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

Over de Linge komt in de gemeente Gorinchem een spoor- en een

van 20 meter breed langs het noordelijke deel van het tracé aan te

verkeersbrug. Er zal ook een spoorbrug worden gebouwd over de

leggen. De restruimten zullen zoveel mogelijk een ecologische

spoorlijn en het Merwedekanaal.

schakel vormen in het omringende landschap.

beschreven hoe het tracé van de Betuweroute zal gaan lopen.

De laanbeplanting langs de Spijkse Steeg wordt na aanleg van de

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

0-- Infrastructuur

Betuweroute hersteld.

Betuweroute ter inzage. Daarin wordt meter voor meter

langer om of de Betuweroute er komt, want dat staat inmiddels

In de gemeente Gorinchem worden de lokale en provinciale

vasl Het gaat er om waar het tracé precies zal worden aangelegd.

wegverbindingen gehandhaafd. Viaducten leiden de Betuweroute

0-- Sloop

ongestoord over kruisingen met wegen. Het kruispunt ten zuiden

Een deel van de bebouwing in de gemeente Gorinchem zal

van Schelluinen wordt gereconstrueerd waarbij de Banneweg, de

moeten worden afgebroken als gevolg van de aanleg van de

van Rotterdam naar Duitsland. Dit tracé wordt de ruggegraat van

aansluitingen van de Parallelweg en het noordelijk deelvall de

spoorlijn.

het goederentransport per spoor binnen Nederland en de belang-

Zandkade op de Banneweg worden verplaatsl De aansluiting

rijkste verbinding met het buitenland. De aanleg van de

Gorinchem op de A 15 en de aansluiting van de Grote Schelluinse

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

Kade worden ook verplaatst Vanaf de Arkelse Onderweg wordt

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

beleid zoals dat onder andere staat aangegeven in het Tweede

een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd voor het tuincentrum en

Structuurschema Verkeer en Vervoer.

het dierenpension.

Om zorgvuldig inspraak te kunnen plegen, is het noodzakelijk op

De Zuiderlingedijk wordt verplaatst naar de noordzijde van het

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

tracé. Reconstructie vindt plaats van de aansluiting van de Spijkse

Betuweroute. Deze folder geeft een globaal overzicht van de

Steeg op de A 15. Ook wordt een nieuwe ontsluiting van het aan

gevolgen die de aanleg van de Betuweroute heeft voor de

de voormalige zandwinplas gelegen bedrijfsterrein gerealiseerd.

~

0-- Wat betekent dat nou weer:
(verklarende woordenlijst)
Besluit geluidhinder spoorwegen: wettelijke norm die toegestaan is
voor geluid van railverkeer

gemeente Gorinchem.

0-- Geluid

Boogstraal: kromming van de spoorbaan

Alle details staan in het Voorontwerp Tracébesluil Voor de

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

Continue strook: doorgaande strook langs de noordzijde van de

gemeente Gorinchem staan deze in deel B2, hoofdstuk 5.

de maximale geluidbelasting aan de gevel van een woning.

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

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

passen

grenswaarde' staat en welke maatregelen getroffen moeten

Corridor: verbindingszone voor planten en dieren tussen verschillende

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

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

natuurgebieden

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

Tracébesluit kunt u in paragraaf 3.5 meer lezen over geluid-

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

zien.

werende maatregelen. Hieronder staat globaal welke maatregelen

dat horen

in de gemeente Gorinchem genomen zullen worden.

Ecoduct een klein viaduct, bestemd voor de doorgang van dieren

Lees in de 'Inspraakbrochure Tracé Betuweroute' alles over de

Emplacement: netwerk van sporen en bouwwerken voor het sorteren

0-- Situatie
Het in de gemeente Gorinchem gelegen deel van de Betuweroute

Geluidschermen zullen worden geplaatst aan de noord- en zuid-

en samenstellen van treinen

strekt zich uit van de grens met Giessenlanden, even ten westen

zijde van het tracé. Daarnaast wordt door de verdiepte ligging van

Faunapassage: doorgangsmogelijkheid voor dieren

van het knooppunt Gorinchem, tot aan de grens met Lingewaal,

het tracé geluidoverlast voorkomen.

Kunstwerk: dragende bouwconstructies in een weg, een spoorlijn of

vlakbij de Spijkse Steeg. Twee maal eerder loopt het tracé over

Voor een aantal woningen blijft de geluidbelasting meer dan

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

het grondgebied van de gemeente Gorinchem (bij de Banneweg

57 dB(A). Voor een gedeelte van deze huizen moet een hogere

Komgrond: laaggelegen kleigrond, meestal in gebruik als grasland

en bij de aansluiting Gorinchem op de A 15). Kort na het verlaten

grenswaarde op grond van het Besluit geluidhinder spoorwegen

Maaiveldniveau: de hoogte van het natuurlijk terrein

van deze gemeente loopt de spoorlijn nog even op de grens met

worden vastgesteld.

Oeverwal: wal langs een rivier
Restruimte: een gebied dat door de beperkte omvang of de ligging

Lingewaal. Het tracé in de gemeente Gorinchem heeft een totale
lengte van ongeveer vier kilometer.

Door de verplaatsing van de Zuiderlingedijk en de Zandkade kan

minder bruikbaar is voor bijvoorbeeld landbouw. Dit gebied is meestal

de geluidbelasting toenemen. Exacte toename en eventuele maat-

afgesloten en slecht toegankelijk

0-- Kunstwerken

regelen worden nog onderzocht. Het geluid van de A 15 en de

Spoorbrug: spoorlijn over water

In totaal zullen vijf viaducten voor het autoverkeer In de gemeente

Betuweroute samen komt niet boven de grenswaarde van

Spooronderdoorgang: spoorlijn onder weg of spoorlijn

Gorinchem worden gebouwd. Deze komen onder de Banneweg,

57 dB(A) uit, omdat er geluidschermen worden geplaatsl

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

onder de A 27, onder de afslag Utrecht-Rotterdam (A 27), onder de

nangen

afslag Nijmegen-Utrecht (A 27) en over de A 15. Het bestaande

0-- Landschap

vieduct over de A 15 zal worden verhoogd. In de Spijkse Steeg

De Betuweroute wordt ingepast ,in het bestaande landschap. In het

Struweelbeplanting: beplanting van struikgewas

komt een verkeerspoort te liggen. Een bakconstructie zal het tracé

Algemee~ Deel

Voorkeursgrenswaarde: in de Wet geluidhinder en het Besluit geluid-

onder de Banneweg doorleiden.

graaf 3.6...leest U alles over maatregelen van landschappelijke

(Deel A) vanhet Voorontwerp Tracébesluit. para-

Bij het verkeersknooppunt Gorinchem loopt de Betuweroute onder

aard. Hieronder staat globaal welke maatregelèîî in deze

de weg door in een bak, waarover een verkeersviaduct komt te

gemeente

ge~ornen

zullen worden.

der spoorwegen opgenomen waarde waaraan in nieuwe situaties
moet worden voldaan
Watergang: rivier, kanaal, sloot, enz.

liggen. Er zal een verkeers-onderdoorgang worden gebouwd in de
Mollenburgseweg. Op dit punt leidt een spoorviaduct de spoorlijn

De vormgeving van de geluidschermen zal worden aangepast aan

over dezelfde weg. Dit zelfde geldt voor de Grote en Kleine

de omgeving. De landelijke of stedelijke omgeving bepalen het

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Haarsekade en over de Arkelse Onderweg en de ArkeJsedijk.

karakter van de schermen. Het voornemen is een plas-dras zone
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