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1 Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Inleiding, 
PROBLEEMSTELLING EN DOEL 

In hoofdrapport deel B van de Projectnota 

komt aan de orde waar en hoe de Betuwe

route en het Container Uitwisselpunt (CUP) 

gerealiseerd kunnen worden. Zoals aange

geven in hoofdrapport deel A van de Project

nota zijn het MER en de Tracenota aan elkaar 

gekoppeld in de onderhavige Projectnota. 

De paragrafen die in de inhoudsopgave van 

dee I B gemarkeerd zijn met een -*- maken 

deel uit van het MER. Voor de overige onder

delen van het MER, met name betreffende 

de probleem- en doelstelling van realisering 

van de Betuweroute, wordt verwezen naar 

hoofdrapport deel A. 

1.1 SITUERING VAN DE VOORGENOMEN 

ACTIVITEIT 

1.1.1 Betuweroute 

Bij de situering van de Betuweroute geldt als 

uitgangsprincipe "het waar mogeJijk bunde

len met bestaande infrastructuur". Hierbij 

wordt gedacht aan: 

- bundeling met de bestaande Betuwespoorlijn; 

- bundeling met de huidige rijksweg A15 en een 

nieuw te ontwikkelen A15; 

Het trace van de Betuweroute lOals voorge

steld loopt in hoofdlijnen door IJsselmonde, 

de Alblasserwaard en de Betuwe. In hoofd

stuk 3 wordt dit nader beschreven. 

1.1.2 Container Uitwisselpunt in de oos

telijke Betuwe 

Een Container Uitwisselpunt is het meest 

zinvol indien het wordt gesitueerd nabij een 

knooppunt van spoorverbindingen. In deze 

studie worden drie lokaties ten oosten van 

Geldermalsen en nabij het punt waar de 

noord-zuidroute Arnhem-Nijmegen aantakt 

op en aftakt van de Betuweroute (nabij 

Eist/Bemmel) beschreven. 

1.2 PROBLEEMSTELLING HOOFDRAPPORT DEEL B 

De centrale probleemstelling van dee I B van 

de Projectnota betreft de vragen waar en 

hoe de Betuweroute en het CUP kunnen 

worden gerealiseerd. Belangrijke elementen 

van deze probleemstelling zijn: 

- op welke wijze kan -rekening houdend met aile in 

het geding zijnde belangen- een optima Ie ligging 

van het trace en een optimale lokatie voor het CUP 

worden bereikt; 

- op welke wijze kunnen negatieve milieu-effecten 

van de Betuweroute, lOwe I door de tracekeuze als 

de wijze van aanleg, en van het CUP, door lokatie

keuze en wijze van aanleg, worden beperkt; 

- op welke wijze kan een systematische en inzichte

lijke beschrijving en afweging van tracevariant(enl 

en -alternatieven van de Betuweroute en de lokatie

alternatieven voor het CUP plaatsvinden, lOdat een 

gemotiveerde keuze kan worden gemaakt voor de 

wijze waarop de voorgenomen activiteit zal worden 

gerealiseerd. 

1.3 DOEL VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

De doelstelling van de voorgenomen activi

teit is als voigt geformuleerd: 

"De realisering van een hoogwaardige ach

terlandverbinding voor het goederenvervoer 

per spoor tussen Rijnmond en het Duitse 

achterland, via het trace Rotterdam-Gelder

malsen-Zevenaar-Duitsland (in casu de 

grensovergang Emmerich), alsmede de aan

leg van een CUP langs het oostelijke gedeel

te van deze achterlandverbinding". 

Onder hoogwaardig wordt in dit verband 

verstaan: 

- ingericht voor goederenvervoer; 

- snelheid: 100 - 120 km/u; 

- elektrische tractie; 

- aslasten afgestemd op de Europese standaard, dat 

wit zeggen 22,5 ton per as; 

- ongelijkvloerse kruisingen met wegen en overige 

spoorwegen. 

Een markt voor vervoer van goederen met 

hogere snelheden dan 120 km/u is thans niet 

aanwezig en wordt voorlopig niet als com

mercieel aantrekkelijk gezien. Bovendien 

beperken grote snelheidsverschillen de 

capaciteit. Om die redenen wordt, in afwij

king van hetgeen in de Startnotitie is ver

meld, uitgegaan van een maximum snelheid 

van 120 km/u. 
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1.4 AANPAK 

De basis voor dee I B van het hoofdrapport 

wordt gevormd door de tracedeelrapporten 

en het deelrapport dat handelt over het CUP. 

In de tracedeelrapporten vindt de meer 

gedetailleerde beschrijving van de varianten 

van het trace van de Betuweroute plaats. 

Deze varianten zijn ontwikkeld op basis van 

rip. Stnrtnotitip., rip. rir.htlijnp.n en overleo [net 

Rijkswaterstaat, de betrokken provincies en 

gemeenten. 

De tracedelen zijn tot stand gekomen door 

het trace van de Betuweroute van west naar 

oost in vijf delen op te splitsen aan de hand 

van een tweetal criteria. Enerzijds is gezocht 

naar plaatsen waar is voorzien in slechts een 

tracevariant, anderzijds hebben gemeente

grenzen een rol gespeeld bij de splitsing. 

De volgende tracedelen zijn in afzonderlijke 

tracedeelrapporten onderscheiden; 

• tracedeel 1: Rotterdam - Papendrecht; 

• tracedeel 2: Papendrecht - Gorinchem; 

• tracedeel 3: Gorinchem - Tiel; 

• tracedeel 4: Tiel - Semmel; 

• tracedeel 5: Semmel - Zevenaar. 

Deze gedetailieerde informatie heeft betrek

king op de beschrijving van de huidige situ

atie en de verwachte autonome ontwikkeling 

van heI gebied. DaarnaasI worden de effec

ten van de aanleg en het gebruik van de 

varianten van de Betuweroute in het 

betreffende gebied beschreven. De beschrij

ving is weergegeven op basis van secties. 

De secties zijn bepaald tussen knooppunten 

van varianten en/of tracedeelgrenzen zoals is 

aangegeven op kaart 2.1. 

In het deelrapport CUP wordt gedetailieerde 

informatie weergegeven met betrekking tot 

de effecten van realisatie van het CUP op de 

daarvoor in aanmerking komende lokaties. 

De (trace)deelrapporten zijn voorzien van 

een gezamenlijke inleiding. 

Hoofdrapport deel B en de (trace)deelrap

porten kennen een detailleringsniveau dat is 

gerelateerd aan een kaartschaal 1 :50.000. De 

inventarisatie van de basisgegevens voor de 

beschrijving van de huidige situatie en de 

verwachte autonome ontwikkeling heeft 

plaatsgevonden op schaal 1 :25.000. Trace

tekeningen zijn gemaakt op schaal 1:10.000; 

voor specifieke gevallen is schaal 1 :1.000 

gehanteerd. 
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Om een indicatie te geven van de ligging 

van de mogelijke traces zijn topografische 

kaarten (1 :25.000) bij de (trace)deelrapporten 

gevoegd. Op de topografische kaarten zijn 

de traces met de bijbehorende lengteprofie

len aangegeven. 

Deze kaarten zijn ter weerszijden van de 

traces (bandbreedte 500 tot 1000 m) aan de 

hand van luchtfoto's bijgewerkt tot de situ

atie van het voorjaar '1991 . 

Voor de beschrijving van de huidige situatie 

en de autonome ontwikkeling is het studie

gebied gedigitaliseerd. Presentatie en 

bewerking van de ruimtelijke informatie en 

verwerking tot de benodigde kaarten is 

gedaan met behulp van het Geografisch 

Informatie Systeem ARC/INFO. 

In het hoofdrapport deel B is voor de 

beschrijving van de huidige situatie, tenzij 

anders is vermeld, uitgegaan van de peilda

tum januari 1991. Er is gebruik gemaakt van 

gegevens die bij Rijkswaterstaat, provincies, 

gemeenten, insteliingen zoals Grondmecha

nica Delft, het Landbouw Economisch Insti

tuut en het Staringcentrum beschikbaar 

waren. 

Voor het opstellen van de Projectnota heeft 

een aantal studies als onderlegger gefun

geerd. In bijlage 1.1 wordt een overzicht van 

deze studies gegeven. 

1.5 OPBOUW 

Het hoofdrapport deel B is opgebouwd uit 

de volgende hoofdstukken: 

- reeds genomen en te nemen besluiten 

(hoofdstuk 2); 

- beschrijving van de voorgenomen activiteit en de 

in beschouwing genomen alternatieven 

(hoofdstuk 3); 

- beschrijving van de best aa nde toestand van het 

gebied en de autonome ontwikkeling (hoofdstuk 41; 

- beschrijving van de effecten als gevolg van de 

realisering van de Setuweroute en het CUP (hoofd

stuk 5); 

- vergelijking van de varianten (hoofdstuk 61; 

- beschrijving van de alternatieven (hoofdstuk 7); 

- leemlen in kennis en inlormatie (hoofdstuk 8); 

- concept-programma ten behoeve van de evaluatie 

en de nazorg (hoofdstuk 91. 

Het rapport dient te worden gelezen met 

behulp van de bijgevoegde kaarten. 



• • 
2 Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

TE NEMEN EN GENOM EN 

besluiten 
2.1 BESLUIT TER VOORBEREIDING WAARVAN 

DE PROJECTNOTA IS OPGESTELD 

De Projectnota is in eerste instantie opge

steld ten behoeve van het tracevaststellings

besluit. Dit besluit is m.e.r.-plichtig. De 

niet-wettelijk geregelde tracevaststellings

procedure wordt gekoppeld aan de m.e.r.

procedure lOals die in de Wet algemene 

bepalingen milieu hygiene is vastgelegd. 

De procedure is begonnen met de publicatie 

van de Startnotitie in januari 1991. In mei 

1991 zijn door de minister van Verkeer en 

Waterstaat de richtlijnen voor de Projectnota 

vastgesteld. Deze richtlijnen stellen 

inhoudelijke eisen aan de Projectnota. Ver

volgens is in juni 1991 een aanvullende 

Startnotitie verschenen met betrekking tot 

mogelijke varianten door de Sophiapolder 

tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. 

Vervolgens is de Projectnota in overleg met 

de betrokken lokale en regionale overheden 

opgesteld. 

Op 28 februari 1992 hebben de minister van 

Verkeer en Waterstaat en de minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieuhygiene aangekondigd dat "het de 

bedoeling is ten behoeve van de besluitvor

ming over de Betuweroute tegelijk met de in 

voorbereiding zijnde Projectnota een ont

werp-planologische kernbesliss ing ex art. 2a 

Wro (pkb) uit te brengen." Voor de samen

hang tussen de pkb en het tracebesluit en de 

te volgen procedure wordt verwezen naar 

dee I 1 van de pkb. 

2.2 OVERIGE TE NEMEN BESLUITEN 

2.2.1 Algemeen 

Teneinde de Betuweroute te realiseren, die

nen na het tracebesluit nog verschillende 

andere besluiten te worden genomen. Deze 

liggen in hoofdzaak op het terrein van de 

ruimtelijke ordening en de milieuwetgeving. 

