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Toekomst Maaslijn gered met extra geld
ELEKTRIFICATIE EN DUBBELSPOOR

Toekomst Maaslijn g
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DOOR PAUL BOTS

Het Rijk en de provincies 
Limburg, Brabant en Gelder-
land leggen samen bijna zestig 
miljoen euro extra bij voor de 
elektrificatie van de Maaslijn. 
De aanpak van de lijn van 
Roermond, via Venlo naar 
Nijmegen moet uiterlijk decem-
ber 2024 zijn afgerond. 

Dat laten staatssecretaris Stientje
van Veldhoven en gedeputeerde
Hubert Mackus weten aan de
Tweede Kamer en Provinciale Sta-
ten.  Mackus zegt er alles aan te
doen om de verbeteringen van het
spoor zo snel mogelijk te realise-
ren. Oorspronkelijk zou de ver-
nieuwde Maaslijn in 2020 worden
opgeleverd. Op werkdagen maken
circa 21.000 reizigers gebruik van
de Maaslijn.

Limburg moet het diepst in de bui-
del tasten om het project vlot te
trekken dat de voorbije jaren veel
duurder bleek te zijn dan de 154,6
miljoen euro die de provincie oor-
spronkelijk had berekend.  Lim-
burg zou al  65 miljoen betalen voor
het project, maar verhoogt die bij-
drage nu tot bijna honderd miljoen.
Het Rijk lapt tien miljoen extra bij,
waarmee de bijdrage uit Den Haag
uitkomt op zestig miljoen. 

Noord-Brabant en Gelderland leg-
gen respectievelijk tien en vier mil-
joen euro extra bij, waarmee hun
bijdrage uitkomt op 31,6 en 21,5 mil-
joen euro. 
In totaal is er nu 213 miljoen be-
schikbaar voor de elektrificatie
van de lijn en de aanleg van dubbel-
spoor op een gedeelte van het tra-
ject. Het project moet leiden tot
een stabielere dienstregeling. 
Momenteel rijden er storings-

gevoelige dieseltreinen op het tra-
cé. Door het huidige enkelspoor
moeten tegemoetkomende treinen
op elkaar wachten. Bij een vertra-
ging leidt dat tot een sneeuwbal-
effect. Door de aantrekkende eco-
nomie zijn bouwkosten veel hoger
geworden. 
Ook de opgelopen vertraging jaagt
de prijs omhoog. Elk jaar extra is
goed voor 3 procent hogere kosten,
rekent Mackus voor.    


