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Recreatiegebied 
Weerter- en 
Budelerbergen

Enige veelgebruikte route voor 
goederentransport van Antwerpse 
haven naar Ruhrgebied. Is een flinke
omweg en kent vele steile hellingen

Natuurgebied 
De Meinweg

Brussel wil keuring
van auto over de grens
mogelijk maken
Brussel. Brussel gaat onderzoeken
of mensen hun auto’s ook over de
grens kunnen laten keuren, ongeacht
in welk land ze staan ingeschreven.
Eurocommissaris Antonio Tajani
(Verkeer) heeft dat geantwoord op
vragen van VVD-Europarlementslid
Jeanine Hennis-Plasschaert. Hen-
nis-Plasschaert krijgt al jarenlang
klachten van Nederlanders die niet in
een ander land terechtkunnen voor
de apk. Voor mensen die lang in een
ander land verblijven is het handig
om er ook de autokeuring te kunnen
laten uitvoeren. Een apk kan elders
ook goedkoper zijn. Minister Eur-
lings (Verkeer, CDA) meldde eerder
dat hij voorstander is van een Euro-
pese regeling waarbij landen elkaars
keuringen erkennen. Een proef voor
Nederlandse auto’s in Spanje is op
komst. Die in België wordt uitge-
breid. (ANP)

Invoer honden- en
kattenbont verboden
Brussel. Kleding met honden- en
kattenbont mag de Europese Unie
niet meer in. Sinds 1 januari is een
importverbod van kracht. Nederland
had tot nu toe geen verbod op het
bont, dat veelal onder andere namen
binnenkomt uit China. Enkele ande-
re EU-landen hadden onderling af-
wijkende regels. „Europese burgers
kunnen nu zeker zijn dat ze geen risi-
co meer lopen dat ze per ongeluk
producten met honden- of katten-
bont kopen”, zei Eurocommissaris
Androulla Vassiliou (Gezondheid)
gisteren. De Europese Commissie
had het verbod in november 2006
voorgesteld, na de ontvangst van
10.000 protestbrieven en 200.000
handtekeningen. De Verenigde Sta-
ten, Australië en Zwitserland hebben
al een soortgelijk importverbod.
(AN P)

Bulgaren ontdekken
ruim 35 kilo heroïne
Sofia. De Bulgaarse douane heeft
gisteren aan de grens met Servië 35,5
kilo heroïne gevonden in een auto
met een Nederlands kenteken. De be-
stuurder van de auto heeft de Turkse
nationaliteit en is gearresteerd. De
man wilde via de grenspost Kalotina
de heroïne de Europese Unie in
smokkelen. De grens tussen Servië en
Bulgarije is een belangrijke smokkel-
route voor Aziatische drugs die via
Turkije naar Europa worden getrans-
porteerd. Afgelopen jaar werd in Bul-
garije 1,1 ton heroïne in beslag geno-
men, 10 procent meer dan in 2007.
(AF P)

Wisseling Tsjechische
regering uitgesteld
Praag. De Tsjechische premier Mi-
rek Topolanek heeft gisteren de her-
schikking van zijn minderheidskabi-
net moeten uitstellen. Zijn coalitie-
partners vroegen extra bedenktijd
toen bleek dat hij de christen-demo-
cratische minister van Financiën wil-
de vervangen. Topolanek wil zijn re-
gering versterken na een verkiezings-
nederlaag in oktober. De binnen-
lands-politieke moeilijkheden ver-
groten het gebrek aan vertrouwen
dat veel Europese lidstaten hebben in
een succesvol voorzitterschap voor
Tsjechië van de Europese Unie. Tsje-
chië heeft met Václav Klaus een zeer
eurosceptische president. (Reuters)

© Praagse plannen
Sinds 1 januari is Tsjechië als
eerste voormalige Oostblok-
land voorzitter van de Europe-
se Unie. De Tsjechische presi-
dent Klaus is sceptisch over de
EU, maar de meeste Tsjechen
zijn positiever.

v© Bekijk de Praagse plan-
nen: www.eu2009.cz

Weert vreest giftreinen

Door Simon De Vriendt
Weert. De intercity tussen Eindho-
ven en Maastricht glijdt door het
Limburgse Weert. Het stadsverkeer
schuift onder de verhoogde spoordijk
door. Scholieren fietsen op de brug
over de Zuid-Willemsvaart. Dendert
hier binnenkort elke tien minuten
een zware goederentrein tussendoor?

Via een in 1869 aangelegde spoor-
lijn wil België opnieuw goederen
naar het Duitse Ruhrgebied vervoe-
ren. De zogenoemde IJzeren Rijn
loopt in Nederland dwars door stads-
kernen en beschermde natuurgebie-
den. Maar België heeft historisch
‘recht op doortocht’. Nadat Duitsland
en België een alternatieve route afwe-
zen, bekijkt minister Eurlings (Ver-
keer en Waterstaat, CDA) nu hoe hij
het historische tracé kan reactiveren.
Hij besloot al dat er een omleiding
komt rond de stadskern van Roer-
mond, en een tunnel onder het na-
tuurgebied De Meinweg. In Weert
voorziet het ministerie voorlopig
geen extra maatregelen voor veilig-
heid of tegen lawaai.

„Weert moet beschermd worden”,
zegt wethouder Anton Kirkels (Stads-
ontwikkeling en Verkeerszaken,
VVD). „Het project is een grove in-
breuk op de leefbaarheid, de bereik-
baarheid en de veiligheid.”

