 
industriepark’, een park waarin milieu en economie uitstekend samengaan en waarin ‘symbiose’ bereikt 
kan worden: bedrijven die gebruik maken van elkaars energie en capaciteiten. Bedrijven die zullen worden 

IJzeren Rijn door natuurgebied Weerter- en Budelerbergen
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aangetrokken moeten aansluiting hebben met de bestaande industrie en faciliteiten op het terrein. Een 
ander uitgangspunt van de ontwikkelingsvisie is dat de natuur gehandhaafd en versterkt wordt. Het is 
randvoorwaarde dat de komst van meer bedrijvigheid niet ten koste gaat van het milieulandschap in de 
omgeving. Daar waar dat wel gebeurt, zal het ook gecompenseerd moeten worden. Een derde punt in de 
ontwikkelingsvisie is dat de toekomstige bebouwing ook moet passen in het bestaande landschap. 

De reactivering van de IJzeren Rijn heeft voor Cranendonck twee kanten. In de eerste plaats biedt het 
mogelijkheden om de multimodale ontsluiting van het DIC verder uit te bouwen. Een aansluiting op een 
hoofdtransportas, ook in de richting van Duitsland, versterkt deze vestigingscondities.
Maar aan de andere kant doorsnijdt de IJzeren Rijn de gemeente en zal in de toekomst bij een hogere 
vervoersintensiteit de bereikbaarheid van de gemeente ten zuiden van de spoorlijn beïnvloeden. De gemeente 
Cranendonck stelt als voorwaarde dan ook dat de bereikbaarheid van het dorp Budel-Dorplein en het DIC in 
de toekomst op het huidige niveau gehandhaafd blijft.
Het tracé van de IJzeren Rijn ‘schampt’ de dorpskern van Budel-Schoot. De gemeente Cranendonck verlangt 
van de Rijksoverheid dat voor de doorsnijding van haar gemeente alle mogelijke middelen worden ingezet om 
de hinder tot een minimum te beperken en de toegenomen risico’s binnen voor haar bewoners aanvaardbare 
grenzen blijven.

Het tracé van de IJzeren Rijn in de gemeente Cranendonck
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2.3 Gemeente Leudal
Leudal is een grote plattelandsgemeente met circa 37.000 inwoners in Midden-Limburg. De gemeente is op 
1-1-2007 ontstaan na een fusie van de voormalige gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer, 
bestaande uit in totaal 16 kernen.
De beleving van ruimte en landschappelijke kwaliteit is één van de belangrijkste kwaliteiten van Leudal. 
De gemeente met zowel vitale dorpen als platteland wordt ervaren als een aantrekkelijke leef- en 
woonomgeving. Alle voorzieningen zijn voorhanden op acceptabele afstand, in de eigen kernen of in de 
nabijgelegen steden Roermond en Weert. De omgeving wordt vooral gekenmerkt door veel groen en veel 
ruimte. Landschappelijke decors variëren van bosgebied en mooie beekdalen tot authentieke, uitgestrekte 
landbouwgebieden. Verspreid door de gemeente liggen diverse waardevolle natuurgebieden, zoals het 
gebied rond de Uffelse beek en het Leudal zelf. Leudal heeft een variatie aan attracties, waaronder naast de 
genoemde natuurgebieden ook kastelen, kloosters en fietsroutes.

Voor de toekomst kiest de gemeente Leudal voor een koers die optimaal gebruik maakt van de groene 
en ruimtelijke kwaliteiten in de gemeente. Voorop staat daarbij het voortbestaan en versterken van deze 
kwaliteiten, terwijl tevens ruimte wordt gecreëerd voor noodzakelijke dynamiek in de samenleving. Deze 
missie van de gemeente Leudal is geoperationaliseerd in de onderstaande doelen.
- Het stimuleren van de vitaliteit en de rijke sociale samenhang in de samenleving door te kiezen voor 

hiërarchie tussen de kernen, met een centrumkern (Heythuysen), een aantal autonome kernen met 
(commerciële) voorzieningen (Horn, Haelen, Neer, Roggel, Ittervoort) en ‘woondorpen’ waar het accent ligt 
op het behoud en stimuleren van de ontmoetingsfunctie voor inwoners. 

- Actief investeren in de omgeving en via integrale gebiedsontwikkeling werken aan een aantal impulsen 
in de ruimtelijke kwaliteit van de kernen en het buitengebied. Concreet betekent dit bijvoorbeeld strakke 
contouren rondom kernen, investeringen in de landschappelijke kwaliteiten van grote gebieden zoals het 
Leudal en de beken/beekdalen, verbindingen (zones) creëren tussen kernen en recreatieve gebieden (groene 

Uit veiligheidsoverweging afgesloten overweg in de gemeente Leudal
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corridors), inpassen van grootschalige en kleinschalige landbouw, een goede inpassing van de N280 en een 
ander profiel (regionale weg) van de N273.

- Ruimte voor dynamiek en economische ontwikkeling is gericht op het op peil houden van het aantal 
arbeidsplaatsen in Leudal en een sterke positionering in de regio Midden-Limburg. Speerpunten voor de 
komende jaren zijn de uitwerking (binnen de randvoorwaarden van de ‘groene route’) van de kansrijke 
pieken in Leudal: zorg, toerisme en agribusiness.

- Ten aanzien van vrije tijd werken aan de ontwikkeling en versterking van kleinschalige vormen van toerisme 
& recreatie. Leudal kan en wil met de aanwezige natuur (beekdalen, bos, het Leudal), de rijke cultuur 
(evenementen, verenigingsleven) en historie (kastelen, molens, landschappen) inspelen op actuele trends 
(behoefte aan natuur, beleving, afwisseling).

De reactivering van de IJzeren Rijn mag de realisering van deze doelen niet belemmeren. Vandaar dat de 
gemeente Leudal eisen stelt aan het behoud van goede verbindingen tussen de kernen onderling en de 
recreatiegebieden aan weerszijde van het spoor en het voorkomen van hinder door de toename van het 
(goederen)vervoer per spoor voor de omgeving.
Gezien het belang van de agribusiness voor de gemeentelijke economie, dient een ongestoorde 
bedrijfsvoering voor agrarische bedrijven mogelijk te blijven. De gemeente Leudal ziet op lange termijn 
mogelijkheden tot de ontwikkeling van een multimodaal vervoerknooppunt op het terrein ZevenEllen, 
indien een aansluiting op de spoorbaan kan worden gerealiseerd en als de huidige N280 ter hoogte van 
ZevenEllen kan worden gebundeld met de spoorlijn Weert - Roermond. De (geluid)hinder als gevolg van 
het spoorweglawaai van de Maasbrug moet worden aangepakt. Gelijktijdig dient te worden bezien of een 
langzaamverkeersrelatie van Leudal met Roermond kan worden gerealiseerd.

Het tracé van de IJzere Rijn in de gemeente Leudal.
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Het tracé van de IJzeren Rijn met de A52-variant in het netwerk van 

grensoverschrijdende spoorverbindingen
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3 De IJzeren Rijn in Weert

In het vorige hoofdstuk is aangegeven welke belangen voor de gemeenten Cranendonck, Weert en Leudal in 
het geding zijn bij reactivering van de IJzeren Rijn. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de inpassing 
van de IJzeren Rijn in Weert. 
De reden dat meer uitgebreid op de passage door Weert wordt ingegaan, heeft direct te maken met 
de situatie dat de IJzeren Rijn hier door binnenstedelijk gebied loopt. Voor de gemeente Weert is het 
ondenkbaar dat een Trans-Europese vervoersas ten behoeve van onder meer het vervoer van gevaarlijke 
stoffen door haar stedelijk gebied wordt gevoerd zonder extra maatregelen. Als de IJzeren Rijn door Weert 
gevoerd moet worden, is dat alleen acceptabel als dit volstrekt geen hinder op levert voor de leefomgeving 
en de stad Weert door de komst van de IJzeren Rijn ontwikkelruimte geboden wordt voor de binnenstedelijke 
ontwikkelingsopgaven die zij zichzelf heeft gesteld.

3.1 Het tracé
Het uitgangspunt voor deze verdiepingsstudie is een tracering van de IJzeren Rijn via het historisch tracé. In 
oktober 2007 is in opdracht van de provincie Limburg een Quickscan� uitgevoerd naar de meerwaarde van 
de N280/A52-variant. Deze variant heeft geen invloed op de tracering van de IJzeren Rijn tussen de Belgisch/
Nederlandse grens en de Maas, maar zou wel gevolgen kunnen hebben voor de impact op de omgeving 
omdat deze variant zou kunnen leiden tot grotere vervoersstromen. Daarom wordt in deze studie eveneens 
aandacht besteed aan de consequenties van de IJzeren Rijn met de N280/A52-variant. 

