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□— Introductie

Het rangeeremplacement Kijfhoek ligt langs het baanvak

□— Geluid Kijfhoek

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

Rotterdam-Dordrecht. Het emplacement ligt in de gemeenten

Bij Kijfhoek kan onderscheid worden gemaakt in railverkeers-

Betuweroute ter inzage. Daarin wordt meter voor meter

Zwijndrecht en Heerjansdam.

lawaai en industrielawaai. Hiervoor is in de Wet geluidhinder een

beschreven hoe het trace van de Betuweroute zal gaan lopen.

□— Wat betekent dat nou weer:
(verklarende woordenlijst)

afzonderlijk toetsingskader en normstelling opgenomen. Op de

Besluit geluidhinder spoorwegen: wettelijke norm die toegestaan is

Naast twee reizigerssporen bevinden zich nu reeds goederen-

doorgaande sporen op Kijfhoek worden de eisen van het Besluit

voor geluid van railverkeer

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

sporen die de verbinding vormen met het Rotterdams haven-

geluidhinder spoorwegen toegepast. Globaal kan ervan worden

Boogstraal: kromming van de spoorbaan

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

gebied. Hierop zullen de twee sporen van de Betuweroute

uitgegaan dat doorgaande, aankomende en vertrekkende treinen

Continue strook: doorgaande strook langs de noordzijde van de

aansluiten, net als een spoor vanuit de richting Dordrecht.

onder dit Besluit geluidhinder spoorwegen vallen.

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

De huidige situatie van het industrielawaai is door middel van

passen

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

De Betuweroute is een spoorlijn van zo'n 120 kilometer, die loopt
van Rotterdam naar Duitsland. Dit trace wordt de ruggegraat van

□— Kunstwerken Zwijndrecht

zoneringsonderzoek vastgelegd. Uit dit onderzoek blijkt dat er

Corridor: verbindingszone voor planten en dieren tussen verschillende

het goederentransport per spoor binnen Nederland en de belang-

Naast de kunstwerken op het terrein van Kijfhoek komen in de

sprake is van een saneringssituatie in gedeelten van de woon-

natuurgebieden

rijkste verbinding met het buitenland. De aanleg van de

gemeente Zwijndrecht nog andere kunstwerken. Voor de A16, in

kernen van Heerjansdam en Zwijndrecht. Aan de noord- en zuid-

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

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

de Bakesteinsezoom en in het fietspad Bakestein komen verkeers-

zijde van het traject komen geluidschermen. Door deze schermen

dat horen

beleid zoals dat onder andere staat aangegeven in het Tweede

viaducten. Het ‘kunstwerk Sophia’ loopt ook in de gemeente

zal de geluidbelasting op de woningen in Heerjansdam en Ridder-

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

Structuurschema Verkeer en Vervoer.

Zwijndrecht. Dit kunstwerk bestaat uit open en afgedekte bakken

kerk in ieder geval niet toenemen. In de gemeente Zwijndrecht zal

Emplacement: netwerk van sporen en bouwwerken voor het sorteren

en een tunnel. ‘Sophia’ loopt door in de gemeenten Hendrik-ldo-

de geluidbelasting op een aantal woningen in onder andere de

en samenstellen van treinen

Om zorgvuldig inspraak te kunnen plegen, is het noodzakelijk

Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht en Graafstroom.

Beethovenstraat, Handelstraat, Hindesmithstraat, Haydnstraat en

Faunapassage: doorgangsmogelijkheid voor dieren

op de hoogte te zijn van het hoe, wat en waar van het trace van de

Naast de afgedekte verdiepte bak bij Ter Steeghe wordt verder

Klarinetsingel hoger zijn dan de voorkeurswaarde van 57 dB(A).

Kunstwerk: dragende bouwconstructies in een weg, een spoorlijn of

Betuweroute. Deze folder geeft een globaal overzicht van de

nog een fietsbrug aangelegd over de watergang en komt er een

Voor een deel van deze woningen zullen hogere grenswaarden

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

gevolgen die de aanleg van de Betuweroute heeft voor de

verkeersviaduct voor de Langeweg.

worden vastgesteld. Andere woningen vallen buiten het Besluit

Komgrond: laaggelegen kleigrond, meestal in gebruik als grasland

gemeente Zwijndrecht en het emplacement Kijfhoek.