Nu heeft Weert nog een rustig sta-
tion. De omwonenden leerden leven
met het geluid van treinen. „’s Nachts
bonjouren goederentreinen hier
flink door. Ik slaap er doorheen, maar
als ik toch wakker word, blijf ik wak-
ker. Meer lawaai kan deze wijk niet
aan”, vertelt buurtbewoner Tjeu
Moonen. „Je went eraan, maar meer
zou te veel zijn”, zegt ook buurvrouw
Bella Salmans. „De dijk biedt nu een
mooi zicht. Het zou jammer zijn als
er hoge geluidswallen bovenop ko-
men. Maar als ze het willen, doen ze
het toch.”

Wethouder Kirkels blijft strijd-
vaardig. „Je moet vooral geen angst
hebben om als gemeente je stem te la-
ten horen in een dergelijk internatio-
naal project. Wij vertegenwoordigen
50.000 mensen. Dat is genoeg om
wakker van te liggen.”

De gemeente verwacht dat het goe-
derenvervoer via de lijn Eindhoven-
Maastricht groeit van 10 treinen nu
tot 70 in 2020. Als daar de 72 treinen
van de IJzeren Rijn bij komen, rijden
er dagelijks 140 goederentreinen
door Weert.

Kirkels vraagt zich bezorgd af wat
de Belgen zoal naar zijn stadje zullen
sturen. „De Antwerpse haven is sterk
gebonden aan de chemische sector.
Een ongeval met een ammoniaktrein
kan een ontploffing veroorzaken die
tot op 800 meter afstand gevolgen
heeft. In de nabijheid vind je scholen,
appartementen en bejaardenhuizen.
Alleen al door dit risico verliest het
gebied aan waarde.”

Voor de IJzeren Rijn op het traject
Eindhoven-Maastricht aansluit,
loopt de route door het Europees be-
schermde natuurgebied Weerterber-
gen-Budelerbergen. Tussen de kleu-
mende wandelaars toont vogelgids
Jan Stouten enthousiast de stille
stuifduinen en de uitgestrekte hei-
vlaktes. Vlak naast de rails staan de
hoefafdrukken van een ree. „Hier le-
ven bijzondere dieren zoals de nacht-
zwaluw, de duinpieper en de kieken-
dief. De zware treinen zouden hun
habitat ernstig verstoren.”

Tussen de bomen door zijn vakan-
tiewoningen te zien. Enkele jaren ge-
leden bouwde Roompot Parks 150
bungalows op enkele meters van de
nu nog stille spoorweg. Die investe-
ring dreigt haar waarde te verliezen,

dus neemt ook het park een advocaat
in de arm.

De gemeente Weert eist een tunnel
om de IJzeren Rijn onder Weert door
te loodsen. „Personenvervoer moet je
in de stad proberen te integreren,
goederenvervoer moet je er in princi-
pe buiten houden”, vindt Huub Keij-
zers, directeur stadsbeheer.

De tunnel kost 500 miljoen. Het
ministerie reageerde nog niet op het
voorstel, maar wijst erop dat dit de
kosten van het totale project zou ver-
dubbelen.

Kirkels: „Voor de Betuwelijn (die
Rotterdam met het Ruhrgebied ver-
bindt, red.) werd flink geïnvesteerd
in aanpassingsmaatregelen. Ik zie
niet in waarom we het in Weert met
minder zouden moeten doen.”

Het ontwerp voorziet in geluids-
wallen langs het bestaande spoor in
Weert. Maar voor Keijzers is dat on-

voldoende. „Een geluidswal dempt
slechts gedeeltelijk, en is vier meter
hoog. Bovenop de bestaande dijk,
maakt dat acht meter. Dan loopt er
een ‘Berlijnse muur’ door Weert.”

Hij vraagt zich af of de operatie
„wel meer is dan een prestigeproject.
Elke Europese haven wil kunnen zeg-
gen dat ze een rechtstreekse verbin-
ding heeft met het Ruhrgebied. Door
alternatieven af te wijzen laat België
de kans liggen om een volwaardige
verbinding te bouwen. Het kiest nu

voor een ‘k i p p e n l ij n t j e ’ dat slechts 70
treinen per dag aankan, maar toch
meer overlast veroorzaakt dan een al-
ternatief met 300 treinen.”

Maar het is niet aan Nederland om
hierover te beslissen. België lijkt vast-
besloten het ‘recht op doortocht’ op
te eisen. Historische verdragen ver-
plichten Nederland de infrastructuur
te onderhouden. Maar er is nog veel
werk en er ligt nog geen definitief
ontwerp. Het ministerie verwacht dat
het de lijn ten vroegste kan openen in
2018.

Vlakbij het station, bij kapsalon
HPA wordt ondertussen over veel ge-
praat, maar voorlopig niet over de IJ-
zeren Rijn. „Dat zien we vanzelf wel.
Het is nog niet voor morgen, toch?”

v© B e zo e k een protestsite tegen
de IJzeren Rijn: www.wakker-
v a n d e i j ze r e n r i j n . n l

Reactiveren IJzeren Rijn bedreigt de rust in Limburg

© België eist ‘recht van
d o o r t o ch t ’ over historische
spoorlijn IJzeren Rijn.

© Nederland huiverig om fors
te investeren in veiligheid.

België zoekt naar alternatief om goederen per spoor naar Duitsland te brengen

© Ontploffing kan tot op
800 meter afstand
gevolgen hebben §

Anton Kirkels, wethouder

In onbruik geraakt spoor van de IJzeren Rijn in natuurgebied De Meinweg bij Roermond. Foto Chris Keulen