Historisch tracé IJzeren Rijn
Wanneer wordt gesproken over het historisch tracé van de IJzeren Rijn dan gaat het om het tracé via Budel, 
Weert, Roermond en het Meinweggebied naar Duitsland, met grenspassage Dalheim. De minister van 
Verkeer en Waterstaat heeft reeds te kennen gegeven het historisch tracé - dat sinds 1991 buiten dienst is 
- niet meer als zodanig te willen reactiveren. Naar aanleiding van de Trajectnota/MER� uit 2001 wordt nu als 
voorkeursvariant voor het historisch tracé een omlegging noordoostelijk om Roermond en een tunnel door het 
Meinweggebied gehanteerd. Deze variant is in de Trajectnota/MER uitgewerkt als A3-variant.

N280/A52-variant
De zogenaamde N280/A52-variant is een nieuwe variant die door minister Wittke is geïnitieerd en dankt zijn 
naam aan de bundeling met Duitse Bundesautobahn A52 en de N280 in Nederland. Om ook in Nordrhein-
Westfalen op een goede manier om te gaan met leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid zijn er diverse 
varianten voor het Duitse deel van de IJzeren Rijn onderzocht. Het historisch tracé doorsnijdt in Duitsland de 
plaatsen Dalheim, Wegberg, Rheindalen en sluit in Mönchengladbach aan op het hoofdspoor, deze plaatsen 
worden met de A52-variant ontzien. Op basis hiervan prefereert minister Wittke de A52-variant. Deze variant 
zou zowel enkel- als dubbelsporig gerealiseerd kunnen worden.

  �Provincie Limburg (23-10-2007) Quick scan meerwaarde N280/A52-variant IJzeren Rijn; uitgevoerd door BCI/IVV/Movares
  �De Trajectnota/MER (2001) is wegens het in een impasse raken tussen Nederland en België nooit afgerond en formeel vastgesteld.
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Enkelsporige oplossing, 2 rijrichtingen, invlechtpunten aan west- en oostzijde Weert.

Dubbelsporige oplossing, 2 rijrichtingen per spoor, invlechtpunt aan oostzijde Weert.

Dubbelsporige oplossing, 1 rijrichting per spoor, invlechtpunten aan west- en oostzijde Weert.

Eindhoven

België

Roermond

Eindhoven

België

Roermond

Eindhoven

België

Roermond
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3.2 Oplossingsmogelijkheden

Vervoersscenario’s
De gemeente Weert stelt als voorwaarde dat, bij reactivering van de IJzeren Rijn, oplossingen worden gekozen 
die een duurzame, toekomstvaste inpassing in Weert opleveren. Dat betekent onder meer dat niet alleen 
dient te worden uitgegaan van de nu ‘overeengekomen’ vervoersstromen, maar dat tevens nagedacht dient 
te worden over oplossingen die uitgaan van een toekomstige groei van de vervoersstromen. In het huidige 
scenario wordt uitgegaan van 72 treinen per etmaal3 via het historisch tracé. Hierbij wordt aangesloten op de 
uitgangspunten voor ProRail en Infrabel.
Weert acht het denkbaar dat in de toekomst de goederenvervoersstromen per spoor verder gaan toenemen, 
ook via de IJzeren Rijn. Dit scenario betekent dat zowel in België als in Duitsland forse investeringen in de 
kwaliteit van de infrastructuur plaatsvinden om de capaciteit te verhogen. De gekozen oplossing in Weert 
moet deze extra vervoerscapaciteit (op termijn) kunnen bieden zonder ingrijpende aanpassingen van de 
infrastructuur in het stedelijk gebied en zonder dat extra hinder voor de leefomgeving optreedt. 
Hoewel de personenvervoersvraag daar nu wellicht nog geen aanleiding toe geeft, acht Weert het van groot 
belang om de mogelijkheden open te houden voor het faciliteren van personenvervoer tussen België en 
Nederland en tussen Duitsland en Nederland. Deze opvatting wordt ook door de Belgische locale overheden 
onderschreven.

Oplossingen
Het eerste en belangrijkste uitgangspunt is de wens van de gemeente Weert om het goederenvervoer via 
de IJzeren Rijn én van en naar Eindhoven separaat (los van het personenvervoer) in een afgesloten buis af te 
wikkelen door Weert, teneinde de negatieve effecten ten gevolge van geluid, trillingen, externe veiligheid 
voor de leefbaarheid uit te sluiten.
Het gevolg van deze wens is dat het goederenvervoer van en naar Eindhoven moet worden afgeleid van de 
hoofdbaan en moet worden samengevoegd met de spoorbaan komende vanuit Budel (de IJzeren Rijn) juist 
ten westen van de Zuid-Willemsvaart. De separate goederenspoorbaan door Weert moet vervolgens aan 
de oostzijde van Weert weer worden samengevoegd met de hoofdbaan richting Roermond. De separate, 
afgeschermde goederenspoorbaan kan bestaan uit één of twee sporen.

Omdat het samenvoegen van de IJzeren Rijn met de afgeleide goederenbaan vanuit Eindhoven 
naar verwachting veel ruimte in beslag neemt, zijn eveneens oplossingen onderzocht waarbij de 
goederenspoorbanen uit België en Eindhoven als aparte spoorlijnen (dubbele spoorbaan) naast elkaar door 
Weert lopen en pas aan de oostzijde worden samengevoegd met de hoofdbaan. Dit houdt wel in dat beide 
enkelsporige banen in twee richtingen bereden moeten kunnen worden. 

De inpassing van de separate goederenspoorbaan kan op twee manieren door Weert worden gevoerd:
- een ondergrondse (tunnel)oplossing;
- een bovengrondse, verhoogd gelegen (tunnel)oplossing, ook wel tube genoemd.
Er is afgezien van een tunnel/tube-oplossing op maaiveld, omdat de huidige kruisingen met de spoorbaan 
in Weert allemaal verdiept aangelegd zouden moeten worden. Dit is uit oogpunt van comfort voor de 
gebruikers van de stad onwenselijk, en is ook onwenselijk gezien de ruimtelijke inpassing van de verdiept 
gelegen kruisingen in de stad.

  � de gestelde 72 treinen zijn het aantal treinen dat de Nederlands Duitse grens passeert. Het aantal goederentreinen op het baanvak door Weert zal in 2030 naar verwachting   
   111 per etmaal zijn. 
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Ondergrondse oplossingen
Bij ondergrondse oplossingen kunnen twee ‘tunneltechnieken’ worden gebruikt. Als eerste is gekeken 
naar een oplossing waarbij gebruik wordt gemaakt van een diep gelegen boortunnel. Deze tunnel wordt 
onder de stad door geboord en heeft daarom geen invloed op de ruimtelijke situatie in de stad. De andere 
tunneltechniek is de zogenaamde ‘cut&cover’ waarbij de tunnelbak juist onder het maaiveld is gelegen. 
De tunnel wordt in dagbouw door de stad gegraven. Het idee is om dit aan de zuidkant van de bestaande 
spoordijk te doen om daarmee tevens ruimte te maken voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen door onder 
andere de bestaande hooggelegen rangeerterreinen te verwijderen.

Hooggelegen oplossingen
Bij de hooggelegen oplossingen wordt gedacht aan een ‘tunnelbak’ op een dijklichaam. De ‘tunnelbak’ zorgt 
ervoor dat mogelijke hinder door het goederenvervoer voor de omgeving ten dele wordt weggenomen. 
Deze oplossing wordt ook wel ‘tube’ genoemd. De tube kan op dijkniveau liggen en krijgt dan een totale 
hoogte ten opzichte van het aansluitende maaiveld van ca. 11 meter. Om de hoogte te beperken is tevens 
gekeken of een half in de spoordijk verzonken tube mogelijk is. Dit zou betekenen dat de kruisingen voor het 
autoverkeer en langzaamverkeer verdiept zouden moeten worden. De hoogte van de tube ten opzichte van 
maaiveld zou beperkt kunnen worden tot ca. 8 meter.
Een derde hooggelegen oplossing is de M-baan techniek, waarbij het spoor op een betonnen plaat komt te 
liggen met opstaande randen. Deze techniek beperkt in grote mate de hinder door geluid en trillingen van 
het spoorvervoer, maar in mindere mate de externe veiligheidrisico’s.

Bovengrondse oplossingen

Ondergrondse oplossingen

cut & cover tunnel

boortunnel



Het tunnelplan IJzeren Rijn  |  29

3.3 Toetsingscriteria
De oplossingsrichtingen die in beeld worden gebracht zullen worden getoetst op de volgende hoofdcriteria:
- Biedt de oplossing voldoende capaciteit voor het goederenvervoer en is er sprake van een toekomstvaste 

oplossing?
- Wordt de hinder voor de leefomgeving beperkt to t het absolute minimum? De hinder wordt veroorzaakt 

door:
•		Geluid	als	gevolg	van	het	spoorweglawaai;
•		Trillingen	door	zwaar	goederenvervoer;
•		Externe	veiligheidsrisico’s	als	gevolg	van	het	transport	van	gevaarlijke	stoffen	per	spoor.

- Worden kansen geboden voor de noodzakelijke binnenstedelijke ‘ontwikkelruimte’ die zonder de gekozen 
oplossing onderbenut zouden blijven? De ontwikkelruimte heeft twee dimensies:
•		Het	vergroten	van	de	bestaande	gebruiksmogelijkheden	van	gebieden	omdat	hinderzones	verkleinen	of
    vervallen;
•		Het	vrijvallen	van	spoorfuncties	(rangeren)	voor	stedelijke	functies.

