
'Reeth merkt niets 
van voorbereidingen 
voor railterminal' 
De voorbereidende werkzaam
heden voor het railterminalpro
ject nabij Reeth en Eimeren stel
len niets voor. Buurtbewoners 
zullen er nauwelijks iets van 
merken. 
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Dat zei de landsadvocaat namens 
het Gelderse provinciebestuur gis
teren tijdens een spoedzaak bij de 
Raad van State. Daar vroeg Koos 
Nijssen uit Reeth om een onmid
dellijke stop op alle voorbereidin
gen, totdat de hoogste bestuurs
rechter volgend jaar een einduit
spraak over het project heeft geveld. 

De provincie Gelderland wil bij 
Reeth een Railterminal, een over
slagpunt voor containers tussen 
spoor en wegennet, aanleggen. 
Nijssen is het niet eens met de uit
voering van het project. Volgens 
hem is er geen enkele reden om nu 
opeens haast te maken met het rail
terminal project, dat al een paar keer 
door de provincie zelf is uitgesteld. 
Nij ssen, die ook namens een tiental 
andere omwonenden uit Reeth 
sprak, vreest dat er veel overlast zal 
ontstaan en onomkeerbare dingen 
zullen gebeuren, zoals het graven 
van een sloot achter zijn woning 
aan de Reethsestraat. 

De landsadvocaat zei dat er voor 
de einduitspraak in de bodemzaak 
niets onomkeerbaars zal gebeuren. 
"We willen alleen deze winter al 
wat werkzaamheden en onderzoek 
doen omdat we anders een jaar ver
traging oplopen. Die sloot gaan we 
nu nog niet graven." 

Daarna las ze het Gelderse ver-

Ik heb weinig 
vertrouwen in 
toezeggingen van de 
provincie Gelderland 
- Koos Nijssen, 

buurtbewoner 

langlijstje op aan staatsraad Jaap Po
lak. Zo wil de provincie alvast be
ginnen met de bouw van een vleer
muistoren en een aantal vleermuis
kasten ophangen. Dat is nodig om
dat twee woningen aan de Reethse
straat, waar beschermde vleermui
zen leven, tegen de vlakte moeten. 
Verder staan er een archeologisch 
onderzoek, een onderzoek naar ex
plosieven uit de 1weede Wereld
oorlog, een natuur- en uilenonder
zoek en een sonderingonderzoek 
op het programma. 

Explosieven 
,, Voor de sondering rijdt er een kar
retje rond om uit te zoeken of de 
bodem geschikt voor de aanleg van 
een grondwal. Omdat er in de oor
log flink is gevochten, zitten er 
waarschijnlijk nog explosieven in 
de grond. Die moeten opgespoord 
worden. En voor het natuuronder
zoek zal er hoogstens een keer een 
onderzoeker, die op zoek is naar ui
len, langs de woning van Nijssen 
lopen", aldus de landsadvo
caat. ,,Een onderzoeker zal een keer 
een sleuf graven, maar die wordt 
erna direct dichtgegooid. Verder ge
beurt er voor de bodemzaak niks." 

Volgens Nijssen is er geen enkele 
noodzaak om al die werkzaamhe
den nu al te doen. ,,Bovendien heb 
ik weinig vertrouwen in de toezeg
gingen van de provincie. Die had 
ook beloofd om het inpassingsplan 
niet in de zomervakantie ter inzage 
te leggen. En dat heeft Gelderland 
toch gedaan." 

De landsadvocaat tekende nog 
aan dat het van groot belang is dat 
die onderzoeken deze winter wor
den afgerond, zodat de provincie en 
het Rijk ook met het aanbesteding
straject kunnen beginnen. Staats
raad Polak zei alles nog eens goed te 
gaan bekijken en binnen enkele 
weken uitspraak te doen. Volgend 
jaar behandelt de Raad van State tij
dens de bodemzaak alle bezwaren 
van omwonenden tegen de aanleg 
van de Railterminal Gelderland. 
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Bekijk een video over dit 
onderwerp op onze site. 


