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SPOORAANSLUITING ZEGEN VOOR NEDCAR MAAR RAMP VOOR NIEUWSTADT EN SUSTEREN 

Stichting De Groene Sporenwolf (DGS) is allerminst verrast over de uitspraak van topman 

Govaerts van NedCar over de noodzakelijkheid van aansluiting van VDL-NedCar op de 

spoorlijn Sittard-Roermond (Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad, zaterdag 13-9-2014).  

Reeds jaren zijn er plannen voor een nieuwe spoorlijn die industrieterrein Holtum-Noord en 

VDL-NedCar moet verbinden met de bestaande spoorlijn Sittard-Roermond. Ons zijn echter 

geen concrete rapporten bekend waaruit de economische noodzaaak hiervan blijkt of een 

MKBA (“maatschappelijke kosten-batenanalyse”) zodat wij de economische belangen niet 

kunnen toetsen op realiteitszin, laat staan afwegen tegen het verlies van leefbaarheid in de 

kernen Nieuwstadt en Susteren. 

Voor beide kernen betekent een spooraansluiting het doorkruisen van de ecologische 

hoofdstructuur, horizonvervuiling, het inperken van recreatiemogelijkheden in de 'groene 

taille', aantasting van de luchtkwaliteit en geluid- en lichtoverlast. Nederland is letterlijk op 

zijn smalst in de ‘groene taille’ en laat dat nou net ter hoogte van Nieuwstadt zijn. Het is 

gewoon onacceptabel dat op dat smalle strookje Nederland nog nieuwe infrastructurele 

voorzieningen worden aangelegd. De gemeente Echt-Susteren heeft Sittard-Geleen 

nadrukkelijk laten weten op geen enkele wijze te zullen meewerken aan een nieuwe 

spoorlijn. Na een unaniem aangenomen motie, ingediend door de toenmalige M en M-

raadsleden (en DGS-bestuursleden) Evert Masthoff en Jos Meeuws. 

Stichting De Groene Sporenwolf is altijd mordicus tegen elke nieuwe aanval op de 

leefbaarheid van de kernen Nieuwstadt en Susteren geweest en zal derhalve elk initiatief 

kritisch tegen het licht houden. De Stichting heeft in het verleden reeds vaker de hoop 

uitgesproken dat bij het ontwikkelings- en besluittraject in gesprek wordt gegaan met 

belangengroeperingen als Stichting De Groene Sporenwolf om zo ook de belangen van 

omwonenden van het voorgenomen tracé te belichten en mee te wegen. Wij wachten nog 

steeds op een uitnodiging. 
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