□— Kunstwerken Kijfhoek
Alle details staan in het Voorontwerp Tracebesluit. Voor de

Op het terrein van de Kijfhoek zullen vier kunstwerken worden

gemeente Zwijndrecht en het emplacement Kijfhoek staan deze in

gebouwd: twee tunnels en twee viaducten.

deel B1, hoofdstuk 5 en 6.

geluidhinder spoorwegen en zullen geen hogere waarde voor

Maaiveldniveau: de hoogte van het natuurlijk terrein

de geluidbelasting toegewezen krijgen.

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

□— Landschap Zwijndrecht

minder bruikbaar is voor bijvoorbeeld landbouw. Dit gebied is meestal

De Betuweroute wordt ingepast in het bestaande landschap. In het

afgesloten en slecht toegankelijk

□— infrastructuur Zwijndrecht

Algemeen Deel (Deel A) van het Voorontwerp Tracebesluit, para¬

Spoorbrug: spoorlijn over water

Lees in de ‘Inspraakbrochure Trace Betuweroute’ alles over de

In de gemeente Zwijndrecht worden de bestaande wegverbindin-

graaf 3.6., leest u alles over maatregelen van landschappelijke

Spooronderdoorgang: spoorlijn onder weg of spoorlijn

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

gen gehandhaafd. De kruisende infrastructuur wordt over de

aard.

Spoorpoort: spoorlijn over weg of spoorlijn met enkele overspanning

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

Betuweroute been geleid. De aansluiting van het fietspad

In de gemeente Zwijndrecht krijgt de met grond afgedekte bak

Spoorviaduct: spoorlijn over weg of spoorlijn met meer overspan-

zien.

Ter Steeghe op de Langeweg wordt verlegd. Binnen sportpark

een recreatieve functie. Het dek wordt toegankelijk gemaakt voor

ningen

Bakestein wordt een kruising met het trace opgenomen.

voetgangers en fietsers.

□— Situatie Zwijndrecht

Struweelbeplanting: beplanting van struikgewas
Voorkeursgrenswaarde: in de Wet geluidhinder en het Besluit geluid¬

Vanaf het terrain van Kijfhoek tot aan grens met de gemeente

□— Infrastructuur Kijfhoek

Hendrik-ldo-Ambacht loopt het trace van de Betuweroute nog

Omdat de aanpassingen van Kijfhoek voornamelijk op het

Op grond van de uitgangspunten van het basislandschapsplan

moet worden voldaan

ongeveer 850 meter over het verdere grondgebied van de

emplacement zelf plaatsvinden, zijn de gevolgen voor de

voor Kijfhoek zullen enkele maatregelen worden genomen. Zo zal

Watergang: rivier, kanaal, sloot, enz.

gemeente Zwijndrecht. Ten oosten van Kijfhoek, ter hoogte van

omgeving van Kijfhoek beperkt.

de beplanting van taluds en spoorbermen bestaan uit grassen en

sportpark Bakestein, ligt de Betuweroute verdiept. Voor de

□— Landschap Kijfhoek

hinder spoorwegen opgenomen waarde waaraan in nieuwe situaties

dergelijke. Bestaande beplanting wordt zoveel mogeiijk in stand

verbinding tussen het emplacement Kijfhoek en de Alblasserwaard

□— Geluid Zwijndrecht

gehouden. Het verlies van huidige beplanting wordt gecompen-

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

moet de Betuweroute de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht, de A 16

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

seerd met nieuwe aanplant aan de zuidwestzijde van het

juni 1994

en de A 15 kruisen. Ook de rivier de Noord ligt in de baan van het

de maximale geluidbelasting aan de gevel van een woning.

emplacement.

aan te leggen trace. De Betuweroute zal onder deze spoorlijn,

Langs het hele trace is bekeken hoe het met deze ‘voorkeurs-

Tussen de rangeerheuvel en het natuurgebied De Devel komen

twee wegen en deze rivier doorgaan. De Betuweroute komt hier

grenswaarde’ staat en welke maatregelen getroffen moeten

duidelijke scheidingen. Extra aandacht is er voor de ontwikkeling

door middel van het ‘kunstwerk Sophia’ beneden maaiveldniveau

worden.

