
Dier & Milieu 2020 - Pagina 13

Nationaal Park De Meinweg, 
het vingertje van Limburg

Begin juli maak ik voor het eerst na de corona-
ellende weer een afspraak voor een interview. Ik 
bezoek Nationaal Park De Meinweg, in de meest 
oostelijke uithoek van Midden-Limburg. Aanleiding 
is de vraag hoe de natuur zich daar herstelt na de 
enorme brand dit voorjaar.  
Het is ook een kennismaking met dit bijzondere 
stukje Nederland. Robbert Ouwerkerk (49), al 20 
jaar boswachter, boa voor Staatsbosbeheer en 
faunacoördinator Limburg, wil wel wat tijd voor me 
vrij maken. We spreken af bij Bezoekerscentrum 
de Boshut, restaurant en tevens onderkomen van 
Staatsbosbeheer.  
Het bezoekerscentrum functioneert alleen tijdens 
het weekend, en dan in afgeslankte vorm. Vrijwil-
ligers van Staatsbosbeheer maken bezoekers dan 
wegwijs in het gebied. 

Ontstaan van De Meinweg  
We beginnen met het bekijken van de plattegrond 
van De Meinweg. Robbert legt me uit hoe het 
gebied in elkaar zit. De Meinweg is bijna geheel 
omsloten door Duits grondgebied, dat deel uit-
maakt van het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-
Swalm-Nette. De Meinweg is ongeveer 1800 
hectare groot en sinds 1995 Nationaal Park. 

Geologisch gezien is het van grote betekenis, 
door het voor Nederland unieke terrassenland-
schap, met een drietal steile overgangen tussen 
de verschillende terrassen. Die zijn ontstaan door 
erosie van de in het verre verleden door Rijn en 
Maas afgezette sedimenten én door verschui-
vingen in de aardkorst. De totale hoogte van de 
drie terrassen bedraagt 50 meter. Het Roerdal ligt 
30 meter boven N.A.P. en het Beatrixplateau op 
80 meter.  
 
Dwars op de terrassen zijn twee beekdalen 
ontstaan: het dal van de Boschbeek en van de 
Roode Beek. Tussen deze beken en beekdalen 
liggen stille vennetjes en uitgestrekte bossen en 
heidevelden. Hier komt tegenwoordig weer een 
adderpopulatie voor, maar daarover later meer.  

Robbert: “Je ziet dat er geen fietspadenstructuur 
is. Dat is bewust zo gedaan, recreatieve zonering 
noemen we dat.  
 
Fietsen op de zandwegen is wel toegestaan, maar 
je vindt ze niet op de plattegrond. We hebben 
bewust parkeerplaatsen aan de randen aangelegd, 
compleet met uitgezette wandelroutes.  

We starten met de kaart

Op die manier kun je de kwetsbare 
gebieden een beetje buiten beeld 
houden. Onze bezoekers zoeken 
vooral rust, maar ook de ruigte 
en die zijn hier beide te vinden.” 
Ik lees prachtige oude namen op 
de kaart, zoals de Hooibaan en de 
Lange luier. Dit zijn lange rechte 
zandpaden, vertelt Robbert. Ze zijn 
terug te voeren op het eeuwen-
oude gebruik van deze gronden. 
De naam ‘Meinweg’ is ontstaan 
uit het Keltische woord ‘gemeyne’, 
wat ‘gemeenschappelijk’ of ‘samen’ 
betekent. Het waren de "gemeinde 
weiden" van de veertien dorpen 
die het gebied bestuurden en 
gebruikten. Nu liggen er van deze 
dorpen zes in Nederland: Vlodrop, 
Herkenbosch, Melick, Maasniel, 
Herten en Roermond; de andere 
liggen in Duitsland.  
 