- Is de inpassing van de oplossing in Weert en in de directe omgeving acceptabel en weegt de noodzakelijke 
‘inpassingsruimte’ op tegen de ontwikkelingskansen die binnenstedelijk worden geboden? De inpassing 
heeft drie dimensies:
•		De	ruimte	die	nodig	is	om	spoorbanen	in-	en	uit	te	vlechten;
•		De	verticale	(on)mogelijkheden	zoals	de	passages	van	de	Zuid-Willemsvaart,	Ringbaan	West	en	de	tunnel			
    in de Stationsstraat;
•		De	mate	waarin	de	ruimtelijk-visuele	inpassing	moet	plaatsvinden,	mogelijk	en	acceptabel	is.

Capaciteit
De oplossing zal ruimte moeten bieden voor het bestaande vervoer van personen en goederen en de 
geprognosticeerde groei. En zal minimaal 2 goederentreinen per uur per richting via Weert moeten kunnen 
accommoderen. Een oplossing is toekomstvast als ook een verdere groei van het goederenvervoer over de 
IJzeren Rijn of vanuit Eindhoven kan worden verwerkt zonder dat extra hinder voor de omgeving ontstaat 
of belemmeringen ontstaan om de geboden ontwikkelruimte te benutten. Een oplossing scoort ‘extra’ als op 
eenvoudige wijze later personenvervoer naar België en Duitsland mogelijk blijft.

Hinder leefomgeving
De oplossing moet de hinder voor de omgeving als gevolg van het spoorweglawaai, trillingen door passerende 
goederentreinen en de risico’s als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen (geheel) wegnemen. 

Ontwikkelruimte
De oplossing moet bijdragen aan het bieden van extra ontwikkelingsruimte binnen het bestaand stedelijk 
gebied om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan de transformatie opgave van de stad. Extra 
ontwikkelruimte ontstaat door het wegnemen van hinderbronnen en door het kunnen benutten van gebieden 
die nu tot de spoorbaan behoren (emplacementen).

Inpassing
De oplossing moet op een acceptabele wijze kunnen worden ingepast in het stedelijk gebied van Weert, maar 
ook in het open landelijke gebied direct aansluitend aan Weert. Eventuele noodzakelijke extra ‘spoorbogen’ 
ten behoeve van het in- en uitvlechten van de goederenspoorbanen mogen niet leiden tot aanzienlijke 
versnippering van het buitengebied van Weert.
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principe techniek Variant (oplossing)

ondergronds boortunnel 1:  dubbelspoor, 2 rijrichtingen per spoor

in dagbouw gegraven tunnel 
(cut&cover)

2a: enkelspoor, 2 rijrichtingen

2b: dubbelspoor, 2 rijrichtingen per spoor

2c: dubbelspoor, 1 rijrichting per spoor

bovengronds tube op dijk 3a: dubbelspoor, 2 rijrichtingen per spoor

3b: dubbelspoor, 1 rijrichting per spoor

halfverzonken tube in dijk 4a: dubbelspoor, 2 rijrichtingen per spoor

4b: dubbelspoor, 1 rijrichting per spoor

M-baan 5:  dubbelspoor, 1 rijrichting per spoor

Opmerkingen:
1. Voor de boortunnelvariant is alleen een oplossing met een dubbelspoor met 2 rijrichtingen per spoor onderzocht.
2. Voor de gegraven tunnel is ook een oplossing in beeld gebracht met slechts 1 goederenspoor (smallere, goedkopere 

tunnelbuis).
3. Voor de tube op de dijk zijn twee doorsneden nader onderzocht: een tube boven op de dijk en een tube die 

halfverzonken in de dijk ligt.
4. Er is onderzocht of een combinatie mogelijk is van een hoge passage over de Zuid-Willemsvaart en een tunnel door 

Weert. Het bleek echter niet mogelijk om tijdig na de passage over de vaart te kunnen dalen met de spoorbaan 
om onder de Ringbaan West door te kunnen gaan.

5. Voor de M-baan oplossing is alleen de doorsnede onderzocht omdat het lengteprofiel en het horizontale alignement 
overeenkomt met de tube op de dijk.

3.4 De varianten

Eisen aan infrastructuur
Ten behoeve van het project IJzeren Rijn heeft ProRail een Programma van Eisen geformuleerd, met daarin 
de eisen voor de aanpassingen van de bestaande infrastructuur. De te kiezen inpassingvariant zal moeten 
voldoen aan de punten die hierin zijn geformuleerd. De belangrijkste punten die invloed hebben op het 
ontwerp van de inpassingvariant voor Weert en omgeving zijn hier weergegeven.
- De kwaliteit van het huidige personen- en goederenvervoer dient behouden te blijven;
- Er dient voldoende capaciteit te zijn voor minimaal twee goederentreinen per richting, per uur;
- De baanvakken voor goederenvervoer dienen geschikt te zijn voor snelheden van 140 km/h op een vrije
 baan, met uitzondering van het baanvak Weert-Budel, daar is het maximum 100 km/h. In deze studie is een
 baanvaksnelheid gehanteerd van 100 km/uur;
- Dieseltractie is het uitgangspunt en eventuele ombouw naar electrificering dient niet onmogelijk gemaakt 
 te worden. 

Eisen tunnelveiligheid
Bij een overkapping of een tunnelconstructie voor de inpassing van de IJzeren Rijn gelden er in het kader 
van (tunnel)veiligheid aanvullende eisen. De eisen die invloed hebben op de ruimtelijke inpassing zijn hier 
geformuleerd.
Allereerst heeft de tunneltoerit een maximum hellingspercentage van 2,5%. Dit bepaalt de lengte van de 
tunneltoerit. Ten tweede mogen er geen wissels in de tunnel aanwezig zijn. De vervlechting van het spoor 
naar Budel en Eindhoven zal bovengronds moeten plaatsvinden en vergt extra spoorbogen ten westen van 
Weert.
De uitgewerkte varianten
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Variant 1: Boortunnel, dubbelspoor, 2 rijrichtingen per spoor
De kenmerken van de boortunnel-oplossing zijn:
- Ondergrondse oplossing. Er wordt onder de stad door geboord, waardoor geen enkele hinder ontstaat 

tijdens de bouwfase. De huidige situatie van de bestaande spoorzone binnen het stedelijk gebied van Weert 
blijft volledig intact. Er is derhalve ook geen aanleiding om de huidige situatie van de spoorzone in Weert 
aan te passen.

- De boortunnel bevat twee separate spoorlijnen (die in twee richtingen kunnen worden bereden) die aan de 
oostzijde van Weert worden samengevoegd met de hoofdbaan naar Roermond.

- De boortunnel heeft een start- en ontvangstschacht ten westen van de Zuid-Willemsvaart en ten oosten van 
de Ringbaan-oost.

- Om de westelijke schacht te kunnen bereiken zijn nieuwe spoorbogen noodzakelijk. Met name de nieuwe 
spoorboog vanuit Eindhoven wijkt uit en veroorzaakt een versnippering in het buitengebied.

- De separate goederenspoorbanen van de IJzeren Rijn en vanuit Eindhoven worden samengevoegd ten 
oosten van de oostelijke schacht. Daarna vindt met een vrije kruising, invlechting plaats met de hoofdbaan.

- Het is mogelijk om de IJzeren Rijn en de goederenspoorbaan uit Eindhoven aan de westzijde samen 
te voegen zodat de sporen in de boortunnel in één-richting kunnen worden bereden. Dit vergroot de 
capaciteit, maar geeft een zeer groot ruimtebeslag van de toeleidende spoorbogen, vergelijkbaar is als 
variant 2c (tunnel met 2-sporen met elk 1 rijrichting).

Variant 1: Boortunnel, dubbelspoor, 2 rijrichtingen per spoor
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Variant 2a: enkelsporige (cut&cover)tunnel, 2 rijrichtingen
De kenmerken van de enkelsporige (cut&cover) tunnel-oplossing zijn:
- De goederenspoorbaan uit Eindhoven en de IJzeren Rijn worden ten westen van de Zuid-Willemsvaart 

samengevoegd tot één spoorlijn en in een enkelsporige tunnel door Weert aangelegd. De spoorbaan wordt 
ten oosten van de Ringbaan-oost samengevoegd met de hoofdbaan.

- De cut&cover constructie is een variant waarbij de tunnelbuis direct onder het maaiveld ligt. De tunnel 
wordt gerealiseerd door een geul voor de tunnelbuis te graven, damwanden te plaatsen en vervolgens het 
dak ter hoogte van het maaiveld te plaatsen. Het huidige dijklichaam met emplacementen zal deels worden 
afgegraven, waardoor ruimte ontstaat voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling. 

- Er is onderzoek gedaan naar een variant waarbij de goederenspoorbaan over de Zuid-Willemsvaart wordt 
gevoerd om vervolgens te dalen naar het tunnelniveau. Tussen de Zuid-Willemsvaart en de Ringbaan West is 
echter onvoldoende lengte aanwezig om tijdig te kunnen zakken en het hoogte verschil te overbruggen. Dit 
alternatief is daarom niet verder uitgewerkt.