van het natuurgebied in de omgeving van Kijfhoek.

verder op het grondgebied van de gemeente Hendrik-ldo-

In het Algemeen Deel (Deel A) van het Voorontwerp Tracebesluit

□— Overige maatregelen Kijfhoek

Ambacht.

kunt u in paragraaf 3.5 meer lezen over geluidwerende maat¬

Op Kijfhoek zijn soms wagons met gevaarlijke stoffen aanwezig

regelen. Hierna staat globaal welke maatregelen in de gemeente

waarmee onder andere wordt gerangeerd. Het handelen met

□— Situatie Kijfhoek

Zwijndrecht en bij het emplacement Kijfhoek genomen zullen

gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. De nota ‘Omgaan

De hoofdfunctie van het rangeeremplacement Kijfhoek is het

worden.

met Risico’s’ die als bijiage bij het Nationaal Milieubeleidsplan Plus

te liggen. Direct ten oosten van de Langeweg loopt het trace

sorteren van goederenwagons. Via een sorteersysteem worden

(NMP-I-) is gevoegd, is de basis voor het risicobeleid.

wagons losgekoppeid. Van de gerangeerde wagons worden weer

Het geluid van de Betuweroute in de gemeente Zwijndrecht is tot

complete treinen samengesteld die vertrekken naar diverse

aan de kruising met de A 16 minimaal doordat het trace in een

risico-reducerende maatregelen genomen, zoals het verminderen

bestemmingen.

verdiepte bak ligt. Vanaf diezelfde kruising ligt de spoorlijn in een

van het aantal wisselingen van locomotieven.

Om tot een verbetering van de risicosituatie te komen zijn enkele

afgedekte verdiepte bak. De geluidbelasting van woningen zal
minder dan 57 dB(A) bedragen.
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Gemeente
. Gemeentegrens

□— Introductie

□— Kunstwerken

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

In de gemeente Alblasserdam zal in het 'kunstwerk Sophia’ een

Betuweroute ter inzage. Daarin wordt meter voor meter

tunnel onder de Noord worden gebouwd. Het hele kunstwerk

beschreven hoe het trac6 van de Betuweroute zal gaan lopen.

bestaat uit open en afgedekte bakken en een tunnel. Het ‘kunst¬

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

werk Sophia’ ligt in vijf gemeenten: Zwijndrecht, Hendrik-ldo-

|

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

Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht en Graafstroom. Aan de

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

andere kant van de Noord komt de Betuweroute uit de tunnel in

o
CD
1,5

0

een afgedekte verdiepte bak.
De Betuweroute is een spoorlijn van zo’n 120 kilometer, die loopt
van Rotterdam naar Duitsland. Dit trace wordt de ruggegraat van

□— Infrastructuur

het goederentransport per spoor binnen Nederland en de belang-

I

De verbinding tussen het bedrijfsterrein van Nedstaal en de

rijkste verbinding met het buitenland. De aanleg van de Betuwe-

^

Edisonweg via de Hoogendijk wordt gewijzigd. De Edisonweg

route is een strategische keuze: het past in het regeringsbeleid

^

wordt daarnaast ook over de Betuweroute geleid.

zoals dat onder andere staat aangegeven in het Tweede

*

Structuurschema Verkeer en Vervoer.

0

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

Langs het hele trace is bekeken hoe het met deze ‘voorkeurs-

Betuweroute. Deze folder geeft een globaal overzicht van de

grenswaarde’ staat en welke maatregelen getroffen moeten

gevolgen die de aanleg van de Betuweroute heeft voor de

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

gemeente Alblasserdam.

Tracebesluit kunt u in paragraaf 3.5 meer lezen over geluid-

0

>

g;
0)

werende maatregelen.
Alle details staan in het Voorontwerp Tracebesluit. Voor de

(/)
(/)
0

Omdat het trace achtereenvolgens door een tunnel en een

gemeente Alblasserdam staan deze in deel B1, hoofdstuk 8.

afgedekte verdiepte bak loopt, komt de geluidbelasting nergens
boven de voorkeurgrenswaarde van 57 dB(A).

