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Welkom bij onze eerste nieuwsbrief. 

 

 

1. Doelstelling–verklaring Stop de Noordtak/ overzicht aangesloten organisaties. 

Voor de Noordtak zijn er volop alternatieven. Zoals een duurzamere binnenvaart en het beter 

benutten van de Betuwelijn met een goede aansluiting daarvan met Duitsland. Vanwege de 

noodzaak van een klimaat-neutrale en circulaire economie in 2050 is juist een verkleining van 

goederenstromen nodig.  

Wij vinden dat er gedegen onderzoek moet komen over het nut en noodzaak van een andere 

afhandeling van het goederenvervoer dan over Zevenaar-Emmerich-Oberhausen. Hierbij moeten 

ook natuurwaarden en leefbaarheid in de Achterhoek en Twente worden meegenomen. We zijn er 

van overtuigd dat uit zo’n onderzoek blijkt dat een Noordtak niet wenselijk is en dat er vooral ingezet 

moet worden op doortrekking van de Betuwelijn via Zevenaar, zoals oorspronkelijk was 

afgesproken. Ons volledige statement en een overzicht van alle aangesloten organisaties vind je op 

onze website: Stichting Stop de Noordtak — Verklaring  

 

2. Opgave informatieavond donderdag 11 mei te Haaksbergen.  

Het wordt hoog tijd dat we elkaar ontmoeten en bijpraten! We nodigen jullie dan ook van harte uit 

voor een kennismakings- & informatieavond. Je wordt dan bijgepraat over de stand van zaken 

rondom de Noordtak. Je kunt in gesprek gaan met o.a. het bestuur en vragen stellen.  

Let op: 

- Je dient je op te geven i.v.m. maximale zaalbezetting/ consumpties. 

- Per organisatie/ belangenvereniging kunnen maximaal 2 personen komen.  

- Opgave via stopdenoordtak@gmail.com o.v.v. met hoeveel personen je komt (namen niet nodig). 

- Locatie: De Kappen, Blankenburgerstraat 40, 7481EB Haaksbergen. Inloop vanaf 19.30. Aanvang 

20.00. 

 

2. Lidmaatschap. 

Ongeveer 50 Achterhoekse en Twentse organisaties maar ook een tiental individuele personen zijn 

lid geworden van onze organisatie. Een overzicht van alle aangesloten organisaties vind je op onze 

website: Stichting Stop de Noordtak  OVERZICHT  Om onze kosten te kunnen betalen (bijeenkomst, 

website etc.) vragen we als lidmaatschap een (jaarlijkse) bijdrage. Voor een organisatie bedraagt dit 

€50,-. Voor een individueel persoon €10,-. In een later stadium gaan we jullie vragen om deze 

bijdrage te voldoen.  

 

3. Status besluitvorming Noordtak. 

- In oktober 2021 is het onderzoeksbureau APPM, in opdracht van het ministerie van I&W, 

begonnen met een onderzoek naar de nut- en noodzaak van een Goederenlijn Noord Oost 

Europa.  

- Dit rapport zal naar verwachting eind april gepubliceerd worden, en dan naar de Tweede Kamer 

gaan.  

- Dit rapport zal waarschijnlijk uitsluitend een uitspraak doen over nut en noodzaak van meer 

spoor. Dus als APPM concludeert dat uitbreiding van het spoor in Oost-Nederland noodzakelijk 

is betekent theoretisch nog niet dat dit dient plaats te vinden met een Noordtak.  

- Maar……..de Havenlobby heeft, ondersteund door de 2de Kamer, wel haar zinnen gezet op een 

Noordtak dus we moeten op onze hoede zijn.  

- Inmiddels is door de Staatsecretaris toegezegd dat wij nu wel worden betrokken bij de verdere 

besluitvorming. We trekken hierbij nauw op met de Regio Achterhoek.  

- Meer informatie over dit proces hoor je tijdens de infoavond in Haaksbergen. 

 

https://www.geennoordtak.nl/stichting-stop-de-noordtak
mailto:stopdenoordtak@gmail.com
https://www.bing.com/local?lid=YN8000x6720392019368648950&id=YN8000x6720392019368648950&q=De+Kappen&name=De+Kappen&cp=52.155616760253906%7e6.743826866149902&ppois=52.155616760253906_6.743826866149902_De+Kappen
https://www.geennoordtak.nl/stichting-stop-de-noordtak
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4. Maak kennis met ons bestuur. 

