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De Beluweiuule is een iweesporige sponrlijn die Speciaal voor
goedeienveivuei wgrdl aangelegd. De 160 kilometer lange goederenspouilijii veiUinUl cJe Rouerdamse haven refht^Tteeks met hat Europese
achtei laiid.Zu verstcvigt dc Betuweroute de positie van Nederland als
distiibulie- en Uaiisportland zonder her milieu OVermatig te belasten.
De Nederlandse overheid wil met de aanleg van de Betuweroute ruimte
bieden aan het qebruik van de milieuvriendelijke vervnersvorm
spoorvervoer en door een belere verdeling over weg, spoor en water
de dootslrootn van goederen bevorderen

X

Als toekomstige ruggengraal van het Nederlandse goederenspoor biedt
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de Betuweioule een nieuw perspectief voor het railgoederenvervoer,
De Betuweroute is een bijzonder project. Het is her grootste
iiifiasiiuLiuurproJetl; van Nederland tot nu toe en heett made
daardoor een omstreden voorgeschiedenis. Niet iedereen kon zich
vinden in de strategist!le keuzes voor het goederenspoor en het trace
waar dit wordt aangelegd. Politici, economen, vervnersdeskundigen,
milleugroeperingen en omwonenden hebben een intensief publiek
debat gevoerd.
Voordat deTweede Kamer in 1993 het groene licht gaf en na de
verkiezingen van 1994 opnieuw in 199.S,ziJn de voors en tegens
uitgebieid besproken. Na dit beslult volgde een zorgvuldige inspraaken bezwaarronde over de prec ieze ligging van het trac4. Inmiddels
wuidl over de hele 160 kilometer van her trace gewerkt aan de aanleg
van de Beluweioute, Dasrmee Wordt de BetUWerOiite zelt steeds meer
zichtbaar. Maar wat de Betuweroute opievert voor de economie,
technisthe oiiiwlkkelingen, leefbaarheid, velligheid en Intrastructuur
is niet direct aan de spootlijn zelf te zien. Daarom worden deze kanten
van de Beigweioule ridder belicht in deze hrochiire
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"Vergeleken met vroeger
wordt het hier stiller"
"Er lopen al veel drukke spoorlijnen langs het dorp Barendrecht.
Door de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn-Zuid zijn de vier
bestaande sporen uitgebreid tot negen sporen. Doordat de
goederenspoorlijn er al doorheen Hep, kwam Barendrecht in de
eerste plannen niet voor. Pas na protest van de dorpsbewoners
kwam Barendrecht op de kaart te staan.We vonderi dal ei veel te
weinig werd gedaan tegen de yeluidsuvei last. I let resultaat van
onze actie was dat alle sporen overkapt worden en dat er boven op
die kap een park wordt aangelegd. De meeste mensen zijn tevreden
met deze opiossing. Vergeleken met vroeger wordt het hier straks
een stuk stiller."

Anke Kieboom
Bewoner Stationsweg in Barendrecht

het landschap blijft zoals het was

Nederland is een dichtbevoikt l^nd en op verschillende
plelti^en ioopi de BetuV'^eroutu door gobieden w. ar ve;'!
mensen wonen. Op andere plaatsen loopt de spoorlijn
door natuurgebieden Bij het uitstippelen vnn het trace
is er daarom veel aan geda.m om de gevolgen van de
aanleg en de gevolgen van het gebruik van d^: spoorlijn
tot een aanvaard^a.: ni-'ecu te beperken.

