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0--- Introductie

0--- Kunstwerken

0--- Landschap

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

De gemeente Tiel krijgt veel nieuwe kunstwerken. Vier spoorvia-

De Betuweroute wordt ingepast in het bestaande landschap.

Betuweroute ter inzage. Daarin wordt meter voor meter

ducten over achtereenvolgens de spoorlijn Geldermalsen-Tiel, de

In het Algemeen Deel (Deel A) van het Voorontwerp Tracébesluit,

beschreven hoe het tracé van de Betuweroute zal gaan lopen.

aansluiting provincialeweg N 327 op A 15, het Zoelensepad en de

paragraaf 3.6., leest u alles over maatregelen van landschappelijke

Besluit geluidhinder spoorwegen: wettelijke norm die toegestaan is
voor geluid van railverkeer

0-- Wat betekent dat nou weer:

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

Hoogkellenseweg. Daarnaast zullen vier verkeersbruggen worden

aard. Hieronder staat globaal welke maatregelen in deze

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

gebouwd: één over de Molenvliet, twee over de Linge en één voor

gemeente genomen zullen worden.

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

de Grotebrugse Grintweg over het Amsterdam-Rijnkanaal. Verder

(verklarende woordenlijst)

Boogstraal: kromming van de spoorbaan
Continue strook: doorgaande strook langs de noordzijde van de

komen er twee spoorbruggen. Eén over de Linge en één over het

Voor Tiel is voorzien in een zorgvuldige vormgeving van de geluid-

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

Amsterdam-Rijnkanaal. In het Zoelensepad/Sportparklaan wordt

schermen.

passen

van Rotterdam naar Duitsland. Dit tracé wordt de ruggegraat

de bestaande verkeersonderdoorgang verdiept. In de Industrieweg

Langs de noordzijde ontstaat een strook van ongeveer 20 meter

Corridor: verbindingszone voor planten en dieren tussen verschillende

van het goederentransport per spoor binnen Nederland en de

en voor het fietspad over de A 15 komen twee viaducten en er

breed, die op een oeverwal ligt. Deze wordt ingericht met

natuurgebieden

komt een verkeerspoort in de A 15 voor de provincialeweg N 327.

struweel.

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

Langs de Linge komen bij de twee kruisingen van de Betuweroute

dat horen

beleid zoals dat onder andere staat aangegeven in het Tweede

0-- Infrastructuur

en langs de Doode Linge natuurvriendelijke oevers.

Ecoduct: een klein viaduct, bestemd voor de doorgang van dieren

Structuurschema Verkeer en Vervoer.

De wegverbindingen in Tiel blijven zoveel mogelijk gehandhaafd.

Deze versterken de functie van leefgebied en verbindingszone

Emplacement: netwerk van sporen en bouwwerken voor het sorteren

Aanpassingen van de infrastructuur zijn noodzakelijk op de

voor flora en fauna. Ook langs de verplaatste wetering vanaf de

en samenstellen van treinen

Om zorgvuldig inspraak te kunnen plegen, is het noodzakelijk op

volgende plaatsen: ten oosten van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel,

spoorlijn Geldermalsen-Tiel wordt een natuurvriendelijke oever

Faunapassage: doorgangsmogelijkheid voor dieren

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

de Parallelweg en de noordelijke aansluiting van de Provincialeweg

aangelegd. Ten zuiden van het tracé zal aan weerszijden van de

Kunstwerk: dragende bouwconstructies in een weg, een,spoorlijn of

op de A 15. De nabij deze aansluiting gelegen Tielerweg wordt

provincialeweg N 834 wegbeplanting komen.

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

0-- Sloop

Maaiveldniveau: de hoogte van het natuurlijk terrein

provincialeweg N 327 blijft na enige aanpassingen behouden.

In de gemeente Tiel moeten door de aanleg van de Betuweroute

Oeverwal: wal langs een rivier

Ook de verbindingsfunctie van de Hoogkellenseweg blijft gehand-

een aantal woningen, schuren en bedrijven verdwijnen. Voor de

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

belangrijkste verbinding met het buitenland. De aanleg van de
Betuweroute is een strategische keuze: het past in het regerings-

Betuweroute. Deze folder geeft een globaal overzicht van de
gevolgen die de aanleg van de Betuweroute heeft voor de

voor doorgaand verkeer afgesloten. Bestemmingsverkeer kan nog

gemeente Tiel.

wel gebruikmaken van deze weg. De verbindingsfunctie van de

Alle details staan in het Voorontwerp Tracébesluit. Voor de
gemeente Tiel staan deze in deel 83, hoofdstuk 6.

