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“Nieuwstadt: het schrobputje van Bottleneck?”

INLEIDING
Ondergetekenden maken zich 
ernstige zorgen over de 
ontwikkelingen in en rondom 
de kern Nieuwstadt.  Omdat 
de meeste
gemeenteraadsleden en het 
college van B en W van de 
gemeente Echt-Susteren zich 
niet of nauwelijks inspannen 
om iets te doen om de 
leerbaarheid van Nieuwstadt 
te waarborgen, achten 
ondergetekenden de tijd meer 
dan rijp om aan de bel te 
trekken en de inwoners van 
Nieuwstadt te verwittigen van 
hetgeen hen allemaal boven 
het hoofd hangt. Het mooie 
dorp Nieuwstadt heeft het 
zwaar te verduren door 
allerlei ontwikkelingen (onder 
de noemer Operatie 
Bottleneck) in het 
buitengebied. Zo is er de 
nieuwe weg van Duitsland 
naar de A2 in Born, de grote 
parkeerplaats (yard), het 
Industrie Park Swentibold 
(IPS) en de mogelijke aanleg 
van een spoorlijn tussen de 
yard en het huidige spoor 
Sittard-Roermond. 

DE YARD
Dit is een ietwat verhullende naam voor een ongeveer 30 ha grote 
parkeerplaats tussen de Oude Rijksweg en de Geleenbeek. Ooit 
bedoeld voor NedCar maar stilletjes door Liof te koop aangeboden 
aan Broekman die auto’s transporteert per vrachtwagen. Broekman zit 
nu nog in Born. De gemeente Sittard-Geleen-Born ziet deze 
bedrijvigheid graag verplaatst naar het buitengebied van Nieuwstadt. 
Dit betekent overlast voor Nieuwstadt. Verkeersstromen en vooral 
nog meer lichtvervuiling. Nu al gaat bij NedCar de zon nooit helemaal 
onder. Straks staan de lichtmasten in de achtertuinen van 
Nieuwstadt. Wiens belangen worden hier eigenlijk gediend: die van de 
autolobby of die van de eigen inwoners?  

“Zo ver weg is het niet”

DE N297n

De naam van een nieuwe verbindingsweg tussen het Duitse Millen en de A2 in Born. Hij zal een grote 
invloed hebben op natuur, landschap en mens in het landschappelijk buitengebied van Nieuwstadt. Doordat 
deze weg slechts één op- en afrit krijgt kan dit grote verkeersstromen door Nieuwstadt tot gevolg gaan 
hebben. Met andere woorden: mogelijk nog meer sluipverkeer door de kern.  
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INDUSTRIEPARK SWENTIBOLD
Dit industrieterrein is gepland in een gigantische driehoek tussen de N297n, de Langereweg en Op de 
Baan. Het was bedoeld als industrieterrein voor toeleveranciers voor NedCar. Maar dat bedrijf vindt het 
nu niet meer nodig om de toeleveranciers naast de deur te hebben. Wat gaat er nu met dit gebied 
gebeuren? 

DE SPOORLIJN
Dat er op niet al te lange termijn een railverbinding zal worden aangelegd vanaf de yard naar de spoorlijn 
Sittard-Roermond behoort zeker tot de mogelijkheden. Als de yard dan blijkbaar niet meer is tegen te 
houden dan zul je als college wel alles in het werk moeten stellen om in ieder geval de naderende dreiging 
van een extra spoorlijn door de kern Nieuwstadt af te wenden. Dit college heeft blijkbaar nog steeds niet 
in de gaten welk groot onheil de kern Nieuwstadt te wachten staat.

“De Kampweg zonder yardspooraansluiting”

WELKE GEVOLGEN HEEFT DE SPOORLIJN 
VOOR NIEUWSTADT?