Op het vlak van de ruimtelijke ordening han

delt het hierbij om twee planfiguren: het 

streekplan en het bestemmingsplan. 

Ten behoeve van de aanleg van de (rail)infra-

structuur dienen verder procedures ter ver

krijging van vereiste milieuvergunningen te 

worden doorlopen. Daarnaast dient er reke

ning te worden gehouden met een aantal 

andere procedures . Per deelactiviteit wordt 

hiervan een indicatie gegeven. 

2.2.2. Ruimtelijke ordening 

Streekplan 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 zal de 

minister de provincies Zuid-Holland en Gel

derland vragen het vastgestelde trace plano

logisch in te passen in de betreffende 

streekplannen. De stappen in een eventuele 

streekplan(herzienings)procedure zijn vast

gelegd in de Wet op de ruimtel ijke ordening. 

Een (herzienings)procedure voor de 

betreffende streekplannen in Zuid-Holland 

en Gelderland wordt voorbereid door de 

respectievelijke Gedeputeerde Staten (GS) 

(zie bijlage 2.1). 

Bestemmingsplan 

Het vastgestelde trace van de Betuweroute 

dient planologisch te worden ingepast. Dit 

kan worden vormgegeven via nieuw op te 

stellen bestemmingsplannen of via herzie

ning van vigerende bestemmingsplannen. 

De stappen in een bestemmingsplanproce

dure zijn vastgelegd in de Wet op de ruimte

lijke ordening. 

Artikel 19 Wro-procedure 

Burgemeester en Wethouders kunnen op 

grond van artikel 19 van de Wet op de ruim

telijke ordening vooruitlopend op een herzie

ning of vaststelling van een bestemmings

plan overgaan tot verlening van een bouw

vergunning . Dit houdt een vrijstelling in van 

het geldende bestemmingsplan en geschiedt 

met name in die gevallen waarin de bouw

activiteit niet binnen de gewenste bestem

ming maar wei binnen de toekomstige 

bestemming past. Toepassing van de artikel 

19 Wro-procedure is aileen mogelijk wanneer 

voor het betreffende gebied een voorberei

dingsbesluit geldt of een ontwerp voor een 

herziening van een bestemmingsplan ter 

inzage is gelegd. 
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Bouw- en aanlegvergunning 

Voor de ten behoeve van de Betuweroute op 

te richten bouwwerken is een bouwvergun

ning vereist op grond van art. 47 lid 1 

Woningwet. Voor de bij de realisering van de 

bouwplannen te ontwikkelen aanlegactivitei

ten (bijvoorbeeld aanleg van sloten, verhar

dingen e.d.) is eventueel op grond van het 

betreffende bestemmingsplan tevens een 

aanlegvergunning vereist ex itrt. 14 Wro 

Sinds medio 1991 is voor verlening van een 

bouwvergunning vereist dat aile benodigde 

milieuvergunningen zijn afgegeven (zie § 2.3.3). 

De binnen de streekplanprocedure, bestem

m ingsplanprocedure, vrijstellingsprocedu re 

en procedure van bouw- en aanlegvergun

ning te onderkennen stappen met de daar

aan gekoppelde tijdsduur zijn nader 

gespecificeerd in bijlage 2.1. 

Grondverwerving 

Ten behoeve van de realisatie van de Betu

weroute zal NS de benodigde gronden (en 

opstallen) in eigendom dienen te verwerven. 

Indien dit niet lukt door middel van aankoop, 

kan tot onteigening worden overgaan. De 

onteigeningsprocedure valt in twee delen 

uiteen: 

- de administratieve procedure. Met inachtneming 

van vooroverleg tussen NS en betrokken over

heden (directies Rijkswaterstaat, hoofdafdeling 

gemeentenl wordt een onteigeningsaanvraag 

opgesteld en ingediend. Deze aanvraag wordt door 

de betrokken overheidsinstanties afgehandeld 

overeenkomstig de procedure van titeilia van de 

onteigeningswet. Daarbij vinden in de betrokken 

gemeenten hoorzittingen plaats. Bij positief ver

loop mondt de aanvraag uit in een Koninklijk 

Besluit dat de titel geeft voor onteigening van de 

desbetreffende percelen en perceelsgedeelten; 

- de gerechtelijke procedure. Hierbij voigt na dag

vaarding van de eigenaren de rechterlijke toetsing 

van het goedgekeurde onteigeningsplan. Vervol

gens wordt de hoogte van de schadeloosstelling 

vastgesteld. 

2 .2.3 Milieuwetgeving 

Aigemeen 

in de nabije toekomst treden er belangrijke 

veranderingen op op het terrein van de 

milieuwetgeving. Op hoofdlijnen wordt hier

na ingegaan op het daaruit voortvloeiende 

nieuwe milieuvergunningenstelsel. Deze ont

wikkeling zal naar aile waarschijnlijkheid ook 

van invloed zijn op de procedurele voorbe-

I 
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reiding van de Betuweroute. Indien de 

inwerkingtreding van de nieuwe milieuwet

geving op zich laat wachten, is de huidige 

Wet algemene bepalingen milieu hygiene van 

toepassing op een aantal activiteiten in het 

Kader van dit project. De procedures dienen 

dan te worden bekeken in relatie tot de 

betrokken milieuwetten, zoals bijvoorbeeld 

de Hinderwet. 

Van Wabm naar Wet milieubeheer 

De Wet algemene bepalingen milieu hygiene 

(Wabm) is een kaderwet die onder andere in 

procedureel opzicht een overkoepelende 

functie moet vervullen voor de milieuwet

geving. In het Nationaal Milieubeleidsplan

plus is vastgelegd dat de Wabm verder zal 

worden uit- en omgebouwd tot de Wet 

milieubeheer. 

Het wetsvoorstel Vergunningen en Aigeme

ne Regels, kortweg VAR, is een belangrijke 

stap daartoe. Door dit wetsvoorstel zullen 

onder meer de huidige hoofdstukken 3 (de 

totstandkoming van beschikkingen op aan

vraag; inspraak) en 4 (wijziging en intrekking 

van beschikkingen) van de Wabm worden 

vervangen door twee nieuwe. 

De twee nieuwe hoofdstukken heten 'Inrich

tingen' (hoofdstuk 8 in de Wet milieubeheer) 

en 'Procedures voor vergunningen en ont

heffingen' (hoofdstuk 13 in de Wet milieu-

treding van de nieuwe hoofdstukken is de 

tweede helft van 1992. De procedures van de 

nieuwe Wet milieubeheer zijn weergegeven 

in bijlage 2.3. 

Ontwerp-Inrichtingen- en Vergunningenbe

sluit Wet milieubeheer (1991) 

Op 10 juni 1991 is in de Staatscourant het 

Ontwerp-Inrichtingen- en Vergunningenbe

sluit Wet milieubeheer gepubliceerd. Hierin 

worden de inrichtingen, het bevoegd gezag 

v~~r de Wet milieubeheer en de bij een ver

gunningaanvraag te verstrekken gegevens 

aangewezen. 

Bijlage II van het besluit bevat de catego

rieen van inrichtingen waarvoor Gedepu

teerde Staten het bevoegd gezag zijn. Het in 

deze rapportage voorgestelde Container Uit

wisselpunt valt als inrichting waar 20 of 

meer goederenwagons per dag door middel 

van locomotieven worden samengesteld tot 

treinen of treinonderdelen in categorie XXVII 

van deze bijlage (met name de realisatie van 

bouwkundige voorzieningen). 



Besluit geluidhinder spoorwegen 

In dit besluit is vastgelegd dat zich langs 

iedere spoorweg een geluidzone bevindt. Bij 

de vaststelling van een bestemmingsplan 

dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op 

gronden die behoren tot een dergelijke zone, 

dienen met betrekking tot de geluidsbelas

ting aan de gevel van woningen of van 

andere geluidgevoelige gebouwen of terrei

nen binnen de zone zekere grenswaarden in 

acht te worden genomen. Afhankelijk van 

het object betreft dit maximaal 55 of 60 

dB(A}. Gedeputeerde Staten kunnen op ver

zoek een hogere grenswaarde vaststellen. 

Procedures deelactiviteiten 

Ten behoeve van de aanleg van de (rail)

infrastructuur zijn zeven deelactiviteiten 

onderscheiden. Per deelactiviteit zal een 

aantal procedures moeten worden opge

start. In bijlage 2.2 is per deelactiviteit een 

niet-limitatieve opsomming gegeven van 

potentiele vergunningen/ontheffingen, waar

bij tevens de bevoegde instantie is aangege

ven. 

Het totaal aantal te volgen procedures kan 

per tracealternatief verschillen . 

De deelactiviteiten zijn: 

1 zandwinning; 

2 transport van materialen; 

3 het uitwegen op andere wegen; 

4 kruisen C.q. dempen van sloten, vaarten, 

kanalen, rivieren; 

5 kruisen van dijken, wegen, spoorwegen 

en overige andere waterstaatsobjecten; 

6 kruisen van gebieden met bijzondere 

bestemming, inrichting of beheersregime; 

7 realisatie van bouwkundige voorzienin

gen. 

2.3 GENOMEN BESLUITEN 

In relatie tot de Betuweroute is in het verle

den reeds beleid geformuleerd en is een 

aantal besluiten genomen. In het hoofdrap

port deel A van de Projectnota Betuweroute 

zijn deze in algemene zin weergegeven. In 

dit hoofdrapport dee I B wordt nader inge

gaan op het beleid en genomen besluiten 

per deelaspect. 

In bijlage 2.4 zijn in kort bestek de van 

belang zijnde punten uit de meest relevante 

beleidsdocumenten weergegeven. Sommige 

nota's keren hierbij in relatie tot de Betuwe

route meermalen terug. De beleidsdocumen

ten die worden behandeld zijn : 

I 
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Bodem en water 

- Derde Nota Waterhuishouding (1989); 

- Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985-1989; 

- Ontwerp waterhuishoudingsplan Provincie Zuid-

Holland (1990); 

- Waterhuishoudingsplan 'Water in beweging' Pro

vincie Gelderland (1990); 

- Waterkwaliteitsbeheersplan 1986-1995 Zuiverings

schap Oost-Gelderland; 

- Rijks Waterkwaliteitsplan; 

- Waterkwaliteitsbeheersplan (1987-1992) Zuive-

ringsschap Holiandse Eilanden en Waarden; 

- Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden 

Gelderiand (Voorontwerp, april 1991); 

- Ontwerp Intentieprogramma Bodembeschermings

gebieden op Hoofdlijnen, Provincie Zuid-Holland 

(juli,1990); 

- Bodemsaneringsprogramma 1991 van de Provincie 

Gelderland; 

- Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 1991, 

Provincie Zuid-Holiand; 

- Gelders Milieuplan 1992-1996, Ontwerp; 

- Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP-Plus), 1990; 

- Grondwaterbeschermingsplan Zuid-Holiand (1988); 

- Grondwaterplan Zuid-Holiand (1986) . 

Geluid 

- Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 

(1987); 

- Besluit geluidhinder spoorwegen (1987); 

- Intentieplan Stiltegebieden Gelderland (1990). 