- Er zullen nieuwe spoorbogen moeten worden aangelegd voor de samenvlechting. Daarvoor zijn twee 
oplossingen denkbaar. Gekozen kan worden om het goederenspoor vanuit Eindhoven vlak naast de hoofd-
baan te situeren. De IJzeren Rijn vanuit België/Budel moet dan flink worden uitgebogen om voor de (dichte) 
tunnel te kunnen samenvlechten met het spoor uit Eindhoven. De andere oplossing is om de IJzeren Rijn min 
of meer op haar huidige positie te behouden en de goederenspoorboog vanuit Eindhoven flink te laten uit-
buigen om voor de tunnel te samenvlechten met de IJzeren Rijn. Zie inzet in bovenstaande afbeelding.

- De separate goederenspoorbaan wordt samengevoegd met de hoofdbaan ten oosten van de Ringbaan-oost. 

Variant 2a: enkelsporige (cut&cover)tunnel, 2 rijrichtingen
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Variant 2b: dubbelsporige (cut&cover)tunnel, 2 rijrichtingen per spoor
De kenmerken van de dubbelsporige (cut&cover) tunnel-oplossing met separate spoorbanen in de tunnel zijn:
- De goederenspoorbaan uit Eindhoven en de IJzeren Rijn worden als separate spoorbanen in een 

dubbelsporige tunnel door Weert aangelegd. De separate banen worden in twee richtingen bereden. 
- De separate spoorbanen worden ten oosten van de Ringbaan-oost met elkaar vervlochten en vervolgens met 

een vrije kruising samengevoegd met de hoofdbaan.
- De cut&cover constructie en de ligging van de tunnel is vergelijkbaar met de enkelsporige tunnel.
- Gezien het hoogteverschil tussen de Zuid-Willemsvaart en de Ringbaan West zal het spoor met deze 

constructiemethode onder de vaart door moeten gaan. 
- Omdat er geen samenvlechting plaatsvindt ten westen van de Zuid-Willemsvaart, zijn geen omvangrijke en 

ruimteverslindende spoorbogen noodzakelijk. De afbuiging van het goederenspoor van de hoofdbaan van 
Eindhoven kan nagenoeg parallel aan de hoofdbaan liggen.

Variant 2b: dubbelsporige (cut&cover)tunnel, 2 rijrichtingen per spoor
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Variant 2c: dubbelsporige (cut&cover)tunnel, 1 rijrichting per spoor
De kenmerken van de dubbelsporige (cut&cover) tunnel-oplossing zijn:
- De goederenspoorbaan uit Eindhoven en de IJzeren Rijn worden aan de westzijde van de Zuid-Willemsvaart 

met elkaar vervlochten. De spoorbaan wordt als een dubbelsporige tunnel met 1-rijrichting per spoor aan 
gelegd. De spoorbanen worden ten oosten van de Ringbaan-oost samengevoegd met de hoofdbaan met 
behulp van een vrije kruising.

- De cut&cover constructie en de ligging van de tunnel is vergelijkbaar met de andere tunnels.
- Gezien het hoogteverschil tussen de Zuid-Willemsvaart en de Ringbaan West zal het spoor met deze 

constructiemethode onder de vaart door moeten gaan. 
- Net als bij de enkelsporige tunnel zullen er nieuwe spoorbogen moeten worden aangelegd voor de 

samenvlechting. Daarvoor zijn twee oplossingen denkbaar. Gekozen kan worden om het goederenspoor 
vanuit Eindhoven vlak naast de hoofdbaan te situeren. De IJzeren Rijn vanuit België/Budel moet dan flink 
worden uitgebogen om voor de (dichte) tunnel te kunnen samenvlechten met het spoor uit Eindhoven. 
De andere oplossing is om de IJzeren Rijn min of meer op haar huidige positie te behouden en de 
goederenspoorboog vanuit Eindhoven flink te laten uitbuigen om voor de tunnel te kunnen samenvlechten 
met de IJzeren Rijn. Zie inzet in bovenstaande afbeelding.

Variant 2c: dubbelsporige (cut&cover)tunnel, 1 rijrichting per spoor



Het tunnelplan IJzeren Rijn  |  35

Variant 3a: Dubbelsporige tube op dijk, 2 rijrichtingen per spoor
De kenmerken van de dubbelsporige tube op de spoordijk met separate spoorbanen zijn:
- De goederenspoorbaan uit Eindhoven en de IJzeren Rijn worden als separate spoorbanen in een 

dubbelsporige tube op de spoordijk door Weert aangelegd. De separate spoorbanen worden in twee 
richtingen bereden.

- De separate spoorbanen worden ten oosten van de Ringbaan-oost met elkaar vervlochten en vervolgens met 
een vrije kruising samengevoegd met de hoofdbaan.

- De tube constructie heeft de kenmerken van een bovengrondse verhoogd gelegen tunnelconstructie. Deze 
constructie heeft als voordeel dat naast geluidhinder ook de externe veiligheidsrisico’s worden verminderd. 
De oplossing heeft wat dat betreft dezelfde karakteristieken als een tunnel. De visuele impact van een 
‘bovengrondse tunnel’ is natuurlijk groot en de tube zal daarom op een bijzondere wijze moeten worden 
vormgegeven. Dat kan door bebouwing ervoor te situeren of door een groen talud er tegen te plaatsen. Ter 
plaatse van de spoorkruisingen zal de tube echter altijd voor een groot deel in het stadsbeeld aanwezig zijn.

- De tube zal in ieder geval van invloed zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden in de spoorzone, zowel voor 
wat betreft het ruimtebeslag als voor wat betreft de bebouwingsmogelijkheden direct grenzend aan de 

   ca. 10 meter hoge constructie.
- De tube loopt over de Zuid-Willemsvaart. 
- Omdat er geen samenvlechting plaatsvindt ten westen van de Zuid-Willemsvaart, zijn geen omvangrijke en 

ruimteverslindende spoorbogen noodzakelijk. De afbuiging van het goederenspoor van de hoofdbaan van 
Eindhoven kan nagenoeg parallel aan de hoofdbaan liggen.

Variant 3a: Dubbelsporige tube op dijk, 2 rijrichtingen per spoor
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Variant 3b: Dubbelsporige tube op dijk, 1 rijrichting per spoor
De kenmerken van de dubbelsporige tube op de spoordijk zijn:
- De goederenspoorbaan uit Eindhoven en de IJzeren Rijn worden aan de westzijde van de Zuid-Willemsvaart 

met elkaar vervlochten. De spoorbaan wordt als een dubbelsporige tube met 1-rijrichting per spoor 
aangelegd. De spoorbanen worden ten oosten van de Ringbaan-oost samengevoegd met de hoofdbaan met 
een vrije kruising.

- De tube constructie en de ligging van de tube komen overeen met die van variant 3a.
- De tube loopt door over de Zuid-Willemsvaart ter plaatse van de spoorbaan van de IJzeren Rijn. De 

invlechting van de goederen spoorbaan uit Eindhoven vereist een enorme spoorboog en versnippert het 
buitengebied van Weert.

- Het is ook mogelijk de tube te beëindigen ten oosten van de Zuid-Willemsvaart, zie inzet in bovenstaande 
afbeelding. In westelijke richting kan dan gebruik worden gemaakt van zogenaande M-baan constructies 
(zie ook variant 5), waardoor geluid en trillingen tot een minimum worden beperkt en externe veiligheid 
word verminderd en de herontwikkeling van de bedrijventerreinen ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart niet 
worden belemmerd. De locatie van het wisselcomplex, waar de spoorbaan uit Eindhoven en de IJzeren Rijn 
in elkaar worden gevlochten, dient nader te worden bepaald, in verband met de gevolgen voor de externe 
veiligheidsrisico’s. Naarmate het wisselcomplex in westelijke richting wordt verplaatst, zal ook de spoorboog 
naar de intakking op de hoofdbaan naar Eindhoven omvangrijker worden.

Variant 3b: Dubbelsporige tube op dijk, 1 rijrichting per spoor
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Varianten 4a/4b: Dubbelsporige tube op dijk, half verzonken in de dijk
De kenmerken van de half-verzonken tube op de spoordijk zijn:
- Het huidige spoor ligt in Weert op een spoordijk van circa 5 meter hoogte. Met een half verhoogde tube 

wordt gekozen het spoor in een tube te construeren die ca. 2 meter boven het maaiveld ligt. De tube ligt 
hiermee half verzonken in de huidige spoordijk en beperkt daardoor de visuele hinder. De tube is daardoor 
eenvoudiger in de omgeving in te passen.

