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PERSBERICHT 

                                                      Nieuwstadt, 20 augustus 2010 
 
NIEUWE SPOORAANSLUITING RAMP VOOR NIEUWSTADT EN SUSTEREN 
 
Stichting De Groene Sporenwolf (DGS), een groepering die zich al jarenlang met 
succes inzet voor de leefbaarheid in en van de kern Nieuwstadt, heeft met gemengde 
gevoelens kennis genomen van het recente plan van de Stadspartij Sittard-Geleen-
Born om een nieuw goederenspoor aan te leggen langs de A2, met een aansluiting op 
de bestaande spoorlijn Sittard-Roermond ergens tussen Nieuwstadt en Susteren. 
 
Het plan van de Stadspartij S-G-B voorziet weliswaar in een aansluiting die noordelijker 
gelegen is dan het in de Regiovisie Westelijke Mijnstreek opgenomen, voor DGS 
volstrekt onbespreekbare, voorstel maar kan evenmin rekenen op ondersteuning van 
voornoemde Stichting. In het nu geopperde plan zijn de lusten voor de gemeente 
Sittard-Geleen en de lasten (vooral) voor de kernen Nieuwstadt en Susteren. 
 
Het aantakken van het door de Stadspartij S-G-B voorgestelde, nieuwe goederenspoor 
op de bestaande lijn Sittard-Roermond blijft een aanslag op de leefbaarheid van de 
woonkernen Nieuwstadt en Susteren. Voor beide kernen betekent een en ander het 
doorkruisen van de ecologische hoofdstructuur, horizonvervuiling, het inperken van 
recreatiemogelijkheden in de 'groene taille', aantasting van de luchtkwaliteit en geluid- 
en lichtoverlast.  
 
Stichting De Groene Sporenwolf gaat er, op basis van ontvangen antwoorden van het 
College B&W op vragen van de GroenLinks-fractie aldaar, vanuit dat de gemeente 
Echt-Susteren geen medewerking zal verlenen aan het aansluiten op haar grondgebied 
van een nieuwe goederenspoorlijn tussen Nieuwstadt en Susteren. Daarnaast vindt de 
Stichting het ‘not-done’ om eenzijdig de problemen van de ene gemeente simpelweg op 
het bordje van de andere te deponeren.   
Nederland is op zijn smalst in de ‘groene taille’ en laat dat nou net ter hoogte van 
Nieuwstadt zijn. Stichting De Groene Sporenwolf vindt het onacceptabel dat op dat 
smalle strookje Nederland nog nieuwe infrastructurele voorzieningen worden 
aangelegd.  
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