Lees in de ‘Inspraakbrochure Trace Betuweroute’ alles over de
manier om aan meer informatie te komen, over de manier waarop
u inspraak kunt plegen en waar u terecht kunt om de stukken in te

□— Landschap

zien.

De Betuweroute wordt ingepast in het bestaande landschap. In het

20).

Algemeen Deel (Deel A) van het Voorontwerp Tracebesluit, para¬

□— Situatie

graaf 3.6., leest u alles over maatregelen van landschappelijke

Het trace van de Betuweroute loopt van het midden van de Noord

aard.

door de polder Het Nieuwland tot vlak voor de kruising met de
A 15. Voor de verbinding tussen het emplacement Kijfhoek en de

In de gemeente Alblasserdam wordt de met grond afgedekte bak

Alblasserwaard moet de Betuweroute de spoorlijn Rotterdam-

ingepast in het landschap. Daarvoor zal de bovenkant van de bak

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

worden beplant. Het bestaande fiets- en voetpad dat parallel aan

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

de A 15 naar Papendrecht loopt, wordt over de afgedekte bak

deze spoorlijn, twee wegen en deze rivier doorgaan. De Betuwe¬

geleid.

route komt hier door middel van het ‘kunstwerk Sophia’ beneden

^

maaiveldniveau te liggen. Van de Noord tot voorbij de Hoogendijk

'

Besluit geluidhinder spoorwegen: wettelijke norm die toegestaan is
voor geluid van railverkeer
Boogstraal: kromming van de spoorbaan
Continue strook: doorgaande strook langs de noordzijde van de
Betuweroute die bedoeld is om de baan beter in de omgeving te laten
passen
Corridor: verbindingszone voor planten en dieren tussen verschillende
natuurgebieden

dat horen

Voor de Betuweroute is een norm vastgesteld van 57 dB(A) voor
de maximale geluidbelasting aan de gevel van een woning.

(verklarende woordenlijst)

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

□— Geluid

Om zorgvuidig inspraak te plegen, is het noodzakelijk op de

3

n— Wat betekent dat nou weer:

3

Ecoduct: een klein viaduct, bestemd voor de doorgang van dieren
Emplacement: netwerk van sporen en bouwwerken voor het sorteren
en samenstellen van treinen
Faunapassage: doorgangsmogelijkheid voor dieren
Kunstwerk: dragende bouwconstructies in een weg, een spoorlijn of
een watergang. Bijvoorbeeld: viaducten, bruggen, tunnels en duikers
Komgrond: laaggelegen kleigrond, meestal in gebruik als grasland
Maaiveldniveau: de hoogte van het natuurlijk terrein
Oeverwal: wal langs een rivier
Restruimte: een gebied dat door de beperkte omvang of de ligging
minder bruikbaar is voor bijvoorbeeld landbouw. Dit gebied is meestal
afgesloten en slecht toegankelijk
Spoorbrug: spoorlijn over water
Spooronderdoorgang: spoorlijn onder weg of spoorlijn
Spoorpoort: spoorlijn over weg of spoorlijn met enkele overspanning
Spoorviaduct: spoorlijn over weg of spoorlijn met meer overspanningen
Struweelbeplanting: beplanting van struikgewas
Voorkeursgrenswaarde: in de Wet geluidhinder en het Besluit geluid¬
hinder spoorwegen opgenomen waarde waaraan in nieuwe situaties
moet worden voldaan
Watergang: rivier, kanaal, sloot, enz.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
juni 1994

loopt het trace door een tunnel, waarvan de bovenzijde zich
ongeveer acht meter onder de Noord bevindt. Na de kruising met

j

de Noord passeert de Betuweroute de Nieuwlandse Kade. Aan de
oostzijde van de Hoogendijk gaat de tunnel over in een afgedekte,
verdiepte bak verder en stijgt tot ongeveer zes meter onder het

|

maaiveld. De Edisonweg wordt over de Betuweroute been geleid.

j

•*/

j .