- Het horizontale alignement is vergelijkbaar met de verhoogd gelegen tube.
- De bestaande onderdoorgangen zullen 2 à 3 meter verdiept moeten worden. Dit vormt met name een 

probleem bij de Ringbaan West en de Stationsstraattunnel. De huidige Ringbaan West stijgt direct ten 
noorden van de spoorbaan om met voldoende hoogte de Zuid-Willemsvaart te kunnen kruisen. Halverwege 
deze helling ligt een nieuwe rotonde in de weg. Met de huidige inzichten lijkt een verdieping van de 
Ringbaan West om onder de verlaagde tube door te gaan niet haalbaar. De helling uit de tunnel naar de 
rotonde zou dan te stijl worden. Ook de aanpassing van de tunnel in de Stationsstraat lijkt een probleem te 
vormen. De huidige tunnel is een bijzonder stedenbouwkundig object dat bij voorkeur in haar huidige vorm 
behouden dient te blijven. De tube zal over het dak van de ronde Stationsstraattunnel gevoerd moeten 
worden en ligt dan nagenoeg op het niveau van de spoordijk.

M-Baan
De M-Baan (de M staat voor minder geluid, minder trillingen, minder risico’s op ongevallen) is een slimme en 
compact combinatie van civiele techniek en voorzieningen om de effecten van een spoorbaan op de omgeving 
te beperken. De basis van de M-Baan is een smalle betonnen plaat met opstaande randen, die in de grond rust 
op palen. Door de opstaande randen van ongeveer één meter hoogte met geluidabsorberende ‘klankkasten’, 
zorgt de M-Baan voor geluidsdemping en dient in het kader van veiligheid als ontsporingsgeleidebalk. De 
fundatie zorgt voor een beperking van trillingen en maakt een compacte constructie mogelijk. Desgewenst 
zou de M-Baan voorzien kunnen worden van geluidsschermen, welke aanzienlijk lager hoeven te zijn dan bij 
een conventionele spoorbaan. De baan zou ook overkapt kunnen worden om de geluidhinder geheel weg te 
nemen. Hoewel de M-baan het externe veiligheidsrisico verkleind, is zij minder veilig dan de gesloten tube die 
explosies tot een overdruk van 1 bar kan opvangen.

Extra vervoerscapaciteit
De vervoerscapaciteit van de oplossingen met separate spoorbanen door Weert (in de tunnel of de verhoogde 
tube) wordt mede beperkt door de lengte van de tunnels die in twee richtingen moeten worden bereden. 
Treinen moeten op elkaar wachten (daarnaast wordt de capaciteit beperkt door het invlechten door middel 
van wisselcomplexen). Om de capaciteit van de baan van de IJzeren Rijn te vergroten kan overwogen worden 
direct bij aanleg reeds een extra tunnel of tube buis aan te leggen. Omdat de tunnel niet erg lang is, zal de 
capaciteit niet veel groter worden.

De capaciteit zal voor een belangrijk deel bepaald worden door de in- en uitvlechtpunten op de hoofdbaan 
Eindhoven-Roermond. Gedeeltijke drie-sporigheid en/of vrije kruisingen kunnen de capaciteit vergroten. Uit 
nader onderzoek moet blijken welke oplossingen de gewenste capaciteit bieden en welke oplossingen ook 
voldoende toekomstvastheid hebben.

Profiel M-BaanVariant 4a Extra tunnelbuis voor meer vervoercapaciteit.
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3.5 Toetsing
De toetsing van de onderzochte varianten vindt plaats op basis van de eerder genoemde criteria.

Capaciteit
De IJzeren Rijn sporen worden volledig voorzien van het nieuwe beveiligings- en beheersingssysteem ERTMS. 
ERTMS maakt het mogelijk de treinenloop beter te beheersen en met name de sturing bij invoegpunten te 
verbeteren. ERTMS wordt de Europese standaard op het gebied van treinbeveiliging en -communicatie. ERTMS 
geeft de specificaties voor management, veiligheid en communicatie op het gebied van spoorwegverkeer. Het 
uitgangspunt is dat op de IJzeren Rijn ERTMS word toegepast.

Ook in België wordt ERTMS toegepast en is de beheersing van de treinenloop dus grensoverschrijdend 
mogelijk door integratie van systemen. Indien de beheersing niet of onvoldoende grensoverschrijdend 
mogelijk is wordt een wachtspoor voorgesteld op de grens België - Nederland om beide beheersingssystemen 
te ontkoppelen. Het baanvak Eindhoven - Weert is eveneens van ERTMS voorzien. De achtergrond hiervoor is 
dat ProRail een programma start om alle baanvakken interoperabel te maken. Het ligt in de verwachting dat 
Eindhoven - Weert in de planning vooraan staat omdat het baanvak zowel onderdeel is van de belangrijke  
corridor Amsterdam - Limburg als onderdeel vormt van de toekomstige grensoverschrijdende verbinding 
Eindhoven - Heerlen - Aken - (Keulen) zoals deze in de studie HST-connect (2008) is gedefinieerd. Alle 
goederenlocomotieven zijn voorzien van ERTMS omdat met name goederenvervoer grensoverschrijdend is.

De beoordeling is gebaseerd op de stand van de techniek in 2018, het beoogde jaar van indienststelling van 
de IJzeren Rijn, inclusief het gebruik van ERTMS. De capaciteit van de varianten is onder meer bepaald met 
behulp van de “oversteekkans”, een door ProRail gehanteerde methode voor het beoordelen van de capaciteit 
in haalbaarheidsstudies. In een latere fase van het project, als meer ontwerpgegevens bekend zijn, wordt door 
ProRail vaak een toets op de capaciteit uitgevoerd met behulp van simulatie. De voorlopige conclusies luiden:
-  De enkelsporige tunnelvariant heeft te weinig capaciteit om de gewenste vervoersstromen 
   (111 goederentreinen per etmaal) te kunnen accommoderen. Deze variant valt hiermee af.
- De dubbelsporige varianten met separate spoorbanen door Weert hebben voldoende capaciteit als aan de 

oostzijde met een vrije kruising kan worden ingevlochten op de hoofdbaan en als een wachtspoor aanwezig 
is in de IJzeren Rijn ten westen van Weert.

- De dubbelsporige varianten met 1 rijrichting per buis hebben voldoende capaciteit en toekomstwaarde als 
aan de oostzijde met een vrije kruising wordt ingevlochten op de hoofdbaan.

Hinder (geluid, trillingen)
Hinder door geluid en trillingen is bij alle varianten goed op te lossen. Een hoog gelegen tube zorgt voor 
extra afscherming van het geluid van de personentreinen ten zuiden van de spoorbaan. Ten noorden van 
de spoorbaan, geldt als gevolg van reflectie, het omgekeerde effect. Naar verwachting worden nergens 
de normen voor fijnstof overschreden. Bij toepassing van tunnels kunnen met name aan de tunnelmonden 
hogere concentraties voorkomen. Hierbij zullen technische maatregelen een oplossing bieden.

Externe veiligheid
Wanneer wordt gesproken over externe veiligheid, gaat het over de veiligheidsrisico’s ten gevolge van het 
ontsnappen van een gifwolk, drukgolven ten gevolge van een explosie of een thermische belasting zoals 
brand. In Weert en omgeving is de externe veiligheid een zeer belangrijk aandachtpunt voor reactivering van 
de IJzeren Rijn. In dit geval wordt gesproken over het transportrisico, ofwel het risico ten gevolge van het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. Diverse maatregelen kunnen getroffen worden om de oorzaken en gevolgen 
hiervan te beperken. 
Allereerst is het zaak om te voorkomen dat er lekkages aan de ketelwagens met gevaarlijke stoffen ontstaan. 
Lekkages kunnen ontstaan ten gevolge van een aanrijding of ontsporing. Civiel technische maatregelen als 
een ontsporingsgeleider, contrarails en ongelijkvloerse kruisingen dragen bij aan de vermindering van het 
risico.
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De externe veiligheidsrisico’s kunnen als onderstaand worden omschreven.

Giftige gassen
Door lekkage aan een ketelwagen met giftige gassen kan een gifwolk ontstaan. Het invloedsgebied van 
een gifwolk is afhankelijk van de stof die verspreid wordt. Deze kan enkele kilometers bedragen. Wanneer 
een spoorbaan afgesloten wordt door middel van een tunnel of een overkapping wordt de verspreiding van 
giftige stoffen afgevangen. Nevelgordijnen aan de tunnelmond zullen het ontsnappen van stoffen uit de 
tunnel kunnen tegengaan.

Brand
Er wordt onderscheid gemaakt in drie soorten branden: vaste stoffen, plasbranden en fakkelbranden. Een 
plasbrand is een verbranding van door bijvoorbeeld lekkage ontstaande plas van brandbare vloeistof. Een 
fakkelbrand is een brandende gasstroom komende uit een opening of lekkage. Plasbranden kunnen aan de 
bron worden afgevangen, bijvoorbeeld door een betonnen bak, om verspreiding te voorkomen.

Explosie
Door een lekkage en/of brand kan een explosie ontstaan en in het extreme geval een BLEVE4. Als gevolg 
hiervan ontstaat een drukgolf die binnen een straal van honderden meters effect zal hebben. Het 
invloedsgebied ten gevolge van een explosie zal (veel) kleiner zijn wanneer het spoor in een tunnel is gelegen.