De bewoners gebruikten het gebied 
tot het einde van de 18e eeuw 
voor het weiden van vee, voor het 
kappen van bomen, verzamelen 
van strooisel voor de stallen. Ook 
maaiden, plagden en brandden ze 
de heide. Jarenlang werd er meer 

Recreatiezonering

uit het gebied gehaald dan dat er 
in werd gebracht. Dat leidde ertoe, 
dat de eiken- en beukenbossen 
verdwenen en er alleen kale heide 
overbleef. In de eerste helft van 
de 19e eeuw bestond het grootste 
deel van het gebied dus uit woeste 
grond, bestaande uit uitgestrekte 
heidevelden met grote heidevennen 
waarvan er nog verschillende op de 
kaart te vinden zijn.  
 
Door de steeds voortschrijdende 
ontwatering en ontginning en 
andere vormen van gebruik zoals 
industrie, zijn er helaas ook veel 
verdwenen. Van de bovenge-
noemde zandpaden maakte de 
plaatselijke boerenbevolking gebruik 
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om het vee vanaf de dorpen naar de heidevelden 
te laten lopen. Als ik Robbert vraag waar de naam 
“Lange luier” vandaar komt moet hij het antwoord 
schuldig blijven: “Misschien dat de babyluier aan 
het eind vol was als de mensen die lange paden 
moesten lopen”, zegt hij lachend. Ook daar kom ik 
later nog op terug.

Rond 1930 veranderde De Meinweg in snel tempo 
van aanzien. Grote stukken heide werden in het 
kader van de werkverschaffing omgespit en met 
naaldbomen beplant om als stuthout voor de mijn-
bouw te dienen. De verdeling van bos en heide, 
zoals wij die nu kennen, kwam op deze manier 
tot stand. Ik wijs op de kaart het terrein van de 
voormalige Staatsmijn Beatrix aan. Robbert: “Die 
mijn is nooit in productie genomen. De bouw 
startte in 1954, maar werd in 1962 stilgelegd toen 
de schacht een diepte had bereikt van 710 meter. 
Inmiddels hadden aardgas en aardolie de rol van 
steenkool overgenomen. Mijnbouw in Nederland 
was niet meer rendabel”. 

De lange luier

De flora en fauna van De Meinweg 
In Nationaal Park De Meinweg komen vele verschillende soorten vegetatiestructuren 
voor, variërend van droge heidegebieden tot vochtige broekbossen. Al deze systemen 
bezitten eigen kenmerkende soorten planten, bomen en dieren. In het Meinweggebied 
zijn tot op heden 767 soorten planten en bomen beschreven.  
 
Naast de zwarte els als dominerende boomsoort groeien in de kruidlaag meestal zegge- 
soorten en veenmossen. In de vochtige en natte heiden groeien naast de aspectbepa- 
lende dopheide ook veenpluis, ronde en kleine zonnedauw, witte snavelbies en zeer  
lokaal beenbreek, bruine snavelbies, veenbes en enige veenmossoorten. Bovendien zijn 
er op een enkel plekje ook planten van de heischrale graslanden aanwezig: liggende  
vleugeltjesbloem, klokjesgentiaan, tormentil, blauwe zegge, kruipwilg en heidekartel- 
blad. De soortenrijkdom van het elzenbroek langs de Roode Beek heeft te maken met  
het zeer ijzerrijke grondwater. Hier groeien in de kruidlaag planten zoals de moeraszeg- 
ge, bittere veldkers, slanke sleutelbloem, dotterbloem, bosbies, groot heksenkruid, groot 
springzaad en de beide goudveilsoorten. Het broekbos is goed te beleven op het vlon-
derpad dat langs de Roode Beek loopt, van Hotel St. Ludwig tot de Dalheimer Mühle.  

Voor reptielen en amfibieën is het nationaal park een uitstekend leefgebied. Men vindt 
er reptielen als het bekendste reptiel van De Meinweg de adder, maar ook zandha-

gedis, levendbarende 
hagedis, hazelworm en 
gladde slang. Daarnaast 
komen er twaalf van de 
zestien inheemse soorten 
beschermde amfibieën 
voor, waaronder de 
heikikker, knoflookpad, 
alpenwatersalamander en 
vinpootsalamander. 