Komgrond: laaggelegen kleigrond, meestal in gebruik als grasland

haafd evenals de Industrieweg. De Grotebrugse Grintweg wordt

bouwing aan het Zoelensepad en het Zoelensepad/Groenedijk kan

minder bruikbaar is voor bijvoorbeeld landbouw. Dit gebied is meestal

iets verlegd. Fietspaden worden bij deze verlegging meegenomen.

worden nagegaan of herbouw in het noorden van de buurtschap

afgesloten en slecht toegankelijk

mogelijk is.

Spoorbrug: spoorlijn over water

Lees in de 'Inspraakbrochure Tracé Betuweroute' alles over de
manier om aan meer informatie te komen, over de manier waarop

0--- Geluid

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

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

0-- Overige maatregelen

Spoorpoort: spoorlijn over weg of spoorlijn met enkele overspanning

zien.

de maximale geluidbelasting aan de gevel van een woning.

Een verkennend archeologische onderzoek naar de aanwezigheid

Spoorviaduct: spoorlijn over weg of spoorlijn met meer overspan-

Spooronderdoorgang: spoorlijn onder weg of spoorlijn

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

van cultuurhistorische waarden in de bodem heeft twee vind-

ningen

0--- Situatie

grenswaarde' staat en welke maatregelen getroffen moeten

plaatsen opgeleverd.

Struweelbeplanting: beplanting van struikgewas

Het in de gemeente Tiel gelegen gedeelte van de Betuweroute valt

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

in twee delen uiteen. Beide liggen grotendeels in een gebied

Tracébesluit kunt u in paragraaf 3.5 meer lezen over geluid-

waarin het landinrichtingsproject Avezaath-Ophemert in uitvoering

werende maatregelen. Hieronder staat globaal welke maatregelen

is. Het tracé heeft in totaal een lengte van zo'n 5,5 kilometer.

in de gemeente Tiel genomen zullen worden.

Voorkeursgrenswaarde: in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder spoorwegen opgenomen waarde waaraan in nieuwe situaties

--0--

moet worden voldaan
Watergang: rivier, kanaal, sloot, enz.

Het eerste gedeelte van de spoorlijn in de gemeente Tiel loopt van

In deze gemeente zullen aan de noord- en zuidzijde van het tracé

de kruising met de spoorlijn Geldermalsen-Tiel tot aan de eerste

geluidschermen worden geplaatst. Over een lengte van 540 meter

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

kruising met de Linge. Dit gedeelte ligt bijna helemaal in landelijk

zal de verdiepte bak, waarin de Betuweroute ligt, aan weerszijden

juni 1994

gebied. De noordelijke aansluiting van de provincialeweg N 327 op

geluidabsorberend worden uitgevoerd.

de A 15 wordt gereconstrueerd. De molen aan de noordkant van

Voor een aantal woningen in Tiel blijft de geluidbelasting ondanks

het tracé blijft behouden.

de geluidwerende maatregelen hoger dan 57 dB(A). Voor een deel
van deze woningen moet een hogere grenswaarde op grond van

Het tweede gedeelte van het tracé begint bij de tweede kruising

het Besluit geluidhinder spoorwegen worden vastgesteld.

met de Linge en eindigt even voorbij de kruising met het

De infrastructurele wijzigingen aan de Industrieweg kunnen,

Amsterdam-Rijnkanaal, op de grens met de gemeenten Tiel en

door het toenemende wegverkeer, leiden tot een hogere geluid-

Echteld. In dit gedeelte, ongeveer 300 meter na de kruising met de

belasting op woningen. Er is dan sprake van een reconstructie in

Linge, begint aan de zuidzijde van de A 15 de woonbebouwing van

de zin van de Wet geluidhinder. Ook de wijzigingen aan het

Tiel. De Betuweroute gaat hier door agrarisch gebied met enkele

Zoelensepad en de Sportparklaan kunnen leiden tot reconstructies

fruitteeltgebieden. Door een aanpassing van de Industrieweg op

in de zin van de Wet geluidhinder. Een gedetailleerd akoestisch

de A 15 kan de spoorlijn strak gebundeld blijven met de A 15.

onderzoek vindt nog plaats naar de geluidbelasting.

Zowel horizontaal als verticaal gebundeld met de A 15 kruist het

De grootste hinderbron van geluid vormt de A 15. Cumulatie van

tracé via een brug het Amsterdam-Rijnkanaal.

het geluid van de A 15 en de Betuweroute zal samen worden
aangepakt. Aan de zuidkant van de A 15 zullen daarom ook geluidschermen worden geplaatst. Daardoor ontstaat een situatie waarin
de geluidhinder ten opzichte van de huidige situatie afneemt.

Gedrukt op chloorvrij papier