Bijdrage varianten aan beperken EV-risico’s.
Voor explosies en brand in een tunnelconstructie geldt, hoe dieper deze in de grond ligt hoe beperkter 
het effect boven de grond. Bij een boortunnel worden de effecten afgevangen en zal buiten de 
ventilatieschachten en de tunnelmonden weinig effect zijn. Een geconstrueerde tube op een dijklichaam 
zal aanzienlijk meer effecten op de omgeving kunnen hebben, omdat de zijwaarte explosie maar beperkt 
wordt afgevangen en het ontbreekt aan grondbedekking op het dak en wanden. In termen van de kans op 
een explosie is er eerder een kans op een explosie in een tunnel, dan op een openbaan. Het effect op de 
omgeving is met een tunnel aanzienlijk minder. Geen enkele tunnel is bestand tegen een explosie, in de zin 
dat de tunnel de explosie volledig kan afvangen. Tunnels worden over het algemeen ontworpen om maximaal 
1 bar overdruk te kunnen opvangen, waarbij explosiedrukken kunnen oplopen tot meer dan 10 bar. Voor het 
afvangen van giftige gassen geldt in principe dat iedere vorm van afsluiten door middel van een overkapping 
of tunnel volstaat. 

Als direct invloedsgebied ten gevolge van het veiligheidsrisico wordt in het voorgenomen beleid ten 
aanzien van het Basisnet een zone van 30 m vanaf hart spoor gehanteerd. Binnen deze zone is geen ruimte 
voor stedelijke ontwikkeling. Deze zone wordt ook gehanteerd voor de tube en cut & cover constructie. 
Nader overleg over de veiligheidsrisico’s en onderbouwing met specifieke risicoanalyses moet uitwijzen 
of bebouwing dichter bij de tunnel of tube is te beargumenteren en kan worden toegestaan. Het huidige 
beleid voor Externe Veiligheid is nog geldig en laat alleen bebouwing toe buiten de 10-6 contour van het 
Plaatsgebonden Risico5. Voor de geplande bevolkingsdichtheid moet men in een zone van 200 meter links en 
rechts van de transportas rekening houden met de oriënterende waarde van het Groepsrisico.

Ontwikkelruimte
De geboden fysieke ontwikkelruimte tussen de cut&cover varianten en de tube varianten is verschillend. Wel 
is het zo dat bij een tunneloplossing de inrichting van de vrijvallende gebieden min of meer vrij komt. Bij 
een hoog gelegen tube zal terdege rekening moeten worden gehouden met de inpassing van de tube. De 
mogelijkheden om direct tegen de tube te ontwikkelen zijn beperkt tot functies die geen ‘uitzicht’ aan de 
zijde van de spoorbaan behoeven. De tunnelvarianten scoren wat betreft ontwikkelruimte daarom beduidend 
beter. De M-Baan beperkt de ontwikkelruimte omdat de hindereffecten niet volledig worden voorkomen.
Omdat de boortunnel onder de stad door wordt geboord, is er geen reden om de in onbruik geraakte 
emplacementen op te ruimen. Er is wel extra ontwikkelruimte, maar deze is beperkter dan bij de cut&cover 
tunnelvarianten.

  4 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion: Een soort explosie die kan voorkomen als een ketelwagen met brandbare vloeistoffen openscheurt. 
  5 Plaatsgebonden Risico (PR): voor het maximale PR geldt de 10-6 kans op overlijden per jaar. Door de punten met deze kans te verbinden krijgt men de 10-6 risicocontour.
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Het ruimtelijk-historisch waardevolle spoorviaduct 
ter plaatse van de Stationsstraattunnel.

Inpassing
De varianten (tube of tunnel), waarbij aan de westzijde een invlechtpunt aanwezig is (dit zijn de varianten 
waarbij de IJzeren Rijn en de goederenspoorbaan uit Eindhoven aan de westzijde van Weert in elkaar 
vlechten) hebben grote invloed op het buitengebieden. Hier moeten zeer ruime spoorbogen worden 
aangelegd. Dit wordt als onwenselijk gezien.
De varianten met een half in de dijk verzonken tube zijn niet mogelijk of zeer onwenselijk. Dit in verband 
met de kruising met de Ringbaan West die niet te verlagen is en de onwenselijkheid van aantasting van de 
Stationsstraattunnel, vanwege de bijzondere stedenbouwkundige waarde. De half verzonken tube varianten 
zijn daarom niet uitvoerbaar.
De tube-oplossingen zullen een enorme impact hebben op de ruimtelijk-visuele kwaliteit van de stedelijke 
gebieden in de spoorzone. Mogelijk dat op die impact plaatselijk kan worden ‘gecamoufleerd’ door groen of 
afschermende bebouwing. Ter plaatse van de spoorkruisingen zal dit over grote lengtes niet mogelijk zijn. De 
hoge tubevariant wordt om deze reden als onwenselijk beschouwd.

Inpassingsruimte ter plaatse van rangeeremplacement in Weert.
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Capaciteit Hinder Ontwikkelruimte Inpassing

Geluid Trillingen Externe 

veiligheid

Gebruiks-

mogelijk-

heden

Vrijvallende 

stedelijke 

ruimte

Ruimtebeslag 

in- en uit-

vlechten

Aantasting 

dwangpunten 

hoogteligging

Ruimtelijk 

visuele 

impact

1: boortunnel, 

dubbelsporig, 

2 rijrichtingen 

per spoor

       niet aanvaardbaar

2a: cut&cover 

tunnel, enkelspoor
 niet aanvaardbaar

2b: cut&cover 

tunnel, dubbel-

sporig, 2 rijrichtin-

gen per spoor

        

2c: cut&cover tun-

nel, dubbelsporig, 

1 rijrichting per 

spoor

       niet aanvaardbaar

3a: tube op dijk, 

dubbelsporig, 

2 rijrichtingen per 

spoor

        niet 

aanvaard-

baar

3b: tube op dijk, 

dubbelsporig, 

1 rijrichting per 

spoor

       niet aanvaardbaar

4a: half verzonken 

tube op dijk, dub-

belsporig, 2 rijrich-

tingen per spoor

        niet aan-

vaardbaar

4b: half verzonken 

tube op dijk, dub-

belsporig, 1 rijrich-

ting per spoor

       niet aanvaardbaar

M-baan op dijk, 

dubbelsporig, 

2 rijrichtingen per 

spoor

    niet aanvaardbaar

  scoort goed

	 scoort uistekend

	 scoort minder goed

	 niet aanvaardbaar, variant valt af

Samenvattende toetsentabel oplossingsvarianten Weert
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Voorkeursvariant 
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3.6 De voorkeursvariant
Op basis van de voorgaande toetsing kan het volgende worden geconcludeerd:

De cut&cover tunnelvariant met separate spoorbanen, met een vrije kruising aan de oostzijde van Weert, is de 
enige variant voor de gemeente Weert die aan de te stellen voorwaarden voldoet. Met deze oplossing wordt:
- Voldoende capaciteit geboden voor de afwikkeling van het goederenvervoer en het personenvervoer;
- De hinder door geluid en trillingen voorkomen;
- Het externe veiligheidsrisico optimaal verkleind;
- Door het wegnemen van de hinderbronnen de gebruiksmogelijkheden in de spoorzone maximaal vergroot;
- Het mogelijk de rangeerterreinen op te ruimen om maximaal gebruik te kunnen maken van de in potentie 

aanwezige ontwikkelruimte;
- Een goede inpassing aan de westzijde van Weert te realiseren, omdat slechts een beperkt ruimtebeslag voor 

extra goederensporen noodzakelijk is;
- De ruimtelijk-visuele impact van bovengrondse oplossingen voorkomen.

De investeringskosten van deze oplossing worden geschat op € 550 miljoen, exclusief BTW en verwervings-, 
sloop- en saneringskosten. Bij de bovenstaande kostenschatting is reeds rekening gehouden met de aanleg 
van een vrije kruising aan de oostzijde van Weert om de goederenspoorbanen te laten invlechten met de 
hoofdbaan. 

De andere varianten zijn niet aanvaardbaar om de volgende redenen:
- De enkelsporige tunnel biedt te weinig capaciteit voor de gevraagde transportcapaciteit;
- De M-baan biedt te weinig bescherming tegen de externe veiligheidsrisico’s;
- De boortunnel en de varianten met 1 rijrichting per spoor hebben een onaanvaardbaar ruimtebeslag aan de 

westzijde van Weert;
- De halfverzonken tube-varianten kunnen niet worden aangelegd omdat de Ringbaan West en de tunnel in 

de Stationsstraat niet kunnen worden verdiept;
- De hoge tube varianten vallen af omdat de ruimtelijk-visuele impact op de omgeving veel te groot is en dit 

met inpassingsmaatregelen onvoldoende kan worden gecompenseerd.