Bron:  
Site Staatsbosbeheer

De adder, symbool van De 
Meinweg 
Ook qua flora en fauna is De 
Meinweg een bijzonder gebied (zie 

kaderstukje). Voor het wild zwijn is 
dit een belangrijk leefgebied en dat 
geldt ook voor de adder. 

De adder is het officiële symbool 
van Nationaal Park De Meinweg. 
Volgens een schatting leven er hier 
ongeveer vierhonderd. Ooit leefde 
er een veelvoud van dit aantal. 
Daarom is in 2002 het ‘Bescher-
mingsplan adder in Limburg’  
gestart om te voorkomen dat de 
adderpopulatie nog verder terug-
loopt. In het plan werkte Staats-
bosbeheer, ondersteund door de 

Wild Zwijn (foto: staatsbosbeheer)

Vlonderpad in Moerasbos  

Rode Beek

Adder (foto: Nico Arkes, Staatsbosbeheer)
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Provincie Limburg middels het project Natuurkwa-
liteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg, intensief 
samen met lokale vrijwilligers die zich al jaren 
inzetten met onderzoek naar de reptielen in De 
Meinweg.  
 
Robbert vertelt over de werkzaamheden die in 
het kader van dit plan de laatste jaren zijn uitge-
voerd. Het leefgebied van de slang is uitgebreid, 
door bijvoorbeeld het kappen van bomen, bos 
omvormen naar heide, kleinschalig plaggen en 
maaien. Er zijn addercorridors in bosgebieden 
aangelegd die geïsoleerde heideterreintjes weer 
met elkaar verbinden zodat de verschillende 
populaties elkaar gemakkelijker kunnen vinden 
en genetisch materiaal wordt uitgewisseld. Als 
ik opper waarom ze niet gewoon wat van die 
addereieren “onder de arm nemen en elders 
neerleggen”, zegt hij bijna verontwaardigd: “We 
willen het wel op een natuurlijke manier tot stand 
brengen, we zijn geen dierentuin, maar natuur-
beheerders”. Hij vindt het samen optrekken van 
onderzoek en beheer bijzonder plezierig. “Je ziet 
snel resultaat van je beheerswerk omdat zij het 
zo goed monitoren”. De populatie adders lijkt 
zich weer voorzichtig te herstellen. Er zijn adders 
gezenderd en daardoor is bekend dat ze lange tijd 
op dezelfde plek blijven en vaste overwinterings-
plekken hebben. Voor wie meer wil weten over dit 
project verwijs ik naar een uitgebreide publicatie 
uit 2015, in het blad van Ravon van de hand van 
Ton Lenders: Het effect van dynamisch terreinbe-
heer op een slinkende adderpopulatie. Kleinschalig 
beheer en vernatting als oplossing, www.ravon.
nl/Portals/2/Bestanden/HelpMee/Werkgroepen/
WAN_RAVON57_artikel3.pdf. 

Ton is de reptielenman van De Meinweg, die al 
sinds 1976 onderzoek doet aan de adders.
Tegenwoordig wordt Nationaal Park De Meinweg 
op het hoogste niveau beschermd. Het is niet 
alleen een kerngebied in het ‘Natuurnetwerk 
Nederland’ (NNN), tevens valt het gebied onder 
de Europese natuurbeschermingswetgeving, 
namelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Het 
belang als internationaal waardevol natuurgebied 
wordt door deze bescherming goed onderstreept.

De brand 
Natuurlijk moeten we het over de grote brand 
hebben die 20 april uitbrak en vier dagen woedde 
in het noordoostelijke stuk van De Meinweg. 
Volgens Robbert was het terrein kurkdroog en er 
stond een harde wind. Zo ontstond een van de 
grootste natuurbranden van de laatste jaren in 
Nederland, die alle journaals haalde. Robbert en 
zijn tien collega’s werkten in die dagen inten-
sief samen met de brandweer en later ook met 
defensie. Zij beschikten over de terreinkennis, 
konden dus helpen met een goede routing en 
wisten waar water te halen viel (de vennetjes). 