Ecologie 

- Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening-Extra 

(1991) 

- Natuurbeleidsplan (1990); 

- Relatienota (1976); 

- Structuurschema natuur- en landschapsbehoud 

(1986); 

- Derde nota Waterhuishouding (1989) . 

Landschap 

- Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening-Extra 

(1991); 

- Structuurschema natuur- en landschapsbehoud 

(1986); 

- Streekplan Zuid-Holiand-Oost (1990); 

- Streekplan Zuid-Holiand-Zuid (1990); 

- Streekplan Rijnmond (1987); 

- Streekplan Rivierenland (1987); 

- Streekplan Midden Gelderland (1987). 

9 -
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Ruimtlllii l<e ordening 

- Vicrde nOla over de Ruimtelilkc Ordenhlg-Exlra 

(1991); 

Streokplan Zuid-Hollend-Zuid (1990); 

- Sueekplan Zuld-Holland-Oosl (1990); 

- Streekplan Rijnmond (1987); 

- Streekplan Midden Gelderland (1987); 

- SlJ'eekplan RlvierenlMd (1 987); 

- No\a versteclellJking Zuldvleugel Zuld-Holland; 

- Discus:;;enota Arnhcm-Nijnlcgun figt geed '19901: 

- dlver~ gemeenfl>,lIjke Beslcmmingsplannen. 

Regionale economie 

- Vlerd", IIOt<1 over de ruimtelijke ordening-Extra 

(1991); 

- Nota versted",lijking Zuidvleugel Zuid-Holland (1990); 

- Discuss'ienots Arnhem-Nijmegel\ ligt goed (1990); 

- Regia's zander gremen, i1el regionaa l-economisch 

beleicl lIoor de periode 1991-1994 (1990). 

Landbouw 

- Vierde nOla over de Ruimte llike Ordoning-Extra 

(1991); 

- Concept-rapport Nadere uilwerking Rivierellgebied 

(1990): 

• StruclulIrnota landbouw (1990); 

- Ruilverkavoling/herinrIChtingsrapponcn. 

Open lu(:htrecreilti e 

- Vlerde nota over de Rulmtelijke Or(Jenlng-Exlra 

11991): 

joJadorc uitwcrld r: g i1ivicrong3vicd \ ieeO;; 

- Inhakingsnota Zuidelijk Randpark (1984); 

- Vlekkenplan de Waal (1985); 

- Beleids' en Actieplan Recreatie on Toerlsme Zuid-

Holial1d (1 989); 

- Streekplan Rijnmond (19871: 

- StreekpIBn,zui(l -Holland-Zuid (1990); 

- Beleidsplan Oponluchtrecrealie en ToerlslTle, 

fil1illlcioel meerjarenplan (1985); 

- Gelderland Uiterwaardenlano (1990): 

- Slreekpl!lf1 Midden-Gelderland (1987); 

- Streekplan Rlvierenland (1987). 

I 
BetuwerOUle B Trace"ondenoek en MER 

Verkeer en vervoer 

- Tweede Slruclllurschel'na Verkeer en Vervoer 

(1991); 

- Nationaal Milieubcieidsplan Pills (1990); 

- Diverse Sircekplanncn Geldcrland en Zuld-Holland. 

In bij lage 2.5 wordt een overzicht gogeven 

van de status van de hierbovon Clangegevon 

boleidsdocumenten. Tevens is de status ver· 

meld van verciere beleidsdooumenten die in 

de tracedeelrapporten worden genoemd. 
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3 Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN 

alternatieven 

3.1 AlGEMEEN 

In dit hoofdstuk worden de voorgenomen 

activiteit en de alternatieven die daarvoor 

redelijkerwijs in beschouwing genomen kun

nen worden, beschreven. Daarbij zijn de vol

gende onderwerpen te onderscheiden: 

- de algemene kenmerken van de voorgenomen 

activiteit; 

- de ligging van de mogeJijke traces en het CUP; 

- de verschillende alternatieven. 

Paragraaf 3.2 gaat in op de algemene ken

merken van de voorgenomen activiteit het 

ontwerp, de realisering en het gebruik en 

beheer van de Betuweroute en het CUP. 

In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de ligging 

van de mogelijke traces van de Betuweroute. 

De ligging is in hoofdzaak gebaseerd op het 

principe van bundeling met bestaande infra

structuur. Over een groot dee I van het trace 

leidt dit principe tot twee mogelijkheden: 

- bundeJing met de bestaande BetuwespoorJijn; 

- bundeling met de A15. 

Indien de Betuweroute nabij Geldermalsen 

zuidelijk van de A15 wordt gesitueerd en/of 

nabij de gemeenten Dodewaard, Valburg en 

Eist gebundeld met de A 15 loopt, hebben de 

betrokken gemeenten de wens uitgesproken 

de bestaande spoorlijn te verplaatsen naar 

het trace van de Betuweroute langs de A 15. 

Deze verplaatsingen maken geen onderdeel 

uit van de Projectnota. Het verplaatsen van de 

personenlijn Geldermalsen - Tiel is als noot 

opgenomen in de richtlijnen voor het MER. 

De consequenties zijn beschreven in aparte 

notities, zie bijlage 1.1. 

In paragraaf 3.4 worden de alternatieven voor 

het trace en de lokatie-alternatieven van het 

CUP beschouwd. 

Hoewel het buiten het kader van deze Project

nota va It, is zoals toegezegd in de Startnotitie, 

een haalbaarheidsstudie verricht naar een 

voorziening voor personenvervoer per rail 

tussen Sliedrecht en Rotterdam. De conclu

sies zijn weergegeven in bijlage 3.1. 

3.2 AlGEMENE KENMERKEN VAN DE 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

3.2.1 Uitgangspunten van het ontwerp 

Betuweroute 

De Betuweroute is een tweesporige verbin

ding die exclusief wordt ingericht voor het 

goederenvervoer. Het trace van de spoorlijn 

zal zodanig worden ontworpen dat een snel

heid van maximaal 120 km/u mogelijk is. 

Ook de technische inrichting van de spoorlijn 

zal worden gebaseerd op een baanvaksnelheid 

van 120 km/u. De Betuweroute zal worden 

voorzien van elektrische tractie en wordt 

geschikt gemaakt voor het dragen van aslasten 

tot 22,5 ton conform de UIC-norm. De spoor

afstand bedraagt 4,25 m hart op hart. De baan 

is waar mogelijk op maaiveldniveau gelegen. 

Hiervan wordt aileen afgeweken indien dit 

noodzakelijk is. Kruisingen met wegen en 

spoorwegen ten behoeve van personenver

voer zullen ongelijkvloers worden uitgevoerd. 

Bij het kruisen van grote vaarwegen zal de 

kruising met het vaarwater worden gereali

seerd door een hoge vaste brug of door een 

tunnel. Indien noodzakelijk zal de vaste brug 

worden voorzien van een beweegbaar deel 

om in uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld 

extreem hoog transport) de doorvaart moge

lijk te maken. Een brugopeningsregime (elk 

uur op een vaste tijd open) is in verband met 

de benodigde capaciteit van de Betuweroute 

niet mogelijk. De lengte van een tunnel is van 

invloed op de capaciteit, aangezien die een 

negatieve invloed heeft op de opvolgingstijd 

van de treinen. Daarom wordt gestreefd naar 

de aanleg van zo kort mogelijke tunnels. 

De figuren 3.1 tim 3.7 geven, afhankelijk van 

de ligging ten opzichte van het omringende 

maaiveld, een indruk van het benodigde 

ruimtebeslag van de spoorlijn. 

Indien de Betuweroute wordt gebundeld met 

de A 15, wordt de mogelijkheid opengehou

den voor een toekomstige uitbreiding van de 

autosnelweg van 2x2 naar 2x3 rijstroken 

(met obstakelvrije bermen) en een te realise

ren beplantingsstrook voor de onderlinge 

afscherming van spoorlijn en autosnelweg. 

11 -
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FIGUUR 3.1 TRACE OP MAAIVELD 

FIGUUR 3.2 TRACE IN OPHOGING 

~ 
r __ .• 

till 

\~., 

... , j 

FIGUUR 3.3 TRACE IN OPEN TUNNELBAK 

I> 
m. 

I yor I 

FIGUUR 3.4 TRACE OP MAAIVELD, GEBUNDELD MET DE A 15 

bes taande 
verharding 

AIS ___ . __________ .~--~~..L..L__..... 

In het spoorlijntrace mag op de vrije baan, 

behoudens aansluitingen op het bestaande 

net, geen beperking van de (baanvaklsnel

heid worden veroorzaakt door krappe 

mlf'l ( ) 51D1J 

bogen. Dit houdt in dat de vereiste minimale 

boogstraal 1.700 m dient te zijn (het absolute 

minimum is 1.300 m). Gestreefd wordt naar 
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til, 

min [Ill 3' 00 

~ 
~s. 

BE IUWEnOUTE 
'~'_'4~ 

3.00 

3.00 

tID 

min ca '5700 

u 

BHUWEROUTE 

1150 I "" I 

boogstralen van meer dan 10.000 m . 

Bij dergelijke boogstralen is verkanting niet 

noodzakelijk. 

Het lengteprofiel wordt bepaald door: 

- de rijzekerheid (vo ldoende contact w iel/rail); 

- handhaving van een goede spoorligging; 

- veiligheidseisen (zichttijd). 
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FIGUUR 3.5 TRACE IN OPHOGING GEBUNDELD MET DE A15 

bestaande 
verharding 

A1S 65 . 

~-~'"I .. t. .. ~ ... ~. ":==4~=~i;:i: .. ~ .. ~ .. ,;-::::::--~s. 
BETUWEAOi,I !E <$ 3.00 

3.00 

VAR. 

min (~ , ~O . O:Q 

FIGUUR 3 .6 TRACE IN DE MIDDENBERM VAN DE A15 

A1S ',' --- --- ---I efTOI<IfROU1£ 

u 41.DD - " 5\ Oll 

FIGUUR 3.7 TRACE OP MAAIVELD GEBUNDELD MET EEN BESTAANDE SPOORLlJN 

Op grand van deze eisen wordt de minimaal 

toe te passen verticale boogstraal 20.000 m. 

Bij hellingsveranderingen waarbij het uitzicht 

niet wordt beperkt (dalbogen) mag een dal

boog van meer dan 10.000 m worden toege

past. Het hellingspercentage in rechtstanden 

is in principe 1 :200 (5%0) . In bog en wordt uit-

0\ • • 

flllt! C~ 21 DO 

gegaan van 1:250 (4%0) in verband met de in 

rekening te brengen boogweerstanden. De 

maximale toelaatbare helling op aardebanen 

en bruggen bedraagt 1:100 (10%0) en in tunnels 

over een korte lengte maximaal 1 :40 (25%0). 

Op plaatsen waar op basis van berekeningen 

de wettelijke normen, die gesteld zijn in het 

13 -
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'Besluit Geluidhinder Spoorwegen', kunnen 

worden overschreden worden geluidweren

de voorzieningen aangebracht. Deze zijn als 

vast gegeven ten behoeve van de effectbe

schrijving en -vergelijking meegenomen. 