Bij de aanleg van een nieuwe spoorlijn wordt van meet af aan rekening
gehouden met wat er al is aan gebouwen en wegen, met de mensen
die er langs wonen, met de dieren die er leven en met de kwaliteit van
het landschap. Bij de aanleg van de Betuweroute zijn tal van keuzes
gemaakt om verstoring te voorkomen en de hinder voor omwonenden
zo klein mogelijk te maken,
Een belangrijke keuze was om het trace zo dicht mogelijk langs de
bestaande snelweg Al 5 te leggen, die net als de goederenspoorlijn van
west naar oost loopt. Van de Maasviakte tot de grens met Duitsland is
de Betuweroute 160 kilometer lang. Daarvan ligt 95 kilometer pal langs
de snelweg. Dankzij deze bundeling met de snelweg kan het landschap
zoveel mogelijk blijven zoals het was.
Treinen rijden natuurlijk niet geruisloos. Daarom staan langs het spoor
over een totale lengte van 160 kilometer geluidwerende schermen en
zijn waar nodig woningen geTsoleerd. Op andere plaatsen zorgen
aarden wallen en begroeiing voor demping van het geluid, en op
enkele plaatsen ligt de spoorlijn zelfs verdiept of in een tunnel.
De spoortunnels in de Betuweroute zijn mede aangelegd om
geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen en om landschap
en kwetsbare natuur te sparen. Daarnaast zijn er niet minder dan
190 faunapassages, waar dieren de spoorlijn kunnen oversteken.
Ter compensatie van de natuur die verloren gaat, worden nieuwe
natuurgebieden ontwikkeld. Dit gebeurt langs de spoorbaan zelf
en op enkele direct aangrenzende gebieden.
De Betuweroute is zichtbaar in het landschap, maar mag niet teveel
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opvallen. Daarom is veel aandacht gegeven aan de architectonische
vormgeving van geluldsschermen, bruggen, vladucten en de kleine
en grote tunnels. Al deze kunstwerken hebben een slank, maar stevig
uiterlijk en zijn zo ontworpen dat ze mooi bij elkaar passen. Zo geven
ze de Betuweroute een herkenbaar eigen gezicht.
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De Betuweroute is een wereldlijn

"De waarde vati de Betuweroute is geleyeti in haar betekenis voor
het totale Nederlandse transportsysteem en in de versterking van
de knooppuntfunctie van de Nederiandse etonoinie. De Betuweroute
ligt in Nederiand, maar zij is in feite een Europese iijn en zeifs een
'wereidlijn' De Betuweroute is een schakei in het mondiaie
transportsysteem dat de fors groeiende handeisstromen ondersteunt.
0ns transpottsysieem zai zich moelen aanpassen aan de sterke groei
van de wereidhandei, andefs dnen we aan die groei -en deihalve aan
de groei van de weivaart- niet mee."
prof, drs, Harry Welters
Bijzonder hoogleraar Haveneronomie. Erasmus Universiteit Rotterdam
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Nederland heeft een rijk verleden als handelsnatie.
Dankzij de ligging direct aan zee en aan de mending
van grote, bevaarbare Europese rivieren, is Nederland
na deTweede Wereldoorlog uitgegroeid tot het
transport- en distributieland van Europa. Rotterdam
is al jaren de grootste wereldhaven, terwiji ook de
luchthaven Schiphol geldt als een voorname mainport
voor heel Europa. Die positie is niet vanzelfsprekend.
Om de internationale concurrentiepositie van
Nederland te handhaven en te versterken zijn
investeringen in de infrastructuur nodig.
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Alle prognoses wijzen in dezelfde richting: de wereldhandel blijft

schuiven steeds verder oostwaarts, maar naar dit nieuwe Europese

groeien. Over twintig jaar worden er twee tot drie keer zoveel

achterland gaan vaak geen waterwegen. Europa zet daarom in op

goederen vervoerd als nu. Binnen Europa zullen de goederenstromen

spoorvervoer, want op langere afstanden is de trein goedkoper en

de komende jaren sterk groeien door de uitbreiding van de Europese

sneller dan het wegvervoer. Daarnaast is de trein ook maatschappelijk

Unie met de landen in Oost-Europa,

waardevol voor milieu en veiligheid.

Internationaal moet Nederland zijn reputatie als transport- en

De belangrijkste reden voor de aanleg van de Betuweroute is om de

distributieland handhaven en waar mogelijk versterken. Nederland

Nederlandse mainports een doorgaande verbinding te geven met

is een belangrijke doorvoerplaats van goederen van en naar andere

het achterland. De Betuweroute garandeert een snelle en betrouwbare

landen. Het economisch belang van de mainports Rotterdam en

aan- en afvoer van goederen, vooral voor het vervoer waar het spoor

Schiphol beperkt zich echter niet tot doorvoer. In de havengebieden

sterk in is: containers, chemie en massastukgoed. Verladers en

is een bloeiende Industrie met veel toegevoegde waarde en

vervoerders kunnen hun goederen in een ruk van Rotterdam naar

werkgelegenheid. Zo zitten er veel (petro)chemische bedrijven,

de Duitse grens brengen en verder.