De gemeente Weert wenst een adequate bescherming tegen geluid, trilling en externe veiligheidsrisico’s 
van het vakantiepark De Weerterbergen (3.000 bedden met onder andere de functie van vakantie-
nierdialysecentrum). De gemeente Weert stelt daarom als voorwaarde dat de geluidsmaatregelen die 
worden getroffen tegen de overlast voor het natuurgebied worden doorgezet tot aan de oostzijde 
van het vakantiepark. Door de verbinding tussen de Kazernelaan – N564 (rotonde) en de Geuzendijk te 
realiseren (1e fase van de geprojecteerde nieuwe randweg vanaf de Kazernelaan via de geuzendijk naar 
de Eindhovenseweg) kan de spoorovergang Trancheeweg komen te vervallen. De functie wordt immers 
overgenomen door de nieuw gemaakte verbinding. Hierdoor kan de geluidswering verder naar het oosten 
worden doorgetrokken om hinder bij de Weerterbergen te voorkomen. Voor het langzaam verkeer van de 
Weerterbergen dient een route via de Achterste Singel naar de nieuwe randweg te worden aangelegd. 
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4 De IJzeren Rijn in Cranendonck en Leudal

Naast inpassing in het stedelijk gebied in Weert zal de IJzeren Rijn ook in de gemeenten Cranendonck 
en Leudal moeten worden ingepast. De komst van de IJzeren Rijn zal de barrièrewerking van het spoor 
vergroten. Beide gemeenten hebben wensen en uitgangspunten geformuleerd om de leefbaarheid te 
behouden en waar mogelijk kansen om de leefbaarheid te vergroten te benutten. 

Beide gemeenten willen onderzoeken of het mogelijk is een spooraansluiting van hun bedrijventerreinen 
(Duurzaam Industriepark Cranendonck resp. ZevenEllen) op de IJzeren Rijn te krijgen zodat de 
vestigingscondities voor bedrijven worden verbeterd. Deze aansluitingen zullen echter pas gerealiseerd 
behoeven te worden als er een duidelijke vraag uit de markt naar een multimodale ontsluiting komt. Het 
extra goederenvervoer per spoor dat deze aansluitingen op de bedrijventerreinen oproept dient te passen 
binnen de capaciteit van de infrastructuuroplossing zoals die door Weert wordt voorgestaan. In deze studie 
is geen onderzoek gedaan of, en zo ja, op welke wijze deze spooraansluitingen zouden kunnen worden 
gerealiseerd.

4.1 Cranendonck
De gemeente Cranendonck heeft de volgende specifieke voorwaarden geformuleerd met betrekking tot de 
inpassing van de IJzeren Rijn op haar grondgebied, indien reactivering onafwendbaar is:
- In de huidige Trajectnota/MER wordt voor de kruisingen met de Fabrieksstraat en de Stationsweg voorzien 

in bewaakte overwegen. De gemeente Cranendonck wil ongelijkvloerse kruisingen om de bereikbaarheid 
van het gebied ten zuiden van het spoor in stand te houden. Dit is met name van belang voor hulpdiensten 
en economisch verkeer.

- De gemeente wil afdoende maatregelen tegen de geluidoverlast en maatregelen om de externe 
veiligheidsrisico’s te beperken voor de bewoners langs het spoor ter hoogte van de kern Budel-Schoot.

- De gemeente wil maatregelen tegen de geluidsoverlast ter hoogte van het natuurgebied Weerter- en 
Budelerbergen. Deze geluidmaatregelen mogen niet ten koste gaan van de oversteekbaarheid van de 
spoorlijn voor de aanwezige fauna en voor recreanten.

- De gemeente wil dat de mogelijkheid voor een toekomstig station in Budel-Schoot of in Hamont (België), 
indien personenvervoer vanaf Weert naar België wordt gerealiseerd, niet onmogelijk wordt gemaakt.

Inpassingseisen gemeente Cranendonck
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De IJzeren Rijn door Leudal De IJzeren Rijn door Budel-Schoot
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4.2 Leudal
De gemeente Leudal heeft de volgende specifieke voorwaarden geformuleerd met betrekking tot de inpassing 
van de IJzeren Rijn op haar grondgebied, indien reactivering onafwendbaar is:
- De gemeente wil de huidige oversteekbaarheid van het spoor behouden, bestaande overwegen mogen niet 

vervallen. De gemeente acht het noodzakelijk, gezien de toenemende intensiteit op dit deel van het traject 
van de IJzeren Rijn, de overwegen te vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Het gaat hierbij primair om 
de volgende spoorkruisingen:

- Kelperweg
- Stationsstraat
- N279 (Heythuyserweg)
- Roermondseweg

- De gemeente wil afdoende geluidmaatregelen om de overlast als gevolg van het geluid van de spoorbrug 
bij Buggenum op te lossen, ter verbetering van de leefbaarheid van Buggenum.

- Gelijktijdig met de realisering van de geluidmaatregelen wil de gemeente Leudal dat de gelegenheid wordt 
aangegrepen om op of aan de spoorbrug een passage te realiseren voor langzaamverkeer. Inwoners uit 
de gemeente Leudal kunnen met de langzaamverkeer-verbinding over de brug op een snelle manier naar 
Roermond voor werk en voorzieningen.

- De gemeente wil afdoende geluidmaatregelen en maatregelen ter beperking van de externe 
veiligheidsrisico’s op de plekken waar de spoorbaan langs dorpsgebieden loopt (Baexem en Haelen). 
De voorgenomen uitbreiding van het dorp Baexem in de richting van de spoorbaan mag niet worden 
belemmerd.

- De gemeente acht instandhouding van het ‘Natura 2000 gebied Leudal’ relevant vanuit ecologisch opzicht 
en pleit daarom voor geluidsafscherming van de noord- en zuidzijde van de spoorbaan, ten behoeve van het 
natuurgebied. 

- De gemeente stelt dat door de reactivering van de IJzeren Rijn de optie tot het heropenen van station 
Baexem of Haelen niet onmogelijk mag worden.

Inpassingseisen gemeente Leudal
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5 Ontwikkelingskansen voor Weert
5.1 Regionale positionering
Weert heeft zich nooit sterk gericht op een regionale positionering op de woon-, arbeids- en voorzieningen 
markt. Met het ‘beschikbaar’ komen van meer gebruiksmogelijkheden voor de verouderde gebieden in de 
spoorzone ontstaat echter de kans de regionale positie te gaan versterken. Weert wil meer dan tot op heden 
het geval is het gezicht ‘naar buiten’ richten. Dat is noodzakelijk om de concurrentie aan te kunnen gaan 
met de omliggende stedelijke gebieden op het gebied van wonen, werken en gebruikers van stedelijke 
voorzieningen. Het profiel van Weert moet meer regionaal georiënteerd worden met ruimte voor regionale 
bedrijven en instellingen en met regionale voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs en stedelijke 
recreatie voor de inwoners van Weert en van de gebieden rondom de stad. 

Juist de spoorzone biedt het vestigingsklimaat voor verschillende regionale, stedelijke programma’s, 
vooropgesteld dat de hinder door de IJzeren Rijn volledig is voorkomen door de aanleg van de 
goederenspoorbaan in een tunnel onder de stad. De bereikbaarheid van de stationsomgeving zowel met de 
auto als het openbaar vervoer (intercity, stoptrein en streekbussen) is zonder meer goed en is voor steeds 
meer bedrijven en instellingen die sterk afhankelijk zijn van personenvervoer dé plek om zich te vestigen. De 
aanwezigheid van een stedelijk milieu met alle voorzieningen onder handbereik maakt de centraal gelegen 
stationslocaties, zoals die van Weert, tot unieke vestingingsplekken met een hoog ontwikkelingspotentieel. 

5.2 Kansen in de spoorzone 
Structuur Spoorzone
De spoorzone van Weert is ca. 4,5 km lang en kent op verschillende plekken verschillende kwaliteiten en 
kansen. Er zijn gebieden die nu een verouderd industrieel gebruik kennen en zich in de toekomst uitstekend 
lenen voor transformatie naar een hogere gebruiks- en ruimtelijke kwaliteit als gemengd woon-werkgebied 
of woongebied. De meer centraal gelegen spoorzonegebieden lenen zich juist voor herstructurering en 
intensivering met stedelijke en regionale functies.

Toekomstig transformatie- en herstructureringsgebieden in de spoorzone van Weert
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De totale omvang van de gebieden in de spoorzone waar op korte en lange termijn een transformatie of 
herstructurering zal plaatsvinden naar een hoogwaardiger gebruik bedraagt ca. 75 ha. Het merendeel van dit 
gebied (ca. 57 ha) zal een langzame transformatie kennen van het huidige laagwaardige industriële gebruik 
naar meer hoogwaardige gebruiksvormen. Verondersteld wordt dat dit combinaties zullen zijn van wonen en 
kleinschalig werken en dienstverlening. Omdat de hinder als gevolg van de spoorbaan is weggenomen kan dit 
hoogwaardige gebruik ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Teneinde de regionale positie van Weert te kunnen versterken zal met de ontwikkeling van de centrale 
spoorzone gekoerst moeten worden op een gemengde invulling met werk-, voorzieningen- en woonfuncties. 
In de structuur van de centrale zone kan onderscheid worden gemaakt in drie gebieden:
1. De OV-poort
2. De RegioPoort
3. Het woon-werk-zorg landschap

OV-poort
De stationsomgeving van Weert is de best bereikbare plek in de wijde omgeving. Om deze kwaliteit 
verder uit te buiten zal Weert de stationsomgeving gaan gebruiken voor het realiseren van een 
uitgebreide verblijfs- en ontmoetingsplek. Deze OV-poort bevat vergader- en congresfaciliteiten, flexibele 
kantoorruimtes, verblijfsaccommodatie (hotel), een restaurant, kleinschalige retail gericht op de reiziger 
en de andere gebruikers van de OV-poort, mogelijk ook wellness- en fitnessvoorzieningen en voldoende 
parkeergelegenheid, met name ook voor P+R. Rondom dit centrale thema kan een nader te bepalen volume 
aan kantoren voor regionale instellingen worden gevestigd en bijvoorbeeld een thematisch georiënteerd 
retailcentrum.

