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Beste inwoners van Nieuwstadt, 

 

Stichting De Groene Sporenwolf werd in het najaar van 2004 opgericht. Al ruim 16 jaar zetten 
we ons in voor de leefbaarheid van Nieuwstadt met de nadruk op de omgeving rondom 
Nieuwstadt. We hebben ons niet verzet tegen het verdwijnen van de bibliotheek en we zullen 
ons ook niet inspannen om een winkel te behouden: dat doet u zelf namelijk al door in eigen 
dorp gebruik te blijven maken van de aanwezige voorzieningen. Ook voor sport- en 
speelvoorzieningen zijn andere stichtingen en verenigingen al druk in de weer. 

Nee, we hebben ons telkens gericht op de ruimte rondom Nieuwstadt: behoud van natuur, 
een ommetje kunnen wandelen of het onbebouwd laten van de huisweide bij Witham. Ons 
grootste succes is het openhouden van de overweg in ’t Hout, halverwege Nieuwstadt en 
Susteren. Deze onbewaakte overweg werd na een lange strijd omgebouwd tot een bewaakte 
overweg met slagbomen. Een strijd waarbij we werden geholpen door wijlen Jos Meeuws als 
raadslid (en mede-Wolf) en waarvoor we destijds zelfs naar de rechtbank stapten. Uiteindelijk 
hadden we de hulp nodig van Tweede Kamerlid Wijnand Duijvendak. 

Een ander voorbeeld is het yardspoor: een onzalig plan om Nedcar via een spaghetti aan 
spoorlijnen aan te sluiten op de spoorlijn Sittard-Roermond. In 2015 noodzakelijk volgens 
Nedcar maar in 2017 bleek het plotseling onrendabel: het yardspoor kwam er gelukkig niet. 

 

UITBREIDING VDL NEDCAR 

We staan nu echter voor een nieuwe uitdaging die een grote impact zal hebben op de 
omgeving aan de westkant van Nieuwstadt. De Groene Sporenwolf heeft de behoefte om onze 



activiteiten uit te leggen ten aanzien van dit omvangrijke dossier: de uitbreiding van VDL 
Nedcar. Meer dan voldoende reden om weer eens een folder te verspreiden. 

 

In rood de nieuwe terreinen voor fabriekshallen, parkeerdekken en parkeren. 

 

De afgelopen jaren en maanden heeft De Groene Sporenwolf elke gelegenheid aangegrepen 
om haar kijk op deze ontwikkelingen nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen. Zo hebben 
we steeds meegepraat bij alle overleggen waar belangengroepen werden uitgenodigd. We 
waren in het gemeentehuis van Echt-Susteren, hotel Amrâth, Kasteel Wolfrath en op 12 
november 2019 in Ut Gemeinsjapshoes van Nieuwstadt voor de zogenaamde schetsschuit: op 
grote kaarten werden parels, kansen en bedreigingen genoteerd waarna er zelfs een boekje 
van werd gedrukt. Recent spraken we zelfs nog 1 op 1 met het management van Nedcar. 

Midden in de zomer van 2020 bestudeerden we tientallen rapporten met soms honderden 
pagina’s om zo half augustus een uitgebreide zienswijze naar de provincie te kunnen sturen. 
In november 2020 spraken we in tijdens een commissievergadering in het gouvernement en 
met succes! We merkten op dat de tweede autofabriek een hypermoderne productielijn kan 
worden met veel robots die bouwpakketten in elkaar zetten: elektrische auto’s zijn veel 
minder complex en hebben veel minder onderdelen. De ogen van enkele Statenleden gingen 
open en ze bedongen een minimumaantal arbeidsplaatsen (6.000-6.500) waar Nedcar naar 
moet streven. Want de provincie steekt miljoenen euro’s in het veranderen van wegen 
rondom Nedcar en daar willen de Statenleden ook iets voor terug zien! Door de inzet van De 



Groene Sporenwolf is juist werkgelegenheid in zekere mate gegarandeerd. Jammer dat ons 
vaak wordt verweten dat we tegen VDL Nedcar zijn… nee integendeel, we willen juist heel 
graag de werkgelegenheid behouden! 