Overlast van geluid en trillingen door 
goederentreinen. 
De spoorwegovergang in de 
Limbrichterstraat gaat nog vaker en 
langer dicht (de straat zal dichtslibben 
en de overlast van uitlaatgassen en 
geluid zal schrikbarend stijgen). Nu al 
denderen 1000 (!) treinen per week door 
Nieuwstadt 
Cultuurhistorische en landschappelijk 
elementen als oude stadswallen, 
houtwallen en streeknamen gaan 
verloren.
De kans dat er op termijn een spoorlijn 
komt van Holtum-Noord naar de yard is 
levensgroot aanwezig. Zodoende kan het 
huidige spoorlijntje door Born en 
Limbricht komen te vervallen. Net als 
bij de yard heeft Sittard-Geleen-Born 
dan de lusten en Nieuwstadt de lasten. 
De Kampweg wordt doorsneden door het 
yardspoor. Gevolgen: wandelen, fietsen 
of de hond uitlaten langs het spoor is 
niet meer mogelijk. De spoorwegovergang 
bij Funkelweide is al afgesloten 
waardoor een “rondje maken” al 
moeilijker is geworden. Verder gaan het 
beroemde Pieterpad (wandelen) en de 
Tailleroute (fietsen) over de Kampweg. 

WAT KUNNEN WE HIER NOG AAN DOEN?
Als de yard, de aanleg van de N297n en het 
Industriepark Swentibold niet meer zijn tegen te 
houden dan zul je als inwoner van Nieuwstadt alles in 
het werk moeten stellen om in ieder geval de 
naderende dreiging van een goederenspoorlijn door de 
kern af te wenden. De eerste drie projecten zijn reeds 
in uitvoering of worden zo goed als zeker uitgevoerd. 
De komst van de yardspoorlijn is mogelijk nog tegen te 
houden en over de uiteindelijke invulling van het 
industriepark is ook nog niet alles gezegd. 
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Een pseudologisch 
argument dat in de strijd 
wordt geworpen! Liof-
directeur
bedrijventerreinen, de 
heer R. Hammer, 
verklaarde op 10-8-2004 
in Dagblad De Limburger 
onder meer het volgende: 
“Zonder spooraansluiting 
staat Nieuwstadt volgens 
Hammer bovendien het 
nodige extra 
vrachtverkeer over de 
weg te wachten”. En 
verder:“Het spoor levert 
volgens hem slechts één 
transportbeweging per 
dag op”. Alsof die 
vrachtwagens dóór 
Nieuwstadt gaan rijden 
(de goederentrein wél!!!) 
en alsof men een dure 
railverbinding gaat 
aanleggen voor één 
transportbeweging per 
dag. Laat ons niet lachen. 
Iemand die dit soort 
pseudologica in de strijd 
gooit, komt volgens ons 
van een andere planeet!     

DE GRENSCORRECTIE
Een ander belangrijk aspect in dit hele gedoe is de toekomstige 
grenscorrectie. Er heeft destijds bij de onderhandelingen over de fusie 
tussen Echt en Susteren iets merkwaardigs plaatsgevonden. De grens tussen 
de toenmalige gemeente Susteren en de fusiegemeente Sittard-Geleen-Born 
liep aan de westzijde langs de N295 (Oude Rijksweg). Ter hoogte van 
NedCar heeft men hier opeens een vreemde hap richting Nieuwstadt 
uitgepakt en deze cadeau gedaan aan Sittard-Geleen-Born. Laat dit stuk nou 
net de locatie zijn waarop de yard geprojecteerd is!!! Echt-Susteren heeft 
nu niets meer in de melk te brokkelen met betrekking tot de yard en 
Sittard-Geleen-Born zal het verder een zorg zijn wat er op die locatie gaat 
gebeuren: haar inwoners hebben hier immers geen last van!! Een uiterst 
merkwaardige gang van zaken!!! Inmiddels is overigens ook bekend geworden 
dat het grondgebied waarop de mogelijke railverbinding moet komen 
waarschijnlijk OOK naar de gemeente Sittard-Geleen-Born gaat. Als dit 
daadwerkelijk gaat gebeuren is het einde zoek. Dan is de gemeente Echt-
Susteren de zeggenschap volledig kwijt en gaat de gemeente Sittard-Geleen-
Born doodleuk verder met het inrichten van onze achtertuin.      