die ruwe grondstoffen omzetten in halffabrikaten en eindfabrikaten.
Ook zitten er allerlei distributiecentra, waar ingevoerde goederen

De reputatie van Nederland als transport- en distributieland

worden bewerkt en gereedgemaakt voor verdere export.

profiteert sterk van de komst van de Betuweroute.Tegelijkertijd zal

Een essentiele voorwaarde voor de versterking van de internationale

verbeteren, want achterlandverbindingen vormen tegenwoordig

concurrentiepositie van de Nederlandse economie is de verbetering

een essentiele vestigingsfactor. Zo zorgt de Betuweroute voor een

van de verbindingen met het achterland. De grenzen van Europa

geweldige impuls van de Nederlandse economie als geheel.

het vestigingsklimaat voor (internationale) ondernemingen sterk

Met het oog op de inpassing in het landschap ligt
de Betuweroute voor een groot deel dicht iangs de
snelweg A15. Daardoor kruist de spoorlijn vele op- en
afritten van de snelweg, lokale doorgaande wegen
en fietspaden. Een andere belangrijke ontwerpkeuze
was om nergens een gelljkviuetse kmibing te maken.
Daarom worden Iangs de spoorlijn tuim honderd
viaducten en tunnels gemaakt. Op veel plaatsen is
de bouw van deze viaducten en tunnels aangegrepen
om bestaande verkeersknelpunten op te lossen en
de lokale bereikbaarheid te verbeteren.

Voor de aanleg van de Betuweroute zijn op veel plaatsen tijdelijke
aanpassingen van wegen nodig. Het ligt dan voor de hand om te
bekijken of die situatie niet meteen verbeterd kan worden in plaats
van de oude situatie te herstellen. Daarom is de gemeenten toegezegd
dat de daarvoor benodigde werkzaamheden meegenomen kunnen
worden.
Zo worden in veel gemeenten in samenspraak met de Betuweroute
bestaande knelpunten opgelost. In Tiel bijvoorbeeld vormde de
aansluiting van de Industrieweg op de snelweg A15 al lang een
kneipunt, Voor de aanleg van de Betuweroute worden de wegen
hier tijdelijk omgelegd. Na afloop worden de wegen verbreed.
Verder wordt een extra viaduct gebouwd waardoor verkeer uit Tiel
een betere aansluiting naar de snelweg krijgt. Zo wordt de lokale
verkeersafwikkeling beter en veiliger.
Een grote ingreep is de passage van het verkeersknooppunt Vaanplein
even ten zuiden van Rotterdam. Hier sluit de snelweg A29 aan op de
drukke A15. Als onderdeel van de verbetering van de A15 in het
havengebied stond ook de reconstructie van het Vaanplein op het
programma, maar dit zou niet eerder dan 2005 gebeuren. De aanleg
van de Betuweroute veranderde de plannen.
Het eerste idee was dat de goederentreinen via een viaduct of tunnel
het verkeersplein zouden passeren. Door de lange hellingen die dit zou
vergen, zou daarvoor een enorm groot en vooral duur bouwwerk
gebouwd moeten worden. Het alternatief was om de Betuweroute
gewoon gelijkvioers door te trekken en het Vaanplein als het ware over
de spoorlijn been te tillen met enkele fly-overs. Uiteindelijk werd voor
deze opiossing gekozen, ook al omdat deze aanzienlijk goedkoper was.
De kosten werden verdeeld over beide projecten, waarbij de
Betuweroute meebetaalde aan de reconstructie van het Vaanplein. Die
kan daardoor een paar Jaar eerder dan gepland worden uitgevoerd.
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Betuweroute verb

fetert de bereikbaarheid
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"Met elkaar kom je tot
slimme opiossingen"
“Oii qrote irift<!iliuLluu4«fijft tpn hph jp alrijri rp msvpn mat ci«
ouNeviiiij.Vetl iin;f;i lidri vmpger I*; Hpt bPlpngfijtf rlat lectereen hat

cctis is inel, de yplysslriu tilt* Jp hPhT hPrtarhr AisuprPn kijken ar

r

vaak heel aiideis leyeii ddn, ddi kan hppi verfh<sprtd zijn.
Mel eikddt kyni je tut sliriirtip oplnstingpn. UP recohstructie van
het Vaanplein is een mciui voutheeld "iampn met de ontwerpers van
de Oetuweioute liehljen we Ijedarht hoe we hpt passeren van de
spuorliin zo slim mcigplijk kiimlHti reaiispmn np oplosdng it mindar