Container Uitwisselpunt 

Het Container Uitwisselpunt (CUP) vervult 

een essentiele schakel in het Combi Cargo 

Systccm {zie deelrapport IContainer Uit'vvis-

selpunt'). Op het CUP staat het overzetten 

van containers van de ene op de andere 

trein centraal. In beperkte mate zal sprake 

zijn van het splitsen en koppelen van trein

del en. Het OVP.r7P.ttp.n Vim contCliners maakt 

het noodzakelijk dat een tiental sporen 

beschikbaar is met daartussen plaatsings

mogelijkheden voor containers (stackruim

te). Over de sporen en de stackruimte zijn 

portaalkranen geplaatst. Deze sporen wor

den derhalve niet geelektrificeerd. Transport 

van de treinen vindt hier plaats door middel 

van diesellocomotieven. 

Aan weerszijden van de container uitwissel

ruimte worden opstelsporen gerealiseerd 

voor wachtende treinen c.q. treindelen. 

De benodigde ruimte bedraagt 1.000x100 m 

voor het centrale dee I en aan weerszijden 

1.000x50 m voor de opstelsporen. In totaal 

bedraagt het benodigde oppervlak 20 ha. 

3.2.2. Aanleg van de Betuweroute 

Bij de aanleg van een spoorlijn worden de 

volgende werkzaamheden onderscheiden: 

- aanleg van de onderbouw; 

- aanleg van de bovenbouw; 

- aanleg van elektrotechnische systemen; 

- bouw van kunstwerken. 

Aanleg van de onderbouw 

Bij de aan)eg van de onderbouw zijn de vol

gende activiteiten te onderscheiden: 

- het bouwrijp maken; 

- het aanbrengen van een aardebaan. 

Het aanbrengen van een aardebaan is nood

zakelijk vanuit het oogpunt van voldoende 

hoogteligging, droogligging en draagkracht. 

Voor het aanbrengen van een aardebaan 

wordt overwegend zand gebruikt. De mini

male dikte van het zandlichaam bedraagt 

1,50 m. De hoogte van de bovenkant van het 

spoor ligt ten minste 1,75 m boven de 

gemiddelde hoogste grondwaterstand. 

Bij het aanbrengen van een ophoging op een 

samendrukbare ondergrond zullen zettingen 

I 
BetllwAroutA R TrAce-onderzoek en MER 

tot ontwikkeling komen. Ais ontwerpeis is 

aangenomen dat vier jaar na het aanbrengen 

van het zandlichaam de toelaatbare restzet

tingen beperkt moeten blijven tot maximaal 

0,40 m. Afhankelijk van de zettingsgevoelig

heid kan hieraan op verschillende wijzen vol

daan worden: 

- het vervangen van een gedeelte van de samen

drukbare laag door zand (cunetten-methode); 

- het ioe...,8 B:;t:: I I V(:JJI veriicale urijinoge (niet in grond-

waterbeschermingsgebieden); 

het aanbrengen van overhoogte. 

De toepassing van deze methoden hangt af 

van de te vervvachten zettingen en de zettings-

tijd. In de tracedeelrapporten wordt aangege

ven waar welke methode wordt toegepast. 

In de provincie Zuid-Holland ligt het voor de 

hand gebruik te maken van Noordzeezand. In 

de provincie Gelderland zal het benodigde 

zand afkomstig zijn uit bestaande of (weer) in 

gebruik te nemen zandwinlokaties. Eventueel 

kan ook daar gebruik gemaakt worden van 

Noordzeezand. Voor aanvoer van het beno

digde zand staan verschillende transportsys

temen ter beschikking. Afhankelijk van de 

lokatie en de benodigde hoeveelheid zand zal 

een bepaalde aanvoerwijze optimaal zijn. In 

de tracedeelrapporten is per variant aange

geven wat de meest voor de hand liggende 

transportwijze is. 

Aanleg van de bovenbouw 

Bij de aanleg van de bovenbouw worden de 

volgende activiteiten onderscheiden: 

- aanbrengen tLissenlaag en ballastbed; 

- aanbrengen bovenbouw (dwarsliggers en spoor-

staven) . 

De materialen voor de tussenlaag en het bal

)astbed worden in het algemeen aangevoerd 

per vrachtwagen, uitgereden over de aarde

baan en onder profiel gebracht. Indien er nog 

geen spoor op de baan ligt, wordt de boven

bouw doorgaans 'over de kop' gebouwd, het

geen betekent dat aile materialen worden 

aangevoerd over de in aanleg zijnde baan. 

Aanleg van elektrotechnische systemen 

Bij de werkzaamheden voor de aanleg van 

de elektrotechnische systemen worden de 

volgende activiteiten onderscheiden: 

- aanbrengen energievoorziening; 

. aanbrengen beveiligings- en besturingssystemen; 

- aanbrengen beheers-, informatie- en communica-

tiesystemen. 



Voor de energievoorziening langs het baan

vak worden onderstations/schakelstations 

gerealiseerd. Hierin wordt energie uit het 

openbare elektriciteitsnet omgezet naar de 

juiste spanning ten behoeve van de boven

leiding. Met de bouw van de onder- en scha

kelstations wordt doorgaans begonnen 

voordat de bovenbouw gereed is. 

Nadat de bovenbouw gereed is, worden de 

bovenleidingdraagconstructie en de boven

leiding aangebracht. De bovenleiding wordt 

vanaf het spoor gebouwd. Na realisatie van 

de bovenbouw worden de seinen en dergelij

ke geplaatst. Ten slotte worden de benodigde 

kabels en leidingen langs het baanvak in de 

aardebaan aangebracht en aangesloten. 

Bouw van kunstwerken 

De aan te leggen kunstwerken zijn ingedeeld 

in drie categorieen, namelijk: 

- grate kunstwerken; 

- middelgrote kunstwerken; 

- kleine kunstwerken. 

De grote kunstwerken betreffen infrastructu

rele werken die noodzakelijk zijn bij de krui

sing van hoofdvaarwegen en verdiepte 

traces ter hoogte van woonkernen. In de 

tracedeelrapporten wordt nader ingegaan op 

hun vorm en bouwwijze. 

Bij de kruising van hoofdvaarwegen worden 

op diverse plaatsen rivierdijken en binnen

dijken gekruist. Tijdens de realisatie van de 

grote kunstwerken blijft de waterkerende 

functie van deze dijken gehandhaafd. 

De Betuweroute is een spoorweg die lOveel 

mogelijk op maaiveld is gelegen, waarbij 

effectbeperkende maatregelen mede in de 

kostenvergelijking tussen trace-alternatieven 

zijn meegenomen. Ondergrondse varianten 

zijn geen reeel alternatief omdat de kosten 

een veelvoud bedragen. Daar waar het trace 

verdiept moet worden aangelegd, is gekeken 

naar methoden om dit lo economisch moge

lijk te doen. Dit is het geval in de Sophia

variant. Hier blijkt een geboorde tunnel, 

inclusief toegangsschachten en toeritten, 

circa 20% duurder dan een tunnel gebouwd 

volgens de gebruikelijke bouwmethoden. 

Hoge bouwkosten en onzekere bouwtijd heb

ben ertoe geleid dat de boortunnel in het 

kader van de Projectnota niet verder in 

beschouwing is genomen. 

Onder middelgrote kunstwerken worden 

spoor- en verkeersviaducten, poorten, tun

nels en onderdoorgangen onder bestaande 
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(spoor)wegen verstaan. In de tracedeel

rapporten wordt, onder voorbehoud, aange

geven waar welke kunstwerken worden 

voorzien. 

Met kleine kunstwerken worden veetunnels, 

duikers en dergelijke bedoeld. De lokatie en 

het aantal kleine kunstwerken is nog niet 

exact vastgesteld. In de planuitwerking zul

len ze na overleg met de betrokkenen wor

den vastgesteld. 

In de 'Inleiding tot de tracedeelrapporten' 

wordt een algemene beschrijving gegeven 

van de diverse kunstwerken en de bouw 

daarvan. 

3.2.3 Aanleg Container Uitwisselpunt 

Aanvullend op de uit te voeren werkzaamhe

den voor de aanleg van de Betuweroute kun

nen voor de aanleg van het CUP geen 

andere werkzaamheden worden onderschei

den behalve de aanleg van enige facilitaire 

voorzieningen lOals kantoorruimte, opslag 

materieel, kantine etc. De benodigde werk

zaamheden voor de realisering van het CUP 

worden beschreven in het deelrapport CUP. 

3.2.4 Gebruil( en beheer van de 

Betuweroute 

De goederenstromen die op de Betuweroute 

worden verwacht zijn beschreven in hoofd

rapport deel A, op basis waarvan de ver

keersintensiteit is bepaald. In tabel 3.2.1 

wordt de verkeersintensiteit op de Betuwe

route beschreven. Het betreft prognoses 

voor het jaar 2010. 

De gemiddelde intensiteit van het goederen

vervoer zal gedurende de dag- en nacht

periode vrijwel gelijk zijn. Gedurende de 

avondperiode wordt een toename van het 

goederenvervoer verwacht ten opzichte van 

de overige perioden. 

De verschillen in intensiteit op de onder

scheiden trajecten zijn het gevolg van de 

aan- en afvoer naar/van de Betuweroute 

van/naar andere delen van het land. Van aile 

treinen die gebruik maken van de Betuwe

route zal circa 35% het rangeerterrein Kijf

hoek aandoen (zie hoofdrapport deel A). 

De capaciteit van een spoorlijn is het grootst 

bij een lo hoog mogelijke snelheid van de 

treinen en geen snelheidsverschil tussen de 

treinen. In 2010 zal het merendeel van de 

goederenwagons zijn vervangen door nieuw 
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materieel dat geschikt is voor een snelheid 

van 100 km/u (nu 80 km/u). Oaarnaast zal 

materieel beschikbaar zijn dat geschikt is 

voor een snelheid van 120 km/u . Oit materieel 

wordt ingezet voor het transport van goede

ren over grote afstanden door middel van 

snelle kwaliteitstreinen . In 2010 zal de groot

ste capaciteit bereikt worden bij 100 km/u. 

Bij een lagere intensiteit kunnen door varia

tie in de oflvolgingstijd sneiheidsverschiiien 

tussen de Treinen worden opgevangen . Oit 

heeft tot gevolg dat de gemiddelde snelheid 

van de treinen onderling uiteen kan lopen 

van circa 80 tot 120 km/u. 

'Akoestisch volplannen' van het goederen

vervoer is niet in overweging genomen, aan

gezien de verdeling van het vervoersproces 

die hierdoor wordt verkregen niet in over

eenstemming is met het hoogwaardige 

karakter van de Betuweroute. 'Akoestisch 

volplannen' betekent dat de etmaalwaarde 

niet wordt bepaald door een maatgevende 

dag-, avond- of nachtperiode, maar dat elke 

periode aflOnderlijk dezelfde etmaalwaarde 

oplevert ('Inleiding tot de tracedeelrappor

ten', paragraaf 4.5). Oit betekent dat de 

intensiteiten zich tussen de aflOnderlijke 

perioden verhouden als 10 (dagperiode) : 

3,2 (avondperiode) : 1 (nachtperiode). Hieruit 

blijkt dat 10 treinen per uur in de dagperiode 

'even zwaar wegen' ais 'j trein per uur In de 

nachtperiode (uitgaande van eenzelfde 

trein) . 