KLARE WIJN

Een groep bezorgde inwoners van Nieuwstadt heeft zich verenigd in de 
Stichting De Groene Sporenwolf, hierin actief ondersteund door de 
gemeenteraadsfractie en de afdeling van GroenLinks Echt-Susteren. Deze 
folder is ons eerste wapenfeit, gericht op het informeren en mobiliseren van 
meer ongeruste inwoners. Willen we samen het yardspoor tegenhouden, dan 
is het NU of NOOIT!!! Ondergetekenden zijn van mening dat er in de locale 
en provinciale politiek nu maar eens eindelijk klare wijn geschonken moet gaan 
worden. De tijd dat men zich als verantwoordelijke politici kon verschuilen 
achter allerlei nota’s en plannen is definitief voorbij. De inwoners van 
Nieuwstadt hebben recht op duidelijkheid en die duidelijkheid moet de 
politiek van Echt-Susteren hen verschaffen. Inwoners van Nieuwstadt: let op 
uw zaak!!! Wees waakzaam!!! Probeer te redden wat er nog te redden valt en 
kom massaal in verzet!!! Steun Stichting De Groene Sporenwolf in haar strijd 
tegen de ongewenste ontwikkelingen in en rondom Nieuwstadt!! Wij hebben uw 
steun hard nodig. Heeft u bij de laatste gemeenteraads of provinciale 
verkiezingen gestemd op een voor u bekend persoon? Bel hem of haar dan nu 
eens op en vraag om een standpunt omtrent de mogelijke komst van het 
yardspoor. Laat uw eigen volksvertegenwoordiger een duidelijke keuze maken!! 
Bestook de gemeenteraadsleden met e-mailtjes (e-mailadressen zijn te 
vinden op de website van de gemeente: www.echt-susteren.nl) en laat hen 
merken dat het u ernst is. P.s. Wij verzetten ons niet tegen de yard (dat is 
een gelopen race) maar tegen de spoorlijn.

“Verzet tegen Yardspoorlijn 
is een wapenfeit” 
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OPENBARE BIJEENKOMST

De Stichting De Groene Sporenwolf gaat op donderdag 16 december aanstaande om 20.00 uur in Café ’t 
Nestje aan de Markt in Nieuwstadt een openbare avond beleggen voor alle inwoners van Nieuwstadt en 
overige geïnteresseerden. Doel van deze avond is in de eerste plaats de aanwezigen te informeren over de 
stand van zaken en vervolgens samen met hen alle problemen in kaart te brengen. Nadere informatie over 
deze openbare bijeenkomst volgt.   

Wilt u op de hoogte blijven of meer informatie krijgen over de gang van zaken in het verleden en in de 
toekomst, aarzel dan niet en neem contact op: 

Stichting De Groene Sporenwolf 
p/a Vlonderstraat 13 
6118 CZ Nieuwstadt 
tel.: 046-4855633 
e-mail: evert.masthoff@planet.nl

“Hier moet de aansluiting naar de yard komen” 

Bestuur Stichting De Groene Sporenwolf: 

Voorzitter: Evert Masthoff (Nieuwstadt), 
GroenLinks-lid Commissie ROEZ 

Secretaris: Wil Klinkers (Nieuwstadt), 
verontruste inwoner 

Penningmeester: Thijs Wetemans 
(Nieuwstadt), verontruste inwoner 

PR-activiteiten: Jos Meeuws (Echt), 
fractievoorzitter GroenLinks 

Bestuurslid: Ria v. d. Wall (Susteren), 
GroenLinks-lid Commissie Samenleving 

Bestuurslid: Chris Beckers (Echt), voorzitter 
GroenLinks Echt-Susteren 

Bestuurslid: Marc Crutzen (Echt), 
GroenLinks-lid Commissie OW/B&M 

Bestuurslid: Corné Heuvelmann (Nieuwstadt), 
verontruste inwoner 

Bestuurslid: Roel Verstaen (Nieuwstadt), 
verontruste inwoner

U begrijpt dat Stichting De Groene Sporenwolf kosten 
maakt om zaken zoals deze folder te ontwerpen en uit te 
brengen.
Wilt u financieel onze acties steunen, maak dan uw 
bijdrage over op: 

Rekeningnummer 91.95.25.393 CVB bank te Nieuwstadt 
ten name van Stichting De Groene Sporenwolf. 

Bij voorbaat dank. 