:r^-r,: -vwep*

inqriipend vuui de urngeviiig en srheelt rip samenlevifig veel geld,
let is dws uuk iiiddLsctidppellJk rip hpsTP nplrissmg."
inr. Jacqueline Klaasspn
Pfoieclividiiagei leconstiuctle Vaanpielh, Rijkswaterstaat

Extra investeren zorgt voor
sprongen in. kennisontwikkeling'
"leder groot-jrhaliQ ihfra<:rriifTiirppl project bchepl kdiibpii vygi
innovatip pn dip kanspn moptpn we ddnytijperi. Naar mijn
nvprtiiiging mopTpn dit soort giga-investeringen door de overheid

meer opleveren dan allppn pen Infrastructurele uplubbing. Door ektra
t© lnv©4tprpn, kiin Jp her rnialp kennisiiivedu iiddi een hoger plan
tillen. In het verlpdpn hphben we op die iTianler enornie sprongen
in de kennisontwikkeling kimnen maken, kijk naar de Deltawerken.
De aanleg van de BetuWprmiTP heeft een vergelljkbddi erfeut. Door
te investprpn in kpnnisnntwikkeling Zijn ZOWel de oodrathlqevet
als de opdrachtnpmprs aan her elnde nog slimmer dan ze al waien.
Daarme© verstprkt Npdpriand 7ijh fonfurrentleposltle In de weteld."
ing. Han Admiraal
ProgramrnadirpPTPiir.Centrum Ondergrondb Bouwen

t voort op’Hestaande kennis

De Betuweroute Is het grootste infrastructurele
bouwwerk van Nederlanrl, in z'n omvang eigenlijk
alleen te vergelljken met de Deltawerken. Net als
bij de waterkering zijn er in het project nieuwe
opiossingen bedacht, die naderhand elders in de
wereld hun toepassing kunnen vinden bij andere
piujecten. Vooral de kennis van boortechniek is met
spronqen vooruilgegaan. Nergens is nn zo veel kennis
van het boren in slappe bodems als in Nederland.
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Heel lang leek het niet mogelijk om in de slappe Nederlandse bodem
tunnels met een grote diameter te boren zonder dat de grond inzakt.
Maar sinds het boren van de Tweede Heinenoordtunnel onder de
Nieuwe Maas in 1995 zijn er in Nederland al diverse tunnels
geboord, waarvan drie voor de Betuweroute: de Botlekspoortunnel,
de Sophiaspoortunnel en de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal.
Inmiddels kunnen Nederlandse tunnelbouwers zich meten met
de wereldtop en hebben ze een voorsprong wat betreft het boren
in slappe bodems.

*

Voor het boren van tunnels in slappe bodem bestaan twee
basistechnieken. De ene -de vioeistofschildmethode- werkt met
overdruk, bij de andere wordt de boorkop in balans gehoudon
'd

met de uitgegraven grond en deze methode wordt daarom de
gronddrukbalansschildmethode genoemd. Door nieuwe inzichten en
%

innovatie zijn beide technieken bij de Betuweroute verder ontwikkeld
I voor verschillende bodemsituaties. Op deze manier zijn er bij de drie
boortunnels in feite drie verschillende nieuwe methoden gebruikt.

De snelle ontwikkeling van het boren in slappe bodem is te danken
aan de enorme kennis van de Nederlandse weg- en waterbouwers
met het bouwen in water. Die knowhow is gecombineerd met de
kennis van boortechniek. Mede dankzij het vele onderzoek dat tijdens
de bouw van de tunnels is gedaan in samenwerking met het Centrum
t ^

Ondergronds Bouwen, is een schat aan kennis verzameid.

De opzet van de onderzoeken is op zichzelf al innovatief, want de
kennis die wordt opgedaan bij een tunnelboorproject komt ook ten
goede aan alle andere tunnelprojecten. Hierbij gaat het niet uitsluitend
om technische vooruitgang, maar ook om vernieuwende opiossingen
op het vlak van omgevingsmanagement, procesmanagement en
contractmanagement. Ook die opiossingen kunnen navolging vinden
in vergelijkbare projecten binnen en buiten Nederland.