De lengte van het trace in Alblasserdam bedraagt ongeveer een

:

kilometer.
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□— Introductie

□— Infrastructuur

Wat betekent dat nou weer:

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

In de gemeente Graafstroom blijven de wegverbindingen bestaan.

(verklarende woordenlijst)

Betuweroute ter inzage. Daarin wordt meter voor meter

Enkele infrastructurele aanpassingen zijn wel noodzakelijk.

beschreven hoe het trace van de Betuweroute zal gaan lopen.

De verlegde Veerweg zal via een viaduct over de A 15 (Wittebrug)

Besluit geluidhinder spoorwegen: wettelijke norm die toegestaan is

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

en over de Betuweroute worden geleid. De Veerweg en de provin-

voor geluid van railverkeer

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

cialeweg N 214 worden met elkaar verbonden aan de noordzijde

Boogstraal: kromming van de spoorbaan

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

van de Betuweroute. De oude verbinding naast de A 15 komt te

Continue strook: doorgaande strook langs de noordzijde van de

vervallen.

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

Om het gebied tussen de A 15 en de Betuweroute bereikbaar te

passen

van Rotterdam naar Duitsland. Dit trace wordt de ruggegraat van

maken, wordt een nieuwe onderhoudsweg (een aftakking van de

Corridor: verbindingszone voor planten en dieren tussen verschillende

het goederentransport per spoor binnen Nederland en de belang-

Veerweg) aangelegd.

natuurgebieden

rijkste verbinding met het buitenland. De aanleg van de

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

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

□— Geluid

beleid zoals dat onder andere staat aangegeven in het Tweede

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

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

Structuurschema Verkeer en Vervoer.

de maximale geluidbelasting aan de gevel van een woning.

Emplacement: netwerk van sporen en bouwwerken voor het sorteren

Langs het hele trace is bekeken hoe het met deze ‘voorkeurs-

en samenstellen van treinen

Om zorgvuldig inspraak te kunnen geven, is het noodzakelijk op

grenswaarde’ staat en welke maatregelen getroffen moeten

Faunapassage: doorgangsmogelijkheid voor dieren

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

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

Kunstwerk: dragende bouwconstructies in een weg, een spoorlijn of

Betuweroute. Deze folder geeft een globaal overzicht van de

Tracebesluit kunt u in paragraaf 3.5 meer lezen over geluid-

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

gevolgen die de aanleg van de Betuweroute heeft voor de

werende maatregelen.

Komgrond: laaggelegen kleigrond, meestal in gebruik als grasland

Voor Wijngaarden zijn geen geluidschermen gepland omdat de

Oeverwal: wal langs een rivier

Alle details staan in het Voorontwerp Tracebesluit. Voor de

geluidbelasting onder de 57 dB(A) blijft. Aan de zuidzijde van het

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

gemeente Graafstroom staan deze in deel B1, hoofdstuk 9.

trace in Graafstroom komen geluidschermen.

minder bruikbaar is voor bijvoorbeeld landbouw. Dit gebied is meestal

In de gemeente Graafstroom komen geen woningen of andere

afgesloten en slecht toegankelijk

gemeente Graafstroom.

dat horen

Maaiveldniveau: de hoogte van het natuurlijk terrain

Lees in de ‘Inspraakbrochure Trace Betuweroute’ alles over de

geluidgevoelige objecten in de directe nabijheid van het trace

Spoorbrug: spoorlijn over water

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

voor. De verdiepte bak is vrijwel geheel geluidabsorberend uit-

Spooronderdoorgang: spoorlijn onder weg of spoorlijn

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

gevoerd in verband met de stedeiijke bebouwing van Papendrecht.

zien.

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

□— Landschap

ningen

□— Situatie

De Betuweroute wordt ingepast in het bestaande landschap.

Struweelbeplanting: beplanting van struikgewas

Ter hoogte van de kruising met de A 15 passeert de Betuweroute

In het algemeen Deel (Deel A) van het Voorontwerp Tracebesluit,

Voorkeursgrenswaarde: in de Wet geluidhinder en het Besluit geluid¬

de gemeentegrens van Graafstroom. lets ten westen van de

paragraaf 3.6., leest u alles over maatregelen van landschappelijke

hinder spoorwegen opgenomen waarde waaraan in nieuwe situaties

kruising met de N 214 verlaat de spoorlijn de gemeente

aard. Hieronder staat globaal welke maatregelen in deze

moet worden voldaan

Graafstroom. Het trace loopt zoveel mogelijk parallel met de A 15.

gemeente genomen zullen worden.