Onderdeel van de goederenstroom over de 

Betuweroute is het transport van gevaarlijke 

stoffen. Oit bedraagt circa 10% van de totale 

goederenstroom. Om inzicht te krijgen in de 

toekomstige situatie is een onderscheid 

gemaakt in een vijftal relevante risicobepa

lende stofcategorieen. In tabel 3.2.2 is een 
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overzicht gegeven van de geschatte aantal

len beladen wagons in de jaren 2000 en 2010 

voor lOwel de Betuweroute als de Haven

spoorlijn van Waalhaven-Zuid tot Baren

drecht-Noord bij Rotterdam . In tracedeel 5 

betreft het circa 50% van de geschatte aan

tallen met gevaarlijke stoffen voor de 

Betuweroute, zie tabel 3.2.1. 

Ten aanzien van het beheer van de Betuwe-

route is uit milieu ocgpunt voornamelijk de 

bestrijding van onkruidgroei op de boven

bouw van de spoorwegen van belang. 

In de huidige situatie vindt in principe twee

maal per jaar een chemische bestrijding 

plaats met behulp van een sproeitrein . 

NS heeft inmiddels het voornemen kenbaar 

gemaakt om met ingang van het jaar 2000 

geen chemische onkruidbestrijdingsmidde

len meer toe te passen en lOveel mogelijk 

over te gaan op andere c.q. mechanische 

bestrijd i ngstech n ieken. 

3.2.5 Gebruil< an behear van het 

Container Uitwisselpunt 

Op basis van de totale vervoersprognose is 

een uitwerking gemaakt voor het combiver

voer en voor de vervoersstromen van en 

naar de bestaande Rail Service Centra (RSC) 

en het CUP. 

Omdat het produktiemodel (dienstregeling) 

voor deze situatie nog niet in detail bekend 

is, is op basis van aannamen gerekend met 

de volgende gegevens. Op het CUP komen 

in de dag-, avond- en nachtperiode respec

tievelijk 30,14 en 20 treinen aan . In totaal 

worden gemiddeld per etmaal 64 treinen 

behandeld. Hierbij zullen per etmaal gemid

deld 900 containers worden verplaatst. 

Een beperkt deel van de Treinen zal gespiitst 

of gekoppeld worden. Oeze handelingen 

worden volledig gecontroleerd uitgevoerd 

met behulp van een diesellocomotief. Er 

TABEL 3.2.1 OVERZICHT VAN DE VERKEERSINTENSITEIT OP DE BETUWEROUTE IN 2010 (PROGNOSE). 

HET OVERZICHT GEEFT TOTALEN VOOR BEIDE RICHTINGEN TE ZAMEN 

Rotterdam-Galdermalsen Geidarmaisen-Elst Elst-Zevenaar 

Periode wagons wagons treinen wagons wagons treinen wagons wagons treinen 

per uur perdag- perdag- per uur perdag- perdag- per uur perdag- perdag-

dee! dee! dee! dee! dee! dee! 

Dag 07.00 - 19.00 uur 325 3900 130 366 4392 146 160 1920 64 

Avond 19.00 - 23.00 uur 499 1996 67 555 2220 74 248 992 33 

Nacht 23.00 - 07.00 uur 336 2688 90 367 2936 98 176 1408 47 

Totaal 8585 287 9548 318 4320 144 
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TABEL 3 _2_2 GESCHATTE AANTALLEN MET RELEVANTE GEVAARLlJKE STOFFEN BELAOEN 

WAGONS PER JAAR 

Categorie 

Brandbaar gas 

Zeer toxisch gas 

Toxisch gas 

Zeer brandbare vloeistof 

Zeer toxische vloeistof 

• Oe Havenspoorlijn van Waalhaven-Zuid lot Barendrecht-Noord 

vindt gemiddeld een 16-tal handelingen per 

etmaal plaats. 

3.2.6 Vormgeving van de Betuweroute 

De horizontale en verticale dimensies van de 

Betuweroute worden bepaald door techni

sche en economische randvoorwaarden, 

gericht op doelmatigheid en effecten op de 

omgeving. Nadere ontwerpstudies zullen 

ideeen kunnen aandragen met betrekking tot 

vorm en kleurzetting van kunstwerken en 

bovenbouw. 

Om de negatieve gevolgen van de aanleg en 

het gebruik van de Betuweroute te verzach

ten kunnen mitigerende maatregelen wor

den genomen. Hierbij kan gedacht worden 

aan landschappelijke aankleding van de 

baan en natuurontwikkeling in restgebieden. 

In de tracedeelrapporten worden de mitige

rende maatregelen per aspect nader 

omschreven. 

3_3 VARIANTEN 

3.3.1 Inlaiding 

Ais westelijk beginpunt van de Betuweroute 

geldt de oostkant van de Waalhaven. Het tra

ject Waalhaven - Maasvlakte is derhalve niet 

in deze studie betrokken. Opgemerkt dient te 

worden dat elektrificatie van dit bestaande 

traject is opgenomen in dee I D van het SVV 

II, als te verbeteren onderdeel van een 

bestaande verbinding (hoofdtransportas), 

zonder traceprocedure. 

In de richtlijnen voor het MER worden, mede 

op basis van de inspraakreacties op de Start

notitie, de diverse varianten in drie catego

rieen onderscheiden: 

A varianten die op voorhand een nadere 

uitwerking verdienen; 

2000 

11.500 

3.000 

2.000 

53.000 

5.000 

Aantal wagons 

Betuweroute Havenspoorlijn* 

2010 

18.000 

3.500 

3.500 

80.000 

8.000 

2000 

11.000 

4.000 

2.000 

70.000 

5.000 

2010 

16.500 

4.000 

3.000 

103.000 

8.000 

B varianten die eerst nader op hun merites 

moeten worden bekeken; 

C varianten waarvan de realiteitswaarde 

gering is. 

In de categorie A zijn de volgende varianten 

opgenomen: 

- de varianten uit de Startnotitie, waarbij de C- en D

variant ten zuiden van Rotterdam vervallen en het 

trace van variant G ter hoogte van de kruising met 

de Giessen niet verloopt zoals in de Startnotitie is 

aangegeven, maar al eerder afbuigt naar H (trace 

GH zoals voorgesteld door de gemeente Giessen

landen); 

- een tracevariant door de Hendrik-Ido-Ambachtpol

der en polder Het Nieuwland naar de Alblasser

waard die ter hoogte van Papendrecht aansluit op 

F (h et zogenaamde Sophiatrace); 

- de varianten I en II die zijn voorgesteld door de 

gemeenten Rotterdam en Barendrecht. 

In de richtlijnen zijn tevens de volgende 

alternatieven in de A-categorie opgenomen: 

- het meest milieuvriendelijke alternatief; 

het alternatief waar sprake is van een consequente 

bundeling met de A 15, uitgezonderd het trace ter 

hoogte van Sliedrecht, Gorinchem en Hardinxveld

Giessendam. 

In paragraaf 3.4 wordt de ontwikkeling van 

deze alternatieven nader beschouwd. 

Als B-categorie zijn aangemerkt: 

- de middenberm A 15-variant; 

- tunnel onder Amsterdam-Rijnkanaal en onder Pan-

nerdensch Kanaal; 

- combinatie van de varianten AA en BB: eerst AA en 

ten zuiden van Groessen BB; 

- aansluitend op variant P in oostelijke richting, zui

delijk van de A15 tot even ten oosten van Kerk-Ave 

zaath, daarna trace S. 
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De varianten uit de B-categorie zijn nader op 

hun merites onderzocht in het rapport 

'Beoordeling tracevarianten B-categorie' . De 

conclusies uit dit rapport zijn weergegeven 

in bijlage 3.2. Hieruit blijkt dat het ruimtebe

slag van de middenbermvariant niet veel 

minder is dan bij de nevenschikkingsvariant, 

dat de optredende milieu-effecten vrijwel 

even groot zijn en dat deze variant 1,6 maal 

LO uuur is ais rip. np.vp.n~r.hikkinasvariant. Op 

basis hiervan zijn, met uitzondering van de 

middenberm A 15-variant, aile varianten 

ingedeeld in de A-categorie. 

Omdat de verwachte voordelen voor de mid

den berm A 15-variant niet konden worden 

aangetoond, is deze variant op grond van 

verschillende argumenten in de C-categorie 

geplaatst, met uitzondering van het trace 

gelegen tussen Ressen en Zevenaar. Voor dit 

trace wordt de middenbermvariant in samen

hang met de mogelijke doortrekking van de 

A15 als een van de bundelingsopties bestu

deerd. 

Vanuit de inspraakreacties en de richtlijnen 

is de wens kenbaar gemaakt voor een strak

ke bundeling van de Betuweroute met de 

A 15. Hieraan kan vorm worden gegeven 

door op sommige plaatsen de op- en afritten 

van de A 15 te reconstrueren. Hierover is 

overleg gevoerd met Rijkswaterstaat, de 

uetrukken gemeemen en de provincies. Olt 

heeft tot gevolg dat er enkele varianten zijn 

toegevoegd. 

Gezien het grote aantal varianten binnen de 

C-categorie worden deze hieronder niet ver

der in beschouwing genomen . 

Indien de naamgeving van de varianten 

afwijkt van de naamgeving zoals die is 

gehanteerd in de Startnotitie, dan wordt dit 

vermeld. Wordt een variant niet genoemd in 

de Startnotitie, dan wordt aangegeven of de 

variant beschreven is in de richtlijnen of is 

voortgekomen uit het overleg met Rijks

waterstaat, de betrokken provincies en 

gemeenten. 

Op de bijgevoegde topografische kaarten 

zijn de diverse varianten weergegeven. 

3.3.2 In beschouwing genomel~ varianten 

Aansluiting nabij Rotterdam 

De ruimtelijke mogelijkheden om de Betu

weroute nabij Rotterdam aan te sluiten op 

de bestaande spoorverbindingen (Haven-
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spoorlijn en de goederenlijn vanaf Kijfhoek) 

zijn beperkt door de grote hoeveelheid reeds 

aanwezige infrastructuur en bebouwing. 

De volgende verbindingen moeten mogelijk 

worden : 

- de aansluiting van het havengebied op de Betuwe

route en vice versa; 

- de aansluiting van het rangeeremplacement Kijf-

hoek cp de Bctu'v·v'eroute en vice versa . 

De bestaande verbindingen Havengebied

Rotterdam vice versa en Havengebied-Kijf

hoek vice versa moeten hierbij mogelijk 

blijven . 

Deze relaties zijn vormgegeven in de varian

ten A, AI, All, B, KI en KII. De varianten A en 

B maken voor de relatie Kijfhoek-Betuwerou

te gebruik van 'Iussen' rond het Vaanplein en 

lopen verder ten noorden respectievelijk ten 

zuiden van de A15. De varianten AI en All 

lopen evenals variant A ten noorden van de 

A 15. Bij deze varianten wordt voor de relatie 

Kijfhoek-Betuweroute gebruik gemaakt van 

een verbindingsboog door de Reijerwaard in 

plaats van de 'Iussen' rond het Vaanplein . 