De veiligheidsregio Limburg-Noord 
installeerde meteen een CoPI (Com-
mando plaats incident), van waaruit 
alle disciplines als brandweer, 
gemeente, GGD, Staatsbosbeheer 
en later ook defensie functio-
neerden. Er werd nauw samen-
gewerkt met de Duitse collega’s 
die in het Nederlands deel van 
De Meinweg werkten maar uiter-
aard ook hun eigen grondgebied 
moesten beschermen. 
 
Er is met drones gewerkt (drone-
team Twente en Rotterdam) en 
defensie kwam met blushelikopters 
en later ook met Leopard tanks. 
Robbert: “Op een gegeven moment 
realiseerde men zich dat de heide 
niet meer te redden viel, en dat 
het vooral om het beschermen 
van de bevolking ging. Door de 
harde draaiende wind was het vuur 
opeens niet verder dan drie uur van 
Herkenbosch verwijderd. Toen zijn 
ook omgebouwde Leopardtanks 
ingezet die in een handomdraai 40 
bij 200 meter bos opzij schoven en 
zo een stopgang creëerden.  
 
Eerdere smallere stoplijnen hadden 
niet gehouden, omdat door de 
harde en veranderlijke wind het 
vuur te snel om zich heen greep”. 
Dit in combinatie met de enorme 
hoeveelheden water die door de 
helikopters zijn gedropt en nablus-
werk door vele brandweerpelotons 
heeft de brand uiteindelijk gestopt. 
De bewoners van Herkenbosch 
werden in verband met de rook en 
koolmonoxide (op vrijwillige basis) Overzicht na de brand (foto: Paul Oostveen)

voor twee nachten geëvacueerd.  
Dit had een grote impact. Een 
evacuatie van een heel dorp in 
coronatijd! Je kunt rustig stellen dat 
dat voor de inwoners en voor alle 
betrokken organisaties een behoor-
lijke uitdaging was. Robbert: “We 
werkten met veel hulp van boa- col-
lega’s, ook van andere organisaties, 
in lange werkblokken dag en nacht 
door, het waren ongelooflijk inten-
sieve hectische dagen”. Nee, hij 
heeft geen mooie actiefoto’s voor 
me, “geen tijd voor gehad joh”. 
In de dagen na de brand en ook al 
tijdens de brand was Robbert tevens 
belast met het te woord staan van 
de pers; communicatie is een van 
zijn taken. “Er was bijzonder veel 
belangstelling van pers en publiek. 
We vonden het belangrijk dat de 
mensen goed op de hoogte werden 
gehouden van de situatie.  
 
Toen de brand eenmaal onder 
controle was bleven we nog nach-
tenlang posten en surveilleren. Niet 
alleen omdat er nieuwe brand-
haarden konden ontstaan, maar ook 
om ongenode gasten en kijkers uit 
het gebied te houden. Bij branden 
in gebieden als De Meinweg heb je 
te maken met een dik pak strooisel 
waarin het vuur nog heel lang na 
smeult en waar grote plekken, met 
name in de dennennaalden, nog 
dagenlang heet blijven.  
 
Belangrijk is ook dat je je niet alleen 
op de kop van de brand focust, 
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maar ook de flanken in de gaten houdt. Bij een 
plots draaiende wind kan daar het vuur opeens 
weer uitbreken”. Robbert spreekt zijn grote res-
pect uit voor de professionaliteit van brandweer 

en andere disciplines. Ze kenden 
elkaar natuurlijk wel van oefeningen 
(zie kaderstukje).  
Hij vertelt ook hoe goed het hen 
deed dat de plaatselijke bevolking 
zijn waardering liet blijken door 
langs de weg te gaan staan met 
spandoeken en opbeurende en 

dankbare teksten. "Dan besef je pas 
dat mensen om dit natuurgebied 
geven, het als hun park zien en je 
inspanningen om het te redden 
hebben gezien". In totaal werd 200 
ha. natuur verwoest. 