"Europese bedrijven zoeken naar een betrouwbare vorm van transport,
zodat hun goederon op tijd bij him klanten komen, De groei van het
goedcrenvervoer zal de komende jaren doorzetten. Heel veel Europese
bedrijven exporteren hun goederen via Rotterdam. Je kunt dus op je
vingors natellen dat het vervoer over de weg binnen de kortste keren
helemaal vastloopt in Nederland. Bedrijven zien dat ook, daarom zien
ze toekomst in het alternatief spoorvervner. Overigens niet alleen
omdat dit betrouwbaar en veilig is, steeds meet bedrijven kiezen ook
vanuit hun maatschappelijke verantwoordeli|kheld voor het
milicuvriendelijks Epoorv/ervoer Belangrijk is dat de Detuweroute
exclusiet voor het goederenvervoer is. Zo zorgt de goederenspoorlijn
voor de brondnodige extra eapaciteit op het spoor."

drs. Max Philips
Secrctaris, European Rail Freight Customers Platform

w

spoornetwerk
De Europese Unie is hard op weg naar een Europese
markt. Het vrije verkeer van personen en goederen
tussen de Europese landen is de drijvende kracht
voor de groei van de interne markt. Om die groei
mogelijk te maken is een goed werkend Europees
vci'voersi lelwei k ui inrisUddirto heel Europa wordt
gewerkt aan Trans-Europese N^werken (TEN's) van
hogesnelheidslijnen en goederenspoorlijnen. Met
steun van de Europese Unie worden daarvoor overal
in Europa grote infrastructurele werken uitgevoerd.
De aanleg van de Betu\A/eroute is hier een van.

Van al het goederentransport binnen Europa gaat maar 8% per spoor.
Dertig jaar geleden was het aandeel van spoorvervoer nog 21%. De
Europese Unie wil ervoor zorgen dat er weer meer goederen per spoor
vervoerd gaan worden. De reden is duidelijk: de wegen zijn vol en
vervoer per spoor is veilig, betrouwbaar en vaak beter voor het milieu.
Maar voordat de trein weer aandeel in het goederentransport kan
terugwinnen, moet eerst het nodige verbeteren. Daarom werken de
landen van de Europese Unie aan het Trans European Rail Freight
Network (TERFN). Ze smeden al hun belangrijke spoorlijnen aaneen tot

▼
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een internationaal spoornetwerk voor goederenvervoer. Zo ontstaan

4

een soort snelwegen voor treinen waarover Internationale goederentreinen zonder oponthoud en met hoge snelheid kunnen rijden. De
Betuweroute gaat onderdeel uitmaken van dat netwerk.

Een belangrijke voorwaarde om het spoorvervoer te kunnen laten
concurreren met vervoer over de weg en binnenvaart is, dat
nternationale goederentreinen kunnen doorrijden zonder oponthoud
aan de grenzen.

Internationale vervoerders willen doorgaand goederenvervoer zonder
papierwerk aan de grenzen of het wisselen van locomotief. Om dit
voor elkaar te krijgen zullen de landen van de Europese Unie hun

I

vervoersbeleid op elkaar afstemmen. Daarom is liberalisering het
tweede spoor waarop de Europese Unie het goederenvervoer per
spoor een impuls wil geven.

9
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Een van de doelen van de liberalisering van het spoorgoederenvervoer
is een vrije en ongehinderde toegang tot elkaars spoorwegen en
vervoersmarkten. Vanaf 2003 staat een deel van het Europese spoor¬
netwerk open voor alle spoorwegmaatschappijen die internationaal
vervoer verrichten. Over niet al te lange tijd zal het hele Europese
netwerk toegankelijk zijn voor alle Europese spoorvervoerders. Dan
zal er een Europees netwerk van spoorbanen zijn vergelijkbaar met
het wegennet en de vaarwegen, waarover vervoerders vrij kunnen
bewegen. Behalve dat de Europese spoorwegmaatschappijen dan
klantgericht en efficient zullen moeten gaan werken, zullen ze ook
moeten gaan samenwerken. Als het aan de Europese Unie ligt,
zorgen de spoorwegmaatschappijen ervoor dat ze hun materiaal,

A

dienstregelingen en logistieke planning op elkaar afstemmen.