De varianten KI en KII verzorgen de relatie 

van het Rotterdams Havengebied met de 

Betuweroute via Kijfhoek. De aansluiting van 

Kijfhoek met de Betuweroute wordt verzorgd 

door het Sophiatrace (A-categorie, richt

lijnen). 

Bij de varianten All en KII wordt de bestaan

de Havenspoorlijn verplaatst naar een nieu

we baan, gebundeld met de A 15. 

In de varianten AI, All, KI en KII zijn de 

inspraakreacties van Rotterdam en Baren

drecht verwerkt. 

Gedeelte Rotterdam-Sliedrecht 

In het verlengde van de varianten A, AI, All 

en B ligt de kruising van de A 15 met de 

Noord bij Alblasserdam (nabij de nieuwe 

autotunnell. De E-variant ligt ten noorden en 

de F-variant ligt ten zuiden van de A15. Voor 

de E-variant worden een brug en een tunnel

variant beschreven. In de F-variant wordt 

aileen een brugvariant beschouwd, daar de 

aanleg van een tunnel technisch niet haal 

baar is. In oostelijke richting is het trace aan 

de noordzijde van de A15 gesitueerd (variant 

F) in verband met de ligging van Papen

drecht. Ter hoogte van Sliedrecht wordt de 

bundeling met de A15 verlaten en wordt 

aansluiting gezocht bij de huidige spoorlijn 

Dordrecht-Gorinchem. 



In het verlengde van de varianten KI en KII 

liggen de varianten door de Hendrik-Ido

Ambachtpolder, Sophiapolder en polder Het 

Nieuwland, het zogenaamde Sophiatrace (de 

varianten KH en KJ). Dit trace is door de 

minister als resultaat van de inspraakreac

ties in de richtlijnen voor het MER als A-cate

gorie variant opgenomen. Voor de 

gemeenten die als gevolg hiervan betrokken 

werden bij de aanleg van de Betuweroute 

heeft een aanvullende ter visie legging 

plaatsgevonden. 

De varianten lopen vanaf de zuidzijde van 

Kijfhoek, door de polder Ambacht tussen 

Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, door 

de Sophiapolder en sluiten ter hoogte van 

Papendrecht aan de noordzijde van de A 15 

aan op variant F. Het trace van de variant KH 

wordt gebundeld met de in de Hendrik-Ido

Ambachtpolder aanwezige hogedrukgas

leiding. 

In variant KH wordt voor de kruising met de 

Rietbaan en de Noord voorzien in een tunnel 

of een brug. Variant KJ krijgt na de kruising 

met de A 16 een uitbuiging in zuidelijke rich

ting, om de door de gemeente Hendrik-Ido

Ambacht in ontwikkeling zijnde inrichtings

plannen voor met name woonbebouwing van 

de Hendrik-Ido-Ambachtpolder heen. Kruising 

van de Rietbaan en de Noord geschiedt door 

middel van een tunnel. Na de kruising met de 

Noord voigt het trace variant F. 

Gedeelte Sliedrecht-Gorinchem 

Variant H -vanaf Sliedrecht tot aan de spoor

kruising met de A15- is gedacht als uitbrei

ding van de bestaande spoorbaan met twee 

nieuwe sporen. Omdat de woonbebouwing 

in de gemeente Hardinxveld-Giessendam 

wordt doorsneden, is voor dit gedeelte van 

het trace naast een baan op maaiveldniveau 

ter hoogte van Giessendam ook een verdiept 

trace bestudeerd. Direct westelijk van Gorin

chem verlaat variant H de huidige spoorbaan 

en voigt aan de noordzijde de A 15. 

Variant G houdt een grotere afstand tot de 

woonbebouwing van Hardinxveld-Giessen

dam aan. Hier is aansluiting gezocht bij de 

hoogspanningsleiding. Via de subvarianten 

GG ten westen van Schelluinen en HH ten 

oosten van Schelluinen is een onderlinge 

wisseling tussen de varianten G en H 

mogelijk. 
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Gedeelte Gorinchem-Geldermalsen 

Voor het gedeelte Gorinchem-Geldermalsen 

zijn twee verschillende varianten denkbaar. 

De eerste variant (G) sluit aan bij de huidige 

spoorlijn, de tweede (H) is gebundeld met de 

A15. 

Variant G kruist de A27 (Utrecht-Breda) 

parallel aan de hoogspanningsleiding, en 

sluit nabij Arkel aan op de huidige spoor

baan. De Betuweroute voigt de huidige 

spoorbaan tot vlak voor Geldermalsen. Ter 

hoogte van Leerdam wordt naast een ligging 

op maaiveld ook een gedeeltelijk verdiepte 

ligging bestudeerd in verband met de aan

wezige woonbebouwing. 

Variant H kruist de A27 juist ten noorden van 

het knooppunt Gorinchem en buigt daarna 

terug naar de noordzijde van de A 15. De 

noordzijde van de weg wordt gevolgd tot 

voorbij het knooppunt Deil. Voor de kruising 

met de A27 worden behalve de hoge ligging 

met viaduct over de A27 ook een ligging op 

maaiveld, met een enigszins verdiepte lig

ging ter hoogte van de A27 bekeken. 

Gedeelte Geldermalsen-Tiel 

Ais voortzetting van variant G dient de 

Betuweroute in oostelijke richting te worden 

voortgezet, noordelijk van Buurmalsen tot 

aan Tiel (J). Dit betekent een nieuw aan te 

leggen trace, niet gebundeld met een spoor

weg of weg over circa 7 km en twee verbin

dingsbogen met de lijn Utrecht

's-Hertogenbosch. 

Variant H wordt voortgezet langs de A 15. 

Ook hier is het realiseren van verbindings

bogen met de lijn Utrecht-'s-Hertogenbosch 

van toepassing. Vanaf het knooppunt Deil 

zijn er verschillende varianten beschouwd in 

verband met de passage van de kern Mete

ren en de daar gelegen aansluiting op de 

A 15, de aanwezige vuilstortplaats en de aan

sluiting Wadenoijen. 

Variant M blijft noordelijk van de A15; 

variant N ligt ten zuiden van de A 15. Ter 

hoogte van Meteren kan een nauwere bun

deling met de A 15 worden bereikt door de 

aansluiting op de A 15 te verplaatsen. 

In oostelijke richting ligt variant Q ten noor

den van de A 15, om de vuilstortplaats en de 

aansluiting Wadenoijen op de A 15 heen. 

Hier is ook een ligging tussen de vuilstort

plaats en de A 15 in beschouwing genomen. 

Variant P ligt ten zuiden van de A 15. Tevens 

is een variant beschreven waarbij variant P 
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wordt voorgezet, zuidelijk van de A 15 tot 

even ten oosten van Kerk-Avezaath (A-cate

gorie, l"ichtlijnen). 

Aile varianten komen samen in een trace (S) 

aan de noordzijde van de A 15 nabij Tiel. 

Gedeelte Tiel-Elst 

Aan de noordzijde van de A 15 gaat het trace 

in oostelijke richting verder (S). Na de krui

siflY ('-let het ArYlstelu8rll-RijrIKdrlctctl, Wi:tarbij 

de varianten brug en tunnel (B-categorie, 

richtlijnen) worden beschouwd, vindt split

sing plaats in twee varianten (T en U). Het 

trace kan juist ten oosten van het Amster

dam-Rijnkanaal de A 15 krlJisen en aans!uiten 

bij de huidige spoorbaan Tiel-Elst (U). Daar

naast kan bundeling met de A15 worden 

voortgezet tot het punt waar de A 15 de 

huidige spoorlijn kruist (T). Vanaf dit punt in 

oostelijke richting wordt aansluiting gelOcht 

bij de bestaande spoorbaan (variant V), dan 

wei gebundeld met de A15 (W), waarbij 

variant W1 dichter bij de A 15 is gelegen. 

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de 

gewenste strakke bundeling. In variant V 

dient de bestaande spoorlijn ten oosten van 

Kesteren slechts te worden uitgebreid met 

een spoor aangezien de bestaande spoorlijn 

reeds uit twee sporen bestaat. 

Tussen Andelst en Valburg komen de varian

ten V en W lo dicht bij elkaar, dat de over

gang vanaf het trace langs de A 15 naar de 

variant langs de bestaande spoorlijn (WW), 

evenals de overgang vanaf het trace langs 

de bestaande spoorlijn naar het trace langs 

de A15 (VV), een minimale doorsnijding 

vereist. 

In oostelijke richting wordt variant V, nadat 

de A50 is gepasseerd, voortgezet gebundeld 

met de bestaande spoorlijn (X). 

Variant W wordt na passage van de A50 ten 

noorden van het knooppunt Valburg voort

gezet, gebundeld langs de A15 en de 

bestaande 380 kV hoogspanningsleiding (Y). 

Met de variant Yc wordt een nog strakkere 

bundeling met de A15 mogelijk. 

Bij de aansluiting van de bestaande spoorlijn 

op de spoorlijn Arnhem-Nijmegen komen de 

varianten samen (Z) . OF! ClClnsliJiting VCln de 

Betuweroute op de spoorlijn Arnhem-Nijme

gen wordt verkregen door de realisatie van 

verbindingsbogen. 
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Gedeelte Elst-Zevenaar 

Na kruising van de spoorlijn Arnhem-Nijme

gen wordt aansluiting gelOcht ten noorden 

van de A15. Voor de kruising met het Pan

nerdensch Kanaal zijn twee varianten moge

lijk: variant AA noordelijk van Groessen en 

variant BB zuidelijk van Groessen. Voor de 

kruising met het Pannerdensch Kanaal wor

den zowel bij variant AA als BB een brug- en 

tunnelvariant (B-categorie, richtiijneni onder

lOcht. 

Na passage van het Pannerdensch Kanaal is 

het mogelijk van het noordelijke trace over 

te gaan op het zuidelijke trace (CC; B-catego

ric, richtlijn en). Voor de varianten AA, BB en 

CC wordt een nauwe aansluiting bij het nog 

te ontwikkelen trace van de A 15 nagestreefd. 

Hierbij blijft ook de middenbermvariant 

mogelijk zoals is weergegeven in figuur 3.6 

(B-categorie, richtlijnen; zie interimnotitie 

A 15 van Rijkswaterstaat). Aile varianten 

sluiten nabij Zevenaar aan op de bestaande 

spoorlijn Arnhem-Emmerich. 

3.4 ONTWIKKELING VAN ALTERNATIEVEN 

3.4.1 Alternatieven voor de Betuweroute 

Door koppeling van de mogelijke varianten 

ontstaat een groot aantal mogelijke alterna

tieven voor de ligging en inrichting van de 

Betuweroute. 

Voor het ontwikkelen van alternatieven wor

den de effecten van de aflOnderlijke varian

ten beschreven op basis van de onder

scheiden secties (Hoofdstuk 5). Deze effecten 

worden vervolgens ingedeeld in criterium

groepen (Hoofdstuk 6). 