d(foto: Veiligheidsregio Limburg-Noord)

c (foto’s: Ministerie van Defensie) f
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e�foto Robbert Ouwerkerk

Samenwerking over de grens heel belangrijk bij de aanpak van de grote natuur-
brand op De Meinwegevet  
Van 20 tot 24 april pakten de Nederlandse en Duitse brandweer samen de natuur- 
brand aan in het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette. De Meinweg is  
daar een onderdeel van. “De uitstekende samenwerking tussen brandweer en opera- 
tionele leiding uit beide landen speelde een beslissende rol”, benadrukt de voorzitter 
van het Grenspark Andreas Budde.                                                                                                                                       
In 2010 waren in Nederland verschillende grote natuurbranden. Er werd daarom een 
nationaal programma natuur- en bosbrandpreventie gestart. Provincie Limburg, Vei-
ligheidsregio Limburg-Noord, Nationaal Park de Meinweg en de gemeente Roerdalen 
hebben binnen dit programma een pilotproject uitgevoerd. Dit vond plaats op het 
Nederlandse deel van De Meinweg. Uit dit project bleek dat er een hoog risico was op 
het ontstaan van een onbeheersbare brand. Ook bleek dat een betere samenwerking 
tussen brandweer en natuur- en bosbeheer nodig was. 
 
Burgemeester Monique de Boer-Beerta van gemeente Roerdalen presenteerde de 
resultaten aan de aangrenzende Duitse brandweer en grensgemeenten. Hierbij werd 
duidelijk dat het nodig was om dit onderwerp in Nederland én Duitsland op te pakken. 
Dat is dan ook gebeurd met het INTERREG project natuur- en bosbrandpreventie. Doel 
was de samenwerking tussen bos- en natuurbeheer en de brandweer in Nederland 
en Duitsland te verbeteren. Nieuwe maatregelen maken het risico op brand kleiner. 
De samenwerking bleek tijdens de natuurbrand op De Meinweg enorm belangrijk. De 
kans is groot dat in de toekomst vaker extreme weersituaties voorkomen. Het risico 

op een grote brand wordt 
daarmee groter. Het is 
daarom belangrijk om over 
de grens goed samen te 
blijven werken.
  
bron: site Gemeente  
Roerdalen, 14-05-2020) 

Samenwerken met de  

Duitse brandweer  

(foto Robbert Ouwerkerk)

Herstel 
Robbert: “De dagen erna, als je 
een beetje tot je positieven bent 
gekomen en het terrein inrijdt, 
ontdek je pas hoeveel er is ver-
brand. Maar het is wel mooi als 
je dan ook al weer een zingende 
roodborsttapuit ontdekt in een 
gedeeltelijk verbrande boom. Inmid-
dels zijn de nachtzwaluwen geteld 
en het zijn er zelfs meer dan vorig 
jaar. De natuur, zeker het vliegende 
deel, herstelt zich snel”. Ook de 
vegetatie oogt al weer fris groen 
als we na het interview het gebied 
in rijden. Er zijn inderdaad hele 
zwarte stroken verbrande hei, de 
schade is groot, maar hergroei van 
het pijpenstrootje is al weer volop 
aanwezig. De begrazing is dan ook 
opgeschaald.

Hergroei na de brand

We komen schaapherder Bennie 
Vaasen tegen die zijn kudden net 
binnen een raster heeft gezet. 
“Ze eten zich kogelrond” zegt hij 
tevreden, “genoeg te vreten hier”. 
Later zie ik hoe handig een schaap 
aan verse blaadjes komt.  
 