Veiligheid gaat v

Als straks de eerste treinen gaan rijden, is de
Betuweroute samen met de Hogesnelheidslijn-Zuid
de veiligste spoorweg die we in Nederland hebben
en e6n van de veiligste van Europa. De achterliggende
gedacht is simpehomdat je een nieuwe spoorweg
aanlegt, heb je de kans om het state-of-the-art
te doen. De statistieken laten zien dat vervoer per
spoor een stuk veiliger is dan vervoer over de weg.
De Betuweroute doet er nog een schepje bovenop.

De samenleving vraagt
om veiligheid"
"In

i;raar rip velllolitiid Vdii Iwt spoor hoog op do ayotitld.

Er zijn strenge wettelijke eisen, maar als we voor aanvaardbare
m<?<?rifnstPn PVTra vplllghpitl kuiii ddiiljienwen, tian docn wc dot in
Ncdorlnnri

rius ook bij cle If^tuwproiirp. Dp sdiiiPiileviiig vraagt

ijaai mil. De iiieiii stflot voorop bl) vcilighuld ■■ willwi.i> will lei 1,
pfifsantph, haAoworkpri) pn LiPliiuvi&vir^el. Op de twecdc plaots
komt dat ji? irnsthare mfrastriirtuur niet veilvren wilt laten gnon.
Uok dat IS bSiangrijk, want als sdiiipiileviny heb je doar met elkaar
veel geld in zitten. Veiligheid dient dus niet alleen mens en milieu,
maar nnk het vrtOfKOmen van yiuie puuiiuiiiisi-lie scliodcpostcn
als gevolg van een calamiteii."
ing. Jan Stuifmeel
Tcamloidsr Kisico Managpmpnr SfjdmwpyveilighSid, Rallned
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oor alles
l||
iT

Er is alles aan gedaan om van de Betuweroute een veilige spoorlijn
te maken. Met 'integrale veiligheid' als filosofie is een uitgebreide
reeks van voorzieningen ingebouwd om het risico van een ongeluk
zo klein mogelijk te maken. Voor omwonenden en treinpersoneel,
maar ook voor de vracht die over de Betuweroute vervoerd wordt.
En mocht er onverhoopt toch iets mis gaan, dan is ervoor gezorgd
dat de hulpdiensten de trein goed kunnen bereiken.

Veiligheid begint bij het uitstippelen van het trace op de tekentafel.
De loop van de Betuweroute is zodanig gekozen dat de spoorlijn
zo veel mogelijk uit de buurt van dorpen en steden blijft. Voor de
veiligheid is het ook belangrijk dat er op geen enkele plaats een
gelijkvioerse kruising is met een weg of andere spoorlijn. Er zijn dus
nergens spoorwegovergangen, alleen viaducten en tunnels. Daarmee
is de kans op aanrijdingen tussen auto's en treinen vrijwel nul.

De tunnels en viaducten zelf zijn zo veilig mogelijk gemaakt. Ze zijn
bijvoorbeeld voorzien van ontsporingsgeleiders, een soort vangrail
waardoor treinen niet kunnen ontsporen. Aile tunnels hebben
gescheiden tunnelbuizen: voor elke rijrichting is er een aparte buis,
waardoor treinen nooit tegenliggers kunnen tegenkomen. De
voorzieningen in tunnels en viaducten beschermen niet alleen mens
en materieel, maar voorkomen tegelljk beschadiging van de kostbare
constructies zelf.

Langs de hele route en in de tunnels is de veiligheid verder verhoogd
met technische installaties. Daarbij is de laatste stand van de techniek
toegepast en dat geldt zeker voor het beveiligingssysteem langs de
spoorbaan. De Betuweroute wordt uitgerust met een nieuw
beveiligingssysteem dat in de toekomst in heel Europa gebruikt gaat
worden. Onder andere wordt met dit systeem een trein tot een noodstop gebracht bij bijvoorbeeld het missen van een rood stopsein bij
lagere snelheden dan 40 km per uur, wat bij het huidige systeem
niet mogelijk is. Daarnaast is het in staat de remweg van de trein te
berekenen (remcurvebewaking), zodat treinen op een veilige wijze
dicht op eikaar kunnen rijden.