Voor het ontwikkelen van de alternatieven 

worden de effecten binnen de criteriumgroe

pen afgewogen . Het belang van de criteria 

binnen een groep is in de afweging niet 

gelijk. Naar gelang van belangrijkheid wor

den verschillende gewichten toegekend. De 

varianten kunnen binnen verschillende crite

riumgroepen ingedeeld worden van gunstig 

naar minst gunstig . Op basis van deze uit

komsten kunnen de varianten aan elkaar 

worden gekoppeld tot alternatieven . Op deze 

wijze zijn de in de richt!ijnen gevraagde 

alternatieven, lOals het meest milieuvriende

lijke alternatief en het alternatief waar sprake 

is van consequente bundeling met de A15, 

ontwikkeld. Tevens kunnen van deze alterna

tieven de consequenties beoordeeld worden. 

Deze alternatieven worden beschreven in 

Hoofdstuk 7. 



3.4.2 Lol<atie-alternatieven voor het 

Container Uitwisselpunt 

In de Startnotitie worden vier lokaties 

genoemd voor de inrichting van een rangeer

emplacement gelegen langs de Betuweroute 

tussen de aansluitingen met de spoorlijn 

Utrecht-'s-Hertogenbosch en de spoorlijn 

Arnhem-Nijmegen. Op basis van verande

rende inzichten wordt het momenteel niet 

meer noodzakelijk geacht een nieuw ran

geerterrein te realiseren. 

Wei wordt de realisatie van een Container 

Uitwisselpunt (CUP) voorzien nabij de 

noord-zuidspooraanslu iting Arn hem-N ijme

gen (zie hoofdrapport Deel A) met een 

'optie' voor een RSC. 

Dit heeft geresulteerd in een drietal te onder

lOeken lokatie-alternatieven: 

- Valburg/Elst bij A15: gekoppeld aan variant Yc en 

gelegen tussen de Tielsestraat en de rijksweg-Zuid 

juist ten noorden van de bestaande 380 kV hoog

spanningsleidi ng (Dodewaard-Doetinchem). 

Koppeling aan variant Y is technisch niet mogelijk 

in verband met de benodigde ruimte; 

- Valburg/Elst bij bestaande lijn: gekoppeld aan 

variant X en gelegen tussen de Woutersedijk en de 

rijksweg-Zuid ten noorden van de bestaande 

spoorlijn Tiel-EIst; 

- Bemmel: gekoppeld aan de variant Z en gelegen 

tussen de bestaande spoorlijn Arnhem-Nijmegen 

en een punt ten westen vim de 5252 ten noorden 

van de Betuweroute. Deze lokatie maakt extra ver

bindingsbogen noodzakelijk voor de aansluiting op 

de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. 

3.5 EXPLOITATIE VAN DE BETUWEROUTE 

3.5 . 1 Aigemeen 

Aile varianten die voor de Betuweroute in 

beschouwing zijn genomen zijn in staat om 

de verwachte goederenstroom te verwerken. 

In die zin zijn de diverse varianten niet 

onderscheidend. Derhalve is de exploitatie 

niet opgenomen in de effectvergelijking. De 

gebruikswaarde van de verschillende varian

ten is echter niet identiek. Om tot een beoor

deling van de gebruikswaarde te komen, zijn 

twee aspecten te onderscheiden: 

- exploitatiekosten; 

• capaciteit. 

De exploitatiekosten (de kosten die moeten 

worden gemaakt om de Betuweroute te kun 

nen exploiteren) kunnen worden onderver

deeld in verschillende groepen. Aileen de 
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trace-afhankelijke kosten worden genoemd . 

De lengte en de inrichting van de variant 

(Iengteprofiel, bogen, wissels, etc.) zullen 

bepalend zijn voor de onderhoudskosten en 

de benodigde tractie-energie. 

De inzet van materieel en personeel wordt 

bepaald door het aantal rangeerbewegingen 

en de treinbeheersing. Bij gelijkvloers krui

sende treinbewegingen wordt de beheersing 

van het treindienstproces complexer. Dit 

heeft tot gevolg dat er meer treindienstlei

ders moeten worden ingezet v~~r de beheer

sing van het proces. 

De capaciteit van de Betuweroute wordt 

bepaald door het aantal treinen dat per tijds

eenheid per richting gebruik kan maken van 

de spoorlijn. De opvolgingstijd van de trei

nen en het snelheidsverschil tussen de trei

nen zijn hiervoor bepalend. 

Voor het berekenen van de maximale capaci

teit is uitgegaan van 10 treinen per uur per 

richting met een snelheid van 100 km/u. 

Bij het ontwerp van de baan is rekening 

gehouden met een opvolgingstijd van maxi

maal 4,5 minuten. Het is dan mogelijk om 

onregelmatigheden in de dienstregeling op 

te vangen . 

Snelheidsbeperkende onderdelen, lOa Is tun

nels, bruggen en gelijkvloers kruisende 

spoorlijnen bepalen de opvolgingstijd. 

Indien in het trace meerdere snelheidsbeper

kende onderdelen aanwezig zijn, wordt de 

gevoeligheid voor onregelmatigheden van 

het treindienstproces groter. 

In paragraaf 3.5.2 wordt een globale kwalita

tieve beoordeling gegeven van die varianten 

waar een duidelijk verschil in gebruikswaar

de aanwezig is. 

3 .5.2 Globale kwalitatieve beoordeling 

Binnen de beschouwde varianten zijn op 

drie plaatsen duidelijke verschillen in de 

gebruikswaarde aan te geven, namelijk: 

- de aansluiting nabij Rotterdam; 

- de kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal; 

- het CUP. 
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Aansluiting nabij Rotterdam 

Met betrekking tot de aansluiting nabij Rot

terdam (zie 3.3.2) zijn de te onderscheiden 

varianten met betrekking tot de gebruiks

waarde op te delen in drie mogelijke traces, 

te weten: 

- de varianten A en B (Ius am het Vaanplein); 

- de varianten AI en All (verbindingsboog door de 

Reijerwaard); 

- de varianten KI en KII (Sophiatrace) 

In de varianten A en B liggen bij de Vaan

pleinlussen drie gelijkvloerse kruisingen met 

belangrijke vervoerstromen als verbinding 

tussen de Betllweroute en de Havenspoor

lijn. Bij de te verwerken treinaantallen is dit 

voor de treinbeheersing een kwetsbaar punt. 

De treinbeheersing kan worden verbeterd 

door een spoor van de Havenspoorlijn onge

lijkvloers (verdiepte ligging) te kruisen met 

de Betllwerollte. Hierdoor worden twee van 

de drie gelijkvloerse kruisingen opgeheven. 

Bij de varianten AI en All is bij de aansluiting 

van de Betuweroute op de Havenspoorlijn 

een punt aanwezig waar belangrijke kruisen

de treinbewegingen gelijkvloers worden 

afgehandeld. Bij de varianten K) en KII zijn 

geen gelijkvloers kruisende treinbewegingen 

aanwezig. De krappe bogen van de lussen 

om het Vaanplein (Variant A en B) zijn ook 

van invloed op de gebruikswaarde, aange-

lengte van 4 km circa 60 km/u bedraagt. 

Het aCllllal omhaalbewegingen op Kijfhoek is 

zowel bij de varianten A en B als bij do 

varianten AI en All groter dan bij de varian

ten KI en KII. daar de treinen niet in de zelfde 

richting wegrijden, als ze aankomen. Daar

naast is de lengte van het trace tussell Waal

haven-wid en Papendrecht via Kijfhoek 

aanzienlijk korter voor de varianten KI en KII 

ten opzichte van de overige variantell (zie 

tabel 3.5.1). Dit is van belang aangezien circa 

35 % van de treinen gebruik zal maken van 

Kijfhoek (zie paragraaf 3.2.4). Bij de varianten 

KI en KII geldt echter wei een beperking van 
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de snelheid bij Kijfhoek voor de doorgaande 

treinen. 

Tevens dient te worden opgemerkt dat de 

brugvariant in variant KH zeer ongunstig is, 

aangezien de vertrekkende treinen vanaf 

Kijfhoek dan een hoogteverschil van circa 

29 m moeten overbruggen waardoor deze 

treinen slechts langzaam (en ten koste van 

veel energie) op snelheid kunnen komen. 

Hierdoor wordt de kwetsbaarheid van het 

treindienstproces groter. 

Kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal 

De tunnel ter plaatse van het Amsterdam

Rijnkanaal heeft een opvolgingstijd van 

minimaal 4,5 minuten ten gevolge van het 

lengteprofiel. Hierdoor wordt de gebruiks

waarde van de tunnelvariant verminderd ten 

opzichte van de brugvariant aangezien deze 

geen beperking heeft van de opvolgingstijd. 

CUP 

Vanwege benodigde extra treinbewegingen 

bij de lokatie Bemmel zijn de lokaties ten 

westen van de verbinding Arnhem-Nijme

gen gunstiger. 

TABEL 3.5.1 TRACELENGTE TUSSEN WAALHAVEN-ZUID EN PAPENDRECHT 

Varianten 

Aen B 

AI en All 

KI en KII 

rechtstreeks (km) 

22 

22 

22 

via Kijfhoek (km) 

37 

32 

22 
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Huidige situatie 

4 _ 1 ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk worden de huidige situatie 

en de autonome ontwikkeling in het studie

gebied beschreven. Onder de huidige situ

atie is, tenzij anders vermeld, de situatie op 

het moment van het ter visie leggen van de 

Startnotitie, te weten januari 1991, beschre

ven. Voor de beschrijving van de huidige 

situatie is gebruik gemaakt van inventarisa

ties van eerdere momenten, waardoor enige 

afwijkingen ten opzichte van de situatie bij 

het verschijnen van de Projectnota kunnen 

ontstaan. Naar verwachting hebben deze 

(geringe) verschillen geen invloed op de 

resultaten van de Projectnota. 

Onder de autonome ontwikkeling wordt ver

staan de in het studiegebied te verwachten 

ontwikkelingen in de situatie dat de voorge

nomen activiteit niet zal worden uitgevoerd. 

De huidige situatie en de auto nome ontwik

kelingen bieden het referentiekader waaraan 

de effectbeschrijvingen worden gerelateerd. 

Het studiegebied is gedefinieerd als het 

gebied binnen een zone van 2 km aan 

weerszijden van de tracevarianten . Ais uit

gangspunt hiervoor dient de afstand waar

over het verst re ikende effect zich uitstrekt 

voor het merendeel van de te beschrijven 

aspecten . Voor een aantal aspecten is hier

van afgeweken. In die gevallen is dit apart 

aangegeven . 

De beschrijving van de huidige situatie en de 

autonome ontwikkeling vindt plaats voor de 

navolgende aspecten : 

- bodem; 

- grondwater; 

- oppervlaktewater; 

- geluid en trillingen; 

- ecologie; 

- landschap en cultuurhistorie; 

- veiligheid; 

- sociale beleving; 

- rUimtelijke ordening; 

- wonen; 

- werken; 

- landbouw; 

- openluchtrecreatie; 

- verkeer en vervoer. 

EN AUTONOME ONTWIKKELING 

Het milieuaspect lucht komt hierbij niet 

afzonderlijk aan de orde omdat dit aspect bij 

de regionale afweging niet onderscheidend 

is . Dit aspect is beschouwd bij de afwegin

gen op het verbindingenniveau in hoofdrap

port dee I A. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving 

gegeven van de huidige situatie en autono

me ontwikkeling in hoofdlijnen. De beschrij

ving van de huidige situatie en de autonome 

ontwikkeling met betrekking tot de mogelijke 

lokaties voor het CUP wordt weergegeven in 

een afzonderlijke paragraaf (4.16). Hierbij is 

naast de hierboven genoemde aspecten wei 

het aspect lucht beschouwd. 