Eén schaap loopt op een struik af, 
een tak belandt tussen zijn voor-
poten en als hij doorloopt buigt de 
tak vanzelf naar de grond. Gretig 
begint het dier samen met z’n 
buren aan de malse blaadjes te 
happen; je kunt niet de hele dag 
pijpenstrootje eten. 
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Robbert Ouwerkerk en schaapsherder Bennie Vaassen

Als we het terrein verder in lopen ontdekken we 
jonge heideplanten, kleine eikjes, aan de basis uit-
lopende vuilbomen en ook de varens hebben zich 
al weer ruimschoots hersteld in die paar maanden. 
Gelukkig zijn veel prachtige boomgroepen, uitlo-
pers van vroeger eikenhakhout, zo specifiek voor 
dit gebied, nog volop aanwezig. 

De hei loopt weer uit

Vreemd om te zien dat er groene en 
verbrande bomen door elkaar staan. 
Het heeft soms met de onderlaag te 
maken of een boom het overleeft of 
niet, leer ik van Robbert.  
 
Soms kan een nu nog groene boom 
het toch niet halen. Dan is de kern 
nog wel in leven maar is de bast te 
zwaar beschadigd. Robbert vertelt 
dat Staatsbosbeheer de afgelopen 
tijd veel werk heeft gehad aan het 
herstellen van de wegen, rasters en 
hekwerken, bankjes en routepalen.
Omdat ik nog een paar dagen kam-
peer aan de rand van De Meinweg 

fiets ik in de dagen na het interview 
nog heerlijk door het gebied.  
 
Ik ontdek dat de Lange luier inder-

Het hekwerk is grotendeels vernieuwd

daad heel lang is, en daar ontmoet 
ik Bennie de schaapherder toevallig 
nog een keer.  
 
Desgevraagd weet hij bijna zeker 
dat de naam is ontstaan omdat de 
knechten achterop de wagens er 
een lekkere luie lange tocht aan 
hadden. Tja ik vind beide verkla-
ringen wel aardig, kiest u maar. 
Ik passeer ook meerdere keren 
de “IJzeren Rijn”, de omstreden 
spoorweg van de Antwerpse haven 
naar Mönchengladbach. 

De IJzeren Rijn 1
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Ik was vergeten Robbert te vragen hoe het er 
mee stond,  maar lees er later op internet veel 
over (zie kaderstukje). De IJzeren Rijn is omstreden 
omdat Nederland weigert het ontbrekende stuk 

in De Meinweg te herstellen. De 
spoorlijn snijdt De Meinweg in 
tweeën, maar het stoort niet meer. 
Het is wel een vreemd fenomeen, 

die overwoekerde hoge rug met 
rails in dit prachtige natuurgebied, 
maar zo te zien heeft de natuur zich 
er al lang weer van hersteld. 

Nationaal Park De Meinweg, ook na 
de brand een echte aanrader! Dank 
aan Robbert Ouwerkerk voor de 
gastvrijheid. 

En voor wie niet weet waar de 
titel op slaat, ik zie toch echt een 
vrouwtje met een opgeheven vin-
gertje in de kaart van Limburg … 