Watergang: rivier, kanaal, sloot, enz.

Voor de verbinding tussen het emplacement Kijfhoek en de
Alblasserwaard moet de Betuweroute de spoorlijn Rotterdam-

De aanleg van een 20 meter brede landschapsstrook die begint na

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

de kruising van de A 15. Deze strook zal als een plas-dras zone

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

worden ingericht, zodat een karakteristiek veenweide gebied kan

deze spoorlijn, twee wegen en deze rivier doorgaan. De Betuwe¬

ontstaan.

route komt hier door middel van het ‘kunstwerk Sophia’ beneden
maaiveldniveau te liggen. Na de kruising met de A 15 loopt het

De langgerekte restruimte tussen de A 15 en de Betuweroute zal

trace in een open, verdiepte bak en stijgt geleidelijk tot maaiveld¬

als verbindingsruimte tussen de bestaande bosgebieden worden

niveau. Het trace in Graafstroom heeft een lengte van 1.800 meter.

ingericht. Om de faunamigratie tussen het Alblasserbos aan de
westzijde van Graafstroom en de restruimte tussen het trace en de

□— Kunstwerken

A 15 mogelijk te maken, zal een ecoduct over de Betuweroute

Ook in de gemeente Graafstroom komt het zogenaamde ‘kunst¬

worden gerealiseerd.

werk Sophia’. Het ‘kunstwerk Sophia’ ligt in vijf gemeenten:
Zwijndrecht, Hendrik-ldo-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht en

□— Overige maatregelen

Graafstroom. Dit kunstwerk bestaat uit open en afgedekte bakken

Bij archeologisch onderzoek is een archeologische vindplaats

en een tunnel. Naast dit verdiept liggende bouwwerk komen er

aangetroffen, waarvoor nader onderzoek nodig is om tot een

nog twee verkeersviaducten in de gemeente Graafstroom.

oudheidkundige waardering te komen.

Een onder de A 15 en een ander onder de verlegde Veerweg.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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□— Introductie

□— Infrastructuur

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

In de gemeente Sliedrecht worden de lokale en provinciale

Betuweroute ter inzage. Daarin wordt meter voor meter

wegverbindingen deels gehandhaafd, met uitzondering van de

beschreven hoe het trace van de Betuweroute zal gaan lopen.

Zwijnskade. Die wordt afgesloten. Daarnaast zullen nog enkele

Besluit geluidhinder spoorwegen: wettelijke norm die toegestaan is

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

aanpassingen van de infrastructuur noodzakelijk zijn. Handhaving

voor geluid van railverkeer

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

van de Tolsteeg en de bestaande spoorlijn in de huidige vorm is

Boogstraal: kromming van de spoorbaan

niet mogelijk. Ook de Parallelweg wordt veranderd. De verbinding

Continue strook: doorgaande strook langs de noordzijde van de

van de Provincialeweg tussen Bleskensgraaf en Sliedrecht blijft

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

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

□— Wat betekent dat nou weer:
(verklarende woordenlijst)

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

bestaan, alleen komt de verbinding iets oostelijker te liggen.

passen

van Rotterdam naar Duitsland. Dit trace wordt de ruggegraat van

Besloten is om de Zwijnskade aan de noordzijde van het

Corridor: verbindingszone voor planten en dieren tussen verschillende

het goederentransport per spoor binnen Nederland en de belang-

bestaande spoor af te sluiten. De huidige ontsluitingsfunctie van

natuurgebieden

rijkste verbinding met het buitenland. De aanleg van de

de Zwijnskade voor de polder Sliedrecht wordt overgenomen door

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

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

de nieuwe rondweg en de Provincialeweg.

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

beleid zoals dat onder andere staat aangegeven in het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer.

