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Gemeente Rotterdam

2

Gemeente Barendrecht

3

Gemeente Heerjansdam

4

Gemeente Zwijndrecht
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Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
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Gemeente Alblasserdam

7

Gemeente Graafstroom

8

Gemeente Papendrecht

9

Gemeente Sliedrecht

10

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

11

Gemeente Giessenlanden

12

Gemeente Gorinchem

13

Gemeente Ungewaal

14

Gemeente Geldermalsen

15

Gemeente Neerijnen

16

Gemeente Buren

17

Gemeente Tiel

18

Gemeente Echteld

19

Gemeente Lienden

20

Gemeente Kesteren

21

Gemeente Dodewaard

22

Gemeente Valburg

23

Gemeente Eist

24

Gemeente Bemmel

25

Gemeente Rijnwaarden

28

Gemeente Duiven

27

Gemeente Zevenaar
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van Volkshuisvesting,
Rul(Tltelijke Ordening en Milieubeheer
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Introductie

van de Betuweroute met de A 15 wordt uitgevoerd door een

Van 1 juni tot en met 13 juli ligt het Voorontwerp Tracébesluit

verkeersviaduct. In ditzelfde kunstwerk zijn ook de kruising met

Betuweroute ter inzage. Daarin wordt meter voor meter

het fietspad aan de zuidzijde van de A 15 en de kruising met de

beschreven hoe het tracé van de Betuweroute zal gaan lopen.

ontsluitingsweg opgenomen. Onder de N 214 en de Matenasche

Iedereen kan zijn of haar mening daarover geven. Het gaat er niet

Scheidkade komen verkeersviaducten.

langer om of de Betuweroute er komt, want dat staat inmiddels
vast. Het gaat er om waar het tracé precies zal worden aangelegd.

~

Wat betekent dat nou weer:
(verklarende woordenlijst)

Besluit geluidhinder spoorwegen: wettelijke norm die toegestaan is
voor geluid van railverkeer
Boogstraal: kromming van de spoorbaan

~

Infrastructuur

Continue strook: doorgaande strook langs de noordzijde van de

In de ge"1eente Papendrecht worden de bestaande verbindingen

Betuweroute die bedoeld is om de baan beter in de omgeving te laten

De Betuweroute is een spoorlijn van zo'n 120 kilometer, die loopt

gehandhaafd. Daarvoor worden de kruisende wegen in vrijwel alle

passen

van Rotterdam naar Duitsland. Dit tracé wordt de ruggegraat van

gevallen over de Betuweroute geleid. Wel wordt de verbindings-

Corridor: verbindingszone voor planten en dieren tussen verschillende

het goederentransport per spoor binnen Nederland en de belang-

weg tussen de Veerweg en de provincialeweg, ten noorden van de

natuurgebieden

A 15, verplaatst naar de noordzijde van de Betuweroute. Ongeveer

dB(A): decibel (A-gewogen); maat voor geluidniveau zoals mensen

Betuweroute is een strategische keuze: het past in het regerings-

300 meter ten oosten van de kruising van de Betuweroute met de

dat horen

beleid zoals dat onder andere staat aangegeven in het Tweede

N 214 wordt een parallelweg, ter ontsluiting van het Alblasserbos

Ecoduct een klein viaduct, bestemd voor de doorgang van dieren

Structuurschema Verkeer en Vervoer.

en de agrarische percelen, aangelegd.

Emplacement netwerk van sporen en bouwwerken voor het sorteren

Om zorgvuldig inspraak te kunnen plegen, is het noodzakelijk op

~

de hoogte te zijn van het hoe, wat en waar van het tracé van de

Voor de Betuweroute is een norm vastgesteld van 57 dB(A) voor

Kunstwerk: dragende bouwconstructies in een weg, een spoorlijn of

Betuweroute. Deze folder geeft een globaal overzicht van de

de maximale geluidbelasting aan de gevel van een woning.

een watergang. Bijvoorbeeld: viaducten, bruggen, tunnels en duikers

gevolgen die de aanleg van de Betuweroute heeft voor de

Langs het hele tracé is bekeken hoe het met deze 'voorkeurs-

Komgrond: laaggelegen kleigrond, meestal in gebruik als grasland

gemeente Papendrecht.

grenswaarde' staat en welke maatregelen getroffen moeten

Maaiveldniveau: de hoogte van het natuurlijk terrein

worden. In het Algemeen Deel (Deel A) van het Voorontwerp

Oeverwal: wal langs een rivier

Alle details staan in het Voorontwerp Tracébesluit. Voor de

Tracébesluit kunt u in paragraaf 3.5 meer lezen over geluid-

Restruimte: een gebied dat door de beperkte omvang of de ligging

gemeente Papendrecht staan deze in deel B1, hoofdstuk 10.