Ruggengraat voor het goederenv
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"De Betuweroute is er voor
Nederlandse bedrijven"
"De Betin/vemiitp 7orgt voor een goede verbittUing met ons

t:

Eurupese hi literland. Vrijwel cil hCT goodorcnvervuet pwi ipuei is
grensoverschnjdend.Maar'Nederland Dlsttibulieldmi'is nietalleen
doorvnpr Hnp hplangnjk die doOrvOer OPk Is, we muelen iiiet
vergatsn dat de Rpriiweroiirp pr ook is voor de ilTiDort en export
van Nederlandse bedrijven, en voor het traiispuit van piuduclen
voor de Nederlandse consiimpnt.Twee derde van het vervoer op
dc Betuweroute heeft sen herkornsr nf hesipmuiiny in Nederland,
Daarnaast zorgt de goederenSpOOrllJh VOor verlichliirg up de drukke
spoorlijnen van ons land,zodls in Brabant en Utrecht. Hlerduui kumler elders meet riilmtp voor peisonenvervoer."
drs. Fred Heuer
Uirectcur Ir.artsport en Infrastrutiuui. Miiilsterip «du Verkeer en Woterstaat
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De qroei van de wereldhandel vernnr/aakt een
toenemendi^ vraag naar het vervoer van goederen.
Mede door dy Europese eenwording zal het
qoederenvervoer binnen Europa He komende jaren
dan ook sierk yiyeien. Om de gropi in goede banen
te leiden zijn alle wijzen van vervoer hard nodig:
weg, bitmeiivaart, zeesrheepvaart, spoor en
I buisleidniyen. Voor kortprp afstanden blijtt het wegvervoer de aangewezen vervoerswijzp \/nor ander
- goederenvervoer is er een duidelijke behoefte aan
5^ het vei voei per spoor. De Betuweroute vormt de
ruggengraat voor het goprierenvervoer per spoon

Na een lange en intensieve voorbereiding viel in 1995 het besluit tot
aanleg van de Betuweroute. De hoofdreden was dat de Betuweroute
van strategisch belang is voor de duurzame economische ontwikkeling
van Nederland.

Op het Nederlandse spoornet zitten personen- en goederenvervoer
elkaar op bepaalde trajecten in de weg. Met de Betuweroute wordt
de capaciteit van het spoornet voor goederenvervoer sterk uitgebreid.
Het vervoer per spoor concentreert zich vooral op de trajecten tussen
havengebieden en hun achterland. Op deze hoofdassen zijn de wegen
overvol. En vergeleken met binnenvaartschepen en goederentreinen
kunnen vrachtauto's maar weinig lading in een keer vervoeren. Daarom
wordt het spoor voor veel verladers een aantrekkelijke vervoerswijze.
Het spoor is vooral sterk in de vervoersstromen met grote volumes
over de langere afstanden.

Daar komt nog bij dat Duitsland en de Alpenlanden het wegvervoer
terugdringen en duurder maken. Deze landen steken veel geld in
nieuwe spoorwegen. Niet alleen om een verschuiving van weg naar
spoor te bewerkstelligen, maar ook omdat lang niet alle bestemmingen
in het Europese achterland per schip zijn te bereiken.

Naast vrachtauto en schip is de Betuweroute nodig om te zorgen dat
Nederland de aanslulting bij de rest van Europa bewaart. Dit is ook van
strategisch belang voor de concurrentiepositie van de Nederlandse
havens, in het bijzonder de haven van Rotterdam. Maar ook de
Amsterdamse havens krijgen via de Betuweroute een betere aansluiting
op het achterland.

Door de komst van de Betuweroute kan het spoorvervoer zich
ontwikkelen tot een volwaardig alternatlef naast het wegvervoer en
de binnenvaart. Met de Betuweroute krijgen verladers meer keuze
tussen vervoer over de weg, per schip en per spoor. Ze kunnen dan
de vervoerswijze kiezen die het beste aansluit bij hun lading en
bestemmingen.
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Uitgave
Ministerie van Verkeer & Waterstaat, fioeHerenvervoer
Voor meer informatie
O80U-U2^BO0b (gratis)
info@betuweroute.nl
www.betuweroute.ni
Concept, tekst, ontwerp en productie
Schoep & Van der Toorn bv, Amsterdam
Fotografie
Witho Worms, Almere
Ronald Tilleman, Rotterdam
Hollandse Hoogte, Amsterdam
Kaartmateriaal
Carlo Studio bv, Amsterdam
Druk
Qidfiscli Bedrljf Tuljtel, Hardlnxveld-Giessendam
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