Om zorgvuldig inspraak te kunnen plegen, is het noodzakelijk op

□— Geluid

Emplacement: netwerk van sporen en bouwwerken voor het sorteren

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

en samenstellen van treinen

de maximale geluidbelasting aan de gevel van een woning.

Faunapassage: doorgangsmogelijkheid voor dieren

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

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

Kunstwerk: dragende bouwconstructies in een weg, een spoorlijn of

Betuweroute. Deze folder geeft een globaal overzicht van de

grenswaarde’ staat en welke maatregelen getroffen moeten

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

gevolgen die de aanleg van de Betuweroute heeft voor de

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

Komgrond: laaggelegen kleigrond, meestal in gebruik als grasland

gemeente Sliedrecht.

Tracebesluit kunt u in paragraaf 3.5 meer lezen over geluid-

Maaiveldniveau: de hoogte van het natuurlijk terrain

werende maatregelen. Hieronder staat globaal welke maatregelen

Oeverwal: wal langs een rivier

in de gemeente Sliedrecht genomen zullen worden.

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

Alle details staan in het Voorontwerp Tracebesluit. Voor de

minder bruikbaar is voor bijvoorbeeld landbouw. Dit gebied is meestal

gemeente Sliedrecht staan deze in deel B2, hoofdstuk 2.
Voor een aantal woningen blijft, ook na plaatsing van geluid-

afgesloten en slecht toegankelijk

Lees in de ‘Inspraakbrochure Trace Betuweroute’ alles over de

schermen, de geluidbelasting aan de gevel meer dan 57 dB(A).

Spoorbrug: spoorlijn over water

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

Voor een deel van deze woningen moet een hogere grenswaarde

Spooronderdoorgang: spoorlijn onder weg of spoorlijn

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

op grond van het Besluit geluidhinder spoorwegen worden

Spoorpoort: spoorlijn over weg of spoorlijn met enkele overspanning

zien.

gesteld. Aan de zuidzijde van het trace komen geluidschermen.

Spoorviaduct: spoorlijn over weg of spoorlijn met meer overspan-

□— Situatie

□— Landschap

Struweelbeplanting: beplanting van struikgewas

De Betuweroute strekt zich uit over een lengte van ongeveer vijf

De Betuweroute wordt ingepast in het bestaande landschap. In het

Voorkeursgrenswaarde: in de Wet geluidhinder en het Besluit geluid¬

kilometer op het grondgebied van de gemeente Sliedrecht.

Algemeen Deel (Deel A) van het Voorontwerp Tracebesluit, para¬

hinder spoorwegen opgenomen waarde waaraan in nieuwe situaties

De spoorlijn passeert de gemeentegrens even ten oosten van de

graaf 3.6., leest u alles over maatregelen van landschappelijke

moet worden voldaan

Matenasche Scheidkade. Bij de Zwijnskade verlaat het trace

aard. Hieronder staat globaal welke maatregelen in deze

Watergang: rivier, kanaal, sloot, enz.

Sliedrecht en gaat dan verder over het grondgebied van de

gemeente genomen zullen worden.

ningen

gemeente Hardinxveld-Giessendam.
In Sliedrecht komt een 20 meter brede continue strook in het

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Geldermalsen te liggen. De Betuweroute begeeft zich hier door

landelijk gebied. Deze plas-dras strook begint even ten oosten van

juni 1994

agrarisch gebied. Vanaf de kruising met de Tolsteeg wordt de

de Matenasche Scheidkade en eindigt ter hoogte van de Zwijns¬

Betuweroute strak gebundeld met het bestaande spoor.

kade. Ook meerdere stukjes restruimten worden ingericht als

Het trace komt aan de noordzijde van de spoorlijn Dordrecht-

plas-dras gebied.

□— Kunstwerken
De verplaatste Parallelweg kruist de Betuweroute ten noorden van

□— Sloop

de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen door een verkeersviaduct.

Een beperkt aantal woningen zal voor de aanleg van de

Een tweede verkeersviaduct leidt de Provincialeweg over de

Betuweroute moeten worden afgebroken.

Betuweroute. Over de Tolsteeg komen twee spoorviaducten.
Daarnaast zal de Tolsteeg worden verdiept in een open bak
(verkeersonderdoorgang).