Tekst: Wil Kroon                                     
                                                                              
Foto’s tenzij anders vermeld: 
Henk Breman

De IJzeren Rijn  
Het scheidingsverdrag tussen Nederland en 
België uit 1839 bekrachtigde de onafhankelijkheid 
van België en het recht om via Nederland een 
weg of kanaalverbinding aan te leggen tussen 
het Antwerpse en het Pruisische achterland. Dit 
doortochtrecht is later uitgewerkt en vastgelegd in 
het IJzeren Rijn Verdrag uit 1873. Aanvankelijk was 
het de bedoeling een kanaal aan te leggen. Later 
gaf men de voorkeur aan een spoorlijn, vandaar 
de naam "IJzeren Rijn". Deze spoorwegverbinding 
liep dwars door de huidige Meinweg en zorgde 
bij de aanleg voor een sterke scheiding tussen het 
noordelijk en zuidelijk deel van het gebied. 
Het belang van de lijn loopt na de Eerste Wereld-
oorlog al sterk terug. België krijgt na de Eerste 
Wereldoorlog namelijk de beschikking over de 
Montzenlijn. Hierdoor kan het vervoer tussen 
Antwerpen en het Duitse achterland plaatsvinden 
over een hoogwaardige verbinding zonder gebruik 
te maken van Nederlands grondgebied. Omdat 
ook het lokale vervoer afneemt, breekt NS in 1937 
het tweede spoor tussen Roermond en Vlodrop op. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelt de spoor-
lijn een belangrijke rol in het Duitse treinverkeer 
en is de verbinding weer verdubbeld. Tijdens de 
oorlog is de spoorlijn zwaar beschadigd. De geal-
lieerde troepen herstellen de verbinding eind 1944 
provisorisch en geheel dubbelsporig. Na de oorlog 
breekt NS het tweede spoor weer op. Hoewel er 
in de decennia na de oorlog verschillende plannen 
zijn om de verbinding nieuw leven in te blazen, is 
het baanvak Herkenbosch - Dalheim in mei 1991 
op verzoek van de Deutsche Bundesbahn gesloten. 
In 1995 rijdt de laatste goederentrein naar Her-
kenbosch. Twee jaar later is de IJzeren Rijn tussen 
Roermond en Duitsland formeel gesloten. 

In de loop van de jaren 1990 bereikt de Mont-
zenlijn haar capaciteit. Geconfronteerd met 
het toenemende goederenvervoer kijkt België 
opnieuw naar de kortere en vlakkere IJzeren Rijn 
als bijkomende verbinding tussen Antwerpen en 
het Rijnland. In 1998 begint de Belgische regering 
bij Nederland en Duitsland te onderhandelen over 
een heropening. Met het verzoek tot reactivering 
beroept België zich op het Scheidingsverdrag uit 
1839 en het IJzeren Rijn Verdrag uit 1873. In het 
verdrag van 1873 staat dat België een concessie 
heeft voor 99 jaar voor het rijden op de spoorlijn. 
In 1972 is dat recht dus verlopen. Daar komt bij 
dat België de spoorlijn heeft verkocht aan Neder-

land. Het sterkste argument van 
Nederland om de spoorlijn niet 
opnieuw in gebruik te nemen is het 
feit dat de spoorlijn in natuurgebied 
De Meinweg ligt! De spoorlijn blijft 
dus onaangeroerd in het Limburgse 
landschap liggen. In Vlodrop Station 
is er behalve de naam, niets meer 
terug te vinden van een stations-
gebouw. 
Op 24 mei 2005 bepaalt het 
Permanent Hof van Arbitrage in 
Den Haag echter dat de spoor-
lijn mag worden gereactiveerd, 
waarbij Nederland en België samen 
opdraaien voor de kosten van een 
tunnel onder De Meinweg.  

Volgens de publieke opinie in 
België verschuilt Nederland zich 
achter het ecologische thema met 
als doel de reactivering te ver-
tragen. De IJzeren Rijn zal immers 
de positie van de haven van 
Antwerpen versterken ten nadele 
van de haven van Rotterdam, en 
bedreigend zijn voor de Betuwe-
route. En zo wordt er nog jaren 
onderhandeld en gebakkeleid.                              
Eind 2014 wordt een derde optie 
gelanceerd: het historische tracé, 
maar met een omleiding via de 
Zuidelijke Maaslijn Roermond–Venlo 
en de Regionalbahn Venlo–Mön-
chengladbach.  
 
Deze omleiding doopt men Rhein-
Ruhr Rail Connection, afgekort 
'3RX'. De drie landen engageren 
zich om een nieuwe vergelijkende 
studie te financieren. Drie jaar 
later, in januari 2018, concludeerde 
de kosten-/batenanalyse in het 
voordeel van de 3RX. Die zou 
immers dezelfde baten bieden 
als het historische tracé, maar de 
helft kosten want een dure tunnel 
onder De Meinweg was niet nodig.                                                                                                   
Op dit moment is niet bekend 
hoever de besluitvorming rondom 
dit laatste, voor De Meinweg gun-
stige rapport is.  
Fingers crossed ... 