RegioPoort
Weert ligt op een geografisch gunstige plek tussen Oost-Noord-Brabant en Limburg en is van oudsher een 
belangrijke vestigingsplek voor (boven)regionale instellingen. Tot op heden hebben die instellingen zich 
vooral gevestigd op locaties die op de snelweg zijn gericht. De spoorzone van Weert biedt voor deze bedrijven 
en instellingen iets extra’s: een perfecte bereikbaarheid per openbaar vervoer, een prima bereikbaarheid met 
de auto en de stedelijke voorzieningen in het stadscentrum onder handbereik.
Naast regionale bedrijven en commerciële instellingen wil de gemeente Weert de RegioPoort gebruiken voor 
de vestiging van publieke regionale en stedelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs en zorg. Naast 
de reeds aanwezige MBO-leergangen wil de gemeente tevens voor de regio belangrijke HBO-leergangen 
binnen de gemeente vestigen.
Weert bezit op dit moment medische en zorginstellingen die vooral op lokale schaal fungeren. Op medisch 
gebied moet een schaalsprong kunnen worden gemaakt, waarbij de huidige medische zorginstellingen een 
nieuwe plek in de spoorzone kunnen krijgen met een veel duidelijker regionaal profiel.

Wonen-werken-zorgen
Zorg speelt zeker bij een vergrijzende samenleving een belangrijke rol. Maar zorg is meer dan alleen het 
aanbieden van medische voorzieningen. Zorg en wonen gaan steeds meer in elkaar over in moderne woon-
zorgcentra. Door verbreding van de zorgeconomie naar meer wellness-achtige activiteiten die gericht zijn 
op het ondersteunen van het woonklimaat, kan de kwaliteit als woongemeente worden versterkt. Onder 
het thema wonen&zorg kan in de spoorzone van Weert een uitgebreid programma aan woon-zorg en 
wellness activiteiten worden gerealiseerd. Door de regionale potenties van de spoorzone zijn combinaties met 
recreatieve functies voor een groot publiek denkbaar, bijvoorbeeld met een grootschalige Spa, fittness en 
andere activiteiten op het grensvlak van healthcare en leisure. 

Weert wil in de toekomst de plek zijn voor ondernemingen in de innovatieve en creatieve maakindustrie. 
Bestaande verouderde binnenstedelijke bedrijventerreinen zullen daarvoor een transformatie ondergaan om 
ruimte te bieden voor woon-werk, leer-werk, kleinschalige werkplaatsen en kantoorruimtes voor een breed 
ondernemend publiek. De spoorzone biedt kansen om nieuwe gebieden te ontwikkelen waar wonen, werken 
en kennisontwikkeling meer naast elkaar komen te staan. 
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De spoorkruisingen
Voor het ontwikkelen van de centrale spoorzone met een OV-poort en RegioPoort is het noodzakelijk dat de 
barrièrewerking van de spoordijk wordt beperkt. De aanwezige spoorviaducten dateren uit het begin van de 
20ste eeuw en zijn niet meer toegesneden op de eisen van het hedendaags gebruik. Voor de ontwikkeling 
van de OV-poort en de RegioPoort is een nieuwe verbinding noodzakelijk tussen de Driesveldlaan en 
de Louis Regoutstraat. Daarmee wordt ruimte gemaakt voor nieuwe stationspleinen en kan de huidige 
Stationsstraattunnel een langzaamverkeersfuncties krijgen in het verlengde van de Stationsstraat. Tevens is 
een nieuwe langzaamverkeersroute vereist van het ontwikkelingsgebied Drakensteijn in de richting van het 
centrum en de zorginstellingen aan de noordzijde van het spoor. De nieuwe langzaamverkeer-verbinding 
biedt een oplossing voor de beperkte capaciteit van het spoorviaduct in de Maaseikerweg.

Ontwikkelingsvisie Centrale Spoorzone Weert
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6 Conclusies
6.1 Inpassing in Weert
De inpassing van het ‘historisch tracé’ van de IJzeren Rijn door Weert kan alleen plaatsvinden indien wordt 
besloten:
- Het goederenvervoer over de IJzeren Rijn én vanuit Eindhoven op een separate, ‘ingepakte’ spoorbaan door 

Weert te leiden;
- De IJzeren Rijn en de goederenspoorbaan uit Eindhoven aan de oostzijde van Weert met elkaar te 

‘vervlechten’, om te voorkomen dat aan de westzijde enorme spoorbogen moeten worden aangelegd;
- De separate goederen spoorbanen in een zogenaamde cut&cover tunnel aan de zuidzijde van de huidige 

spoordijk worden aangelegd;
- De tunnel wordt aangelegd vanaf de westzijde van de Zuid-Willemsvaart, onder de vaart door en ter plaatse 

van de rand van de bebouwde kom van Weert aan de oostzijde weer op maaiveld komt;
- Aan de oostzijde van Weert een ongelijkvloerse kruising wordt aangelegd om te kunnen in- en uitvlechten 

op de hoofdbaan, teneinde in de toekomst voldoende capaciteit voor zowel goederen- als personenvervoer 
te kunnen aanbieden.

De aanleg van de tunnelpassage door Weert biedt de gemeente de mogelijkheid om haar toekomstige 
binnenstedelijke transformatie opgave aan te pakken en de ruimtelijke kwaliteit van de stad verder te 
verhogen, omdat de hinder door het goederentransport per spoor door de stad geheel is weggenomen. 
Gebieden die nu nog door geluidshinder of risico’s als gevolg van externe veiligheid worden beperkt in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden, worden met de voorgestane oplossing geschikt voor een meer hoogwaardig 
stedelijk gebruik. Door de aanleg van de tunnel worden tevens terreinen in de centrale spoorzone 
‘vrijgespeeld’ die kunnen worden benut om de regionale positie van Weert te versterken. Juist deze 
locaties nabij het station zijn uitermate geschikt voor de vestiging van regionale publieke en commerciële 
voorzieningen en werkgelegenheid. Deze ontwikkeling zal de regionale positie van Weert dermate versterken 
dat een meer succesvolle concurrentiepositie op de (boven)regionale woon- en arbeidsmarkt ontstaat.

Alleen indien de IJzeren Rijn met een tunnel volgens de hierboven omschreven specificaties door Weert wordt 
aangelegd en bovenstaande ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan, is een verantwoorde inpassing in de 
gemeente Weert mogelijk.

6.2 Inpassing in Cranendonck
De inpassing van het ‘historisch tracé’ van de IJzeren Rijn door Cranendonck kan alleen plaatsvinden indien 
wordt besloten:
- Ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen in de Stationsweg en de Fabrieksstraat;
- Adequate geluidwerende voorzieningen worden getroffen voor de woonbebouwing langs de spoorbaan en 

voorzieningen worden aangebracht die het externe veiligheidsrisico tot een minimum beperken;
- Geluidwerende maatregelen worden getroffen om de invloed van het goederentransport op het 

natuurgebied de Weerter- en Budelerbergen te beperken en voorzieningen te treffen voor de 
oversteekbaarheid van de spoorbaan voor fauna (middels een faunapassage) en voor recreanten.

Alleen als deze maatregelen worden genomen is een verantwoorde inpassing in de gemeente Cranendonck mogelijk.

6.3 Inpassing in Leudal
De inpassing van het ‘historisch tracé’ van de IJzeren Rijn door Leudal kan alleen plaatsvinden indien wordt 
besloten:
- Ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen in de Kelperweg, Stationsstraat, N279 (Heythuyserweg) en 

Roermondseweg;
- Geluidmaatregelen worden genomen om het spoorweglawaai van de Maasbrug te verminderen;
- Bij de aanpassing van de Maasbrug een langzaamverkeersroute wordt aangelegd over de brug;
- Maatregelen worden genomen om het geluid van het spoorweglawaai te beperken voor de dorpsgebieden 

die grenzen aan de spoorbaan;
- Maatregelen worden genomen om de externe veiligheidsrisico’s voor de aanliggende dorpsgebieden te 

voorkomen;
- Geluidmaatregelen worden genomen om de geluidhinder voor het natuurgebied het Leudal te beperken.
Alleen als deze maatregelen worden genomen is een verantwoorde inpassing in de gemeente Leudal mogelijk.