Ons bestuur stellen we hier kort aan je voor:   

Voorzitter  : Carmen klein Goldewijk  

Penningmeester : Peter van Heek (rechts op de foto) 

Secretaris  : Hugo de Vries (links op de foto).  

Carmen is afkomstig van het bestuur van Heelwegs Belang. 

Peter en Hugo zijn Eibergenaren en hebben ervaring als 

bestuursleden van de Stichting Twenteroute-plus, en opkwam 

voor de bewoners en natuur rondom de N18 in de 

Achterhoek. 

 

Het bestuur wordt ondersteund door: 

- bestuurslid Michael Sijbom (directeur Landschap Overijssel en oud burgemeester Losser) 

- bestuurslid Thom Weterings (voorzitter Stichting Behoud Twents Landschap) 

- bestuurslid Gerben Koopmans (bestuurslid Stichting Behoud Twents Landschap) 

- bestuursadviseur Paul Wallerbos (gemeenteraadslid Oost Gelre, link met Achterhoekse politiek) 

 

We zoeken nog een communicatievrouw/man. Aanmelden kan bij Hugo. 

 

5. Activiteiten afgelopen maanden. 

a) PUBLICITEIT.  

Het is ons met z’n allen zeer goed gelukt om de afgelopen maanden in het nieuws te komen en 

de lokale en landelijke politiek te mobiliseren. Hulde aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. 

Hieronder een aantal voorbeelden: 

- Bezoek Omtzigt:  Omtzigt voegt zich bij protest tegen treinspoor Noordtak 

- Gesprek met Staatssecretaris In gesprek met staatssecretaris Vivianne Heijnen — Stop de Noordtak 

- Radio 1: Dijkstra en Evenblij ter plekke - nee tegen de noordtak  

- Artikel in Trouw: ‘Spoor van vernieling’ lokt fel protest uit in Achterhoek en Twente (trouw.nl) 

- Vroege Vogels: nporadio1.nl/fragmenten/vroege-vogels 

 

b) ORGANISATIE.  

We hebben een subgroep “Nut en Noodzaak” opgericht met kennis vanuit o.a. de Gelderse 

Milieufederatie en Universiteit Twente. Die subgroep zal 11mei een korte presentatie geven.  

 

c) NETWERKEN.  

We hebben een gesprek met bewonersbelangenvereniging rona-info.nl gehad. RONA blijft 

helaas inzetten op een Noordtak. Maar een vervolggesprek is gepland. 

Ook is er nu structureel overleg met de Regio Achterhoek (lobby vd Achterhoekse gemeenten): 

zij zijn 11 mei ook aanwezig. Ook hebben we contact met de TU-Delft. 

  

6. Agenda. 

- April: bestuur naar notaris 

- Eind april: APPM-rapport openbaar? 

- 11 mei: interne bijeenkomst Stop de Noordtak te Haaksbergen 

- Mei: gesprek met Ministerie? 

- Na mei: afhankelijk van het APPM-rapport zullen we (protest)acties gaan voeren.  

 

7. Volg ons op social media. 

- Internet: https://www.geennoordtak.nl          - Twitter: @GeenNoordtak 

- Facebook: in de maak 

https://www.gids.tv/video/418569/video-pieter-omtzigt-voegt-zich-bij-protest-tegen-treinspoor-noordtak-betuwelijn
https://www.geennoordtak.nl/actueel/in-gesprek-met-staatssecretaris-vivianne-heijnen
https://www.nporadio1.nl/podcasts/dijkstra-en-evenblij-ter-plekke/65797/ter-plekke-in-lichtenvoorde-nee-tegen-de-noordtak-betuwelijn-en-een-ode-aan-de-klapschaats
https://www.trouw.nl/binnenland/spoor-van-vernieling-lokt-fel-protest-uit-in-achterhoek-en-twente~be98a8bf/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/vroege-vogels/3e906672-7637-4ae2-b07a-429c130ae8db/2022-03-13-stop-de-noordtak
https://rona-info.nl/
https://www.geennoordtak.nl/