Wel zijn we van mening dat Nedcar met een efficiëntere indeling van het huidige terrein, 
samen met het terrein IPS tegenover autobedrijf Hensgens, niet over de rijksweg hoeft te 
komen. Ook zou volgens ons het Sterrebos helemaal behouden kunnen blijven. Het Sterrebos 
ligt ten noorden van Nedcar en dreigt voor 2/3 gekapt te worden. Vogels (waaronder 
uilensoorten), reeën, dassen en vleermuizen moeten verkassen. Komende oktober al mag de 
zaag in het Sterrebos en andere bomen: de Statenleden hebben daar op 18 december 2020 
mee ingestemd. Zelfs zonder dat er een nieuwe klant is gevonden waar de uitbreiding voor 
nodig zou zijn, mag dit ‘oerbos’ worden gekapt: er staan eiken van wel 200 jaar oud! 

 

Foto: website redhetsterrebos.nl. In rood de bomen die het risico lopen gekapt te worden. 

 

DE GROENE SPORENWOLF TEKENT BEROEP AAN 

Voor stichting De Groene Sporenwolf is ‘leefbaarheid’ onlosmakelijk verbonden met 
gezondheid: een groene omgeving is een gezonde omgeving waar je kunt wandelen, je hoofd 
leegmaken, frisse lucht opsnuiven, een goede nachtrust enzovoort. Een omgeving dus met zo 
weinig mogelijk lichtvervuiling, geluidsoverlast en uitlaatgassen. Gelukkig zijn er wetten en 
normen waar de provincie en VDL Nedcar zich aan dienen te houden. We hebben een beroep 
ingediend bij de Raad van State om de rechter te laten controleren of die wetten en normen 
op de juiste manier zijn toegepast. Het is heel gebruikelijk om de besluitvorming van een 
overheid te laten toetsen door een rechter: ook een overheid maakt wel eens fouten. We 
hebben het nu met de coronapandemie gemerkt hoe belangrijk een goede gezondheid is. We 



weten hoe je gezond(er) kunt leven: bewegen en de juiste voeding nemen. Dit hebben we zelf 
in de hand. Maar wie beschermt ons tegen lichtvervuiling, geluidsoverlast en uitlaatgassen? 
Nogmaals: daar zijn wetten en normen voor en wij vernemen graag van de rechter of die op 
de juiste manier zijn toegepast. Heel gebruikelijk in een democratisch land. 

Omdat een uitspraak van de Raad van State lang op zich kan laten wachten (november?) 
hebben we ook een zogenaamde voorlopige voorziening aangevraagd. Dit wil zeggen dat er 
geen onomkeerbare stappen mogen worden uitgevoerd totdat de rechter een vonnis heeft 
uitgesproken. Tot die tijd mag er bijvoorbeeld niet gekapt worden in het Sterrebos. 

 

INFRASTRUCTUUR 

Op de afbeelding ziet u de rijksweg N276 zoals die naar het oosten zal opschuiven tot tegen 
het landschapspark. Ten oosten van de randweg komt een fietspad voor twee richtingen. 

 

Visualisatie uit een presentatie van de provincie met de yard waarop parkeerdekken komen. 

Ter hoogte van het dierenasiel zal de N297 verdiept worden aangelegd zodat er een 
ongelijkvloerse kruising kan worden gemaakt, zoals bij Hoogveld. 

 

We willen u met deze folder op een begrijpelijke wijze uitleggen wat er mogelijk op ons dorp 
afkomt. Een dorp waar het prettig wonen en leven is en dat willen we graag zo houden, 
inclusief de werkgelegenheid bij VDL Nedcar, maar in balans met onze omgeving. 

 

Hartelijke groeten van De Groene Sporenwolf en blijf gezond! 

Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL09 RBRB 0827 6653 69 - bij voorbaat dank! 