werende maatregelen. Hierna staat globaal welke maatregelen in

minder bruikbaar is voor bijvoorbeeld landbouw. Dit gebied is meestal

de gemeente Papendrecht genomen zullen worden.

afgesloten en slecht toegankelijk

rijkste verbinding met het buitenland. De aanleg van de

en samenstellen van treinen

Geluid

Faunapassage: doorgangsmogelijkheid voor dieren

Lees in de 'Inspraakbrochure Tracé Betuweroute' alles over de

Alleen aan de zuidzijde van het tracé worden geluidschermen

Spoorbrug: spoorlijn over water

manier om aan meer informatie te komen, over de manier waarop

geplaatst. Aan de noordzijde van het tracé blijft de geluidbelasting

Spooronderdoorgang; spoorlijn onder weg of spoorlijn

u inspraak kunt plegen en waar u terecht kunt om de stukken in te

door de Betuweroute onder de 57 dB(A).

Spoorpoort: spoorlijn over weg of spoorlijn met enkele overspanning
Spoorviaduct: spoorlijn over weg of spoorlijn met meer overspan-

zien.
~
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Situatie

Landschap

ningen

De Betuweroute wordt ingepast in het bestaande landschap. In het

Struweelbeplanting: beplanting van struikgewas

Voor de verbinding tussen het emplacement Kijfhoek en de

Algemeen Deel (Deel A) van het Voorontwerp Tracébesluit, para-

Voorkeursgrenswaarde: in de Wet geluidhinder en het Besluit geluid-

A1blasserwaard moet de Betuweroute de spoorlijn Rotterdam-

graaf 3.6., leest u alles over maatregelen van landschappelijke

hinder spoorwegen opgenomen waarde waaraan in nieuwe situaties

Dordrecht, de A 16 en de A 15 kruisen. Ook de rivier de Noord ligt

aard. Hieronder staat globaal welke maatregelen in deze

moet worden voldaan

in de baan van het aan te leggen tracé. De Betuweroute zal onder

gemeente genomen zullen worden.

Watergang: rivier, kanaal, sloot, enz.

deze spoorlijn, twee wegen en deze rivier doorgaan. De Betuweroute komt hier door middel van het 'kunstwerk Sophia' beneden

In het landelijk gebied van de gemeente Papendrecht wordt een,

maaiveldniveau te liggen. Dit kunstwerk bestaat uit afgedekte

zoveel mogelijk aaneengesloten, ongeveer 20 meter brede land-

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ont/eend.

schapstrook aangelegd. In deze strook zal een plas-dras zone

juni 1994

bakken en een tunnel. Het tracé van de Betuweroute doorkruist
het grondgebied van de gemeente Papendrecht twee maal.

komen die goed aansluit op het veenweidelandschap. Ten westen

De eerste keer gaat het om een afgedekte bak van ongeveer 250

van de N 214 ontstaat een langgerekte restruimte tussen de

meter, nabij het punt waar de spoorlijn onder de A 15 doorgaat.

Betuweroute en de A 15. Ontwikkeling tot moerasbos ligt voor de

Bijna twee kilometer verder, net voor de kruising met de provin-

hand. Aanwezig bos in de restruimte wordt zoveel mogelijk

ciaJeweg N 214, komt het tracé opnieuw Papendrecht binnen.

gehandhaafd.

Ten zuiden van de Betuweroute en de A 15 ligt de woonbebouwing

De bovenkant van de, ter hoogte van de kruising met de A 15

van Papendrecht. Ten noorden van het tracé ligt de polder

gelegen afgedekte, bak zal aan de omgeving worden aangepast.

Zuidzijde. Tot aan de grens met Sliedrecht heeft de Betuweroute
een lengte van ongeveer 2,5 kilometer.

~

Sloop

Een klein aantal woningen zal moeten wijken voor de aanleg van
~

Kunstwerken

het tracé.

In de gemeente Papendrecht zullen vijf kunstwerken worden
gebouwd. Eén daarvan is het 'kunstwerk $ophia'. Dit kunstwerk
komt in vijf gemeenten: Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
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Alblasserdam, Papendrecht en Graafstroom. Het kunstwerk
bestaat uit open en afgedekte bakken en een tunnel. De kruising

Gedrukt)lp chloorvnj papIer