In de (trace)deelrapporten is een meer uit

voerige beschrijving gegeven. Voor een 

beschrijving van de gehanteerde methoden 

wordt verwezen naar de 'Inleiding tot de 

tracedeelrapporten' . In dit hoofdstuk wordt 

veelvuldig verwezen naar de 'aspectkaarten' 

behorend bij de (trace)deelrapporten . 

4.2 BODEM 

4.2.1 Huidige situatie 

Ondiepe bodemopbouw 

De ondiepe bodemopbouw is weergegeven 

op kaart 3.1. Hierop staan kaarteenheden die 

een combinatie vormen van een bodemeen

heid en een grondwatertrap (Gt). Globaal 

zijn tussen Rotterdam en Zevenaar op basis 

van de ontstaanswijze drie bodemgeografi

sche gebieden te onderscheiden. Tussen 

Rotterdam en Papendrecht zijn jonge zeeklei

gronden afgezet (mariene afzettingen). Tus

sen Papendrecht en Gorinchem zijn in een 

zoetwatergetijde-milieu zeekleigronden op 

veen tot afzetting gekomen en zijn veenge

bieden ontstaan. Ten oosten van Gorinchem 

behoren de bodemtypen tot het rivierkleige

bied. Gebieden die worden gekenmerkt door 

relatief geringe menselijke be·invloeding van 

de bodemeigenschappen, kunnen op grond 

van de Wet Bodembescherming als bodem

beschermingsgebied worden aangewezen. 

Binnen het studiegebied betreft dit een 

tweetal gebieden binnen de tracedelen 1 en 

5, weergegeven op kaart 3.8. 
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Geohydrologie 

Bij de beschrijving van de geohydrologie zijn 

met name de aard, dikte en eigenschappen 

van de holocene deklaag en het eerste 

watervoerend pakket van belang. 

De belangrijkste geohydrologische parame

ter van de holocene deklaag is de verticale 

hydrologische weerstand (c-waarde). uitge

drukt in etmalen. Voor het eerste watervoe-

rend pakket vvordt het doodaatverrnogell 

(kD-waarde) als belangrijkste parameter 

beschouwd, uitgedrukt in m'/dag. Op kaart 

3.2 zijn de dikte en de c-waarde van de dek

laag weergegeven. In het westelijk deel van 

het studiegebied is de deklaag meer dan 

10 m dik en is de c-waarde hoog, tot 10.000 

etm. In oostelijke richting nemen de dikte 

van de deklaag en de c-waarde af. Plaatselijk 

is deze deklaag zeer dun of ontbreekt in het 

geheel. De dikte en de kD-waarde van het 

eerste watervoerend pakket zijn weergege

yen op kaart 3.3. De dikte en het doorlaatver

mogen zijn het grootst binnen tracedeel 3 en 

het westelijke deel van tracedeel 4, waar de 

eerste scheidende laag plaatselijk ontbreekt. 

In tracedeel 1 zijn de dikte en het doorlaat

vermogen van het eerste watervoerend pak

ket relatief klein. 

Grondmechanische eigenschappen 

Bij het aanbrengen van een ophoging op (of 

ondergrond komen, afhankelijk van de mate 

van ophogillg en de bodemopbouw ter 

plaatse, zettingen tot ontwikkeling. Om een 

beeld te krijgen van de relatieve zettingsge

voeligheid binnen het studiegebied zijn zet

tingsberekeningen uitgevoerd. De berekende 

zettingsgevoeligheid is weergegeven op 

kaart 3.4. De grootste relatieve zettingsge

voeligheid wordt gevonden in tracedeel 2 en 

ill mindere mate in tracedeel 1. In oostelijke 

richting Ileemt de zettingsgevoeligheid af. 

De kleinste relatieve zettingsgevoeligheid is 

berekend in het oostelijke deel van tracedeel 

4 en in tracedeel 5. 

Bodem- en grondwaterverontreinigingen 

De (mogelijke) gevallen van bodem- en 

grondwaterverontreiniging in het studiege

bied zijn op basis van provinciale gegevens 

onderscheiden in drie categorieen, te weten: 

- bodemverontreinigingslokaties waarvan bekend is 

dat verspreiding via het grondwater plaatsvindt; 

- bodemverontreinigingslokaties waarbij geen ver

spreiding via hel grondwater is geconstateerd 
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(ge'inventariseerd tot op 1 km afstand van de trace

varianten); 

- mogelijke bodemverontreinigingslokaties. Dit zijn 

lokaties die wei ge'inventariseerd zijn, maar waar

van gegevens omtrent de mogelijke aard en 

omvang van de verontreiniging ontbreken omdat 

(nog) geen onderzoek is uitgevoerd of de resulta

ten van het onderzoek niet in het provinciaal 

bestand zijn opgenomen. 

Deze lokaties staan nader omschrevell in de 

bijlage 3.2.1 van de tracedeelrapporten. Hier

in is ook een nadere omschrijvillg van de 

aard en de omvang van de verontreinigin

gen opgenomen . 

4.2.2 Autonome ontwil<i<eling 

Geohydrologie en ondiepe bodemopbouw 

Ten aanzien van de bodem worden in de 

huidige situatie geen relevante wijzigingen 

verwacht. De geohydrologische en grond

mechanische eigenschappen van de onder

grond zijn op middellange termijn even min 

aan wezenlijke veranderingen onderhevig. 

Bodem- en grondwaterverontreinigingen 

Op basis van het meerjarenprogramma 

bodemsanering is een inventarisatie 

gemaakt van de lokaties waarbij voor 1995 

een aanvang wordt gemaakt met de sane

ring. Deze lokaties zijn weergegeven in de 

uacedeeirapporten. 

4.3 GRONDWATER 

4.3.1 Huidige situatie 

Grondwaterstroming 

Op de kaarten 3.5 en 3.6 zijn isohypsenpatro

nen weergegeven van het freatische grond

water en het grondwater in het eerste 

watervoerend pakket over 1989. Hieruit kan 

de horizontale grondwaterstroming worden 

afgeleid; de grondwaterstromingsrichting 

staat loodrecht op de isohypsen. 

De stijghoogte in het eerste watervoerend 

pakket verloopt van 3 m -NAP in het westen 

tot 10 m +NAP in het oostelijke dee I van het 

studiegebied. De grondwaterstroming is dan 

ook globaal westelijk gericht. Regionale 

patronen en invloeden van onder meer 

grondwateronttrekkingen en oppervlaktewa

ter zijn in het patroon herkenbaar. De geme

ten freatische grolldwaterstanden lopen op 

van 2 m -NAP in het westen tot 9 m +NAP in 

het oosten van het studiegebied . 



Potentiele kwel- en inzijgingsgebieden zijn 

weergegeven op kaart 3.7. In dit verband zijn 

aileen de 'regionale' kwel en inzijging in 

beschouwing genomen. Dit betreft de verti

cale stroming die het gevolg is van de 

potentiaalverschillen tussen het freatisch 

grondwater en het grondwater van het eer

ste watervoerend pakket. Bij het aspect Eco

logie (4.6) is plaatselijk ook de 'Iokale' kwel 

in beschouwing genomen. 

In de (ontwerp-)waterhuishoudingsplannen 

van de provincies Zuid-Holland (1991) en 

Gelderland (1990) zijn in het kader van de 

functietoekenning voor grond- en opper

vlaktewateren specifieke doelstellingen ten 

aanzien van het grondwaterkwantiteitsbe

heer opgenomen. 

G rondwateronttrekkin g 

Op een groot aantal lokaties binnen het stu

diegebied wordt grondwater onttrokken. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

winning en ten behoeve van de openbare 

drinkwatervoorziening en de particuliere 

winningen. Rondom drinkwaterwinningen 

zijn ter bescherming van de grondwater

kwaliteit grondwaterbeschermingsgebieden 

vastgelegd (zie kaart 3.8). De onttrekkings

lokaties liggen binnen de aangegeven water

wingebieden. Gegevens betreffende de 

intrekgebieden zijn van een aantal drink

waterwinningen beschikbaar. 

Particuliere winningen zijn eveneens weer

gegeven op kaart 3.8 voor zover het niet

tijdelijke onttrekkingen betreft met een 

onttrekkingsdebiet van meer dan 50.000 

m'/jaar. Aile particuliere winningen in het 

studiegebied zijn industriele onttrekkingen . 

Op de kaart is aangegeven of de winning 

een hoog- of laagwaardig gebruiksdoel 

heeft. 

G rondwaterkwa liteit 

In de tracedeelrapporten wordt een beschrij

ving gegeven van de grondwaterkwaliteit op 

basis van macroparameters voor 25 meet

punten binnen en direct bu iten het studiege

bied (zie kaart 3.9). De analysegegevens 

vertonen relatief grote verschillen binnen 

het studiegebied. Dit kan over het algemeen 

worden verklaard uit bodemprocessen als 

oxydatie, denitrificatie en sulfaatreductie 

zoals die in de verschillende delen van het 

studiegebied mogen worden verwacht op 

basis van de daar aanwezige bodemop-
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bouw. In een aantal meetpunten is een (ver

vuilende) antropogene benvloeding waar

neembaar. 

Langs de tracedelen 3 en 4 wijzen de gege

yens van een aantal meetpunten op het 

voorkomen van bovenlokaal kwelwater met 

zeer lange verblijftijden. Deze watertypen 

kunnen worden geassocieerd met het 

Utrechtse-Heuvelrugcomplex en het 

Veluwecomplex. 

Op kaart 3.9 is tevens de ligging van het 

grensvlak tussen brak en zoet grondwater 

weergegeven. De diepteligging van dit 

grensvlak varieert globaal tussen 25 m bene

den maaiveld in het westen en meer dan 

150 m beneden maaiveld in het oosten van 

het studiegebied. 

4.3.2 Autonome ontwiltl,eling 

Grondwaterstro ming 

De grondwaterstroming kan wijzigen als 

gevolg van toekomstige ingrepen als grond

waterontrekking, delfstofwinning, oppervlak

tewaterbeheer, bestrijding van verdroging 

en dergelijke. Aangenomen wordt in het 

kader van deze Projectnota dat het regionale 

stromingspatroon van het grondwater op 

middellange termijn niet wezenlijk veran

dert. 

G ro ndwateronttrekking 

In de provinciale (ontwerp-)waterhuishou 

dingsplannen wordt het gebruik van het 

grondwater in eerste instantie voorbehou

den aan de open bare drinkwatervoorziening. 

Gebieden waar lokaties voor toekomstige 

drinkwaterwinningen mogelijk worden 

geacht zijn als reserveringsgebieden weer

gegeven op kaart 3.8. 

In het algemeen is het streven van de pro

vincies erop gericht om de uitbreiding van 

particuliere onttrekkingen zoveel mogelijk te 

beperken. 

Grondwaterkwa liteit 

Op basis van de beschikbare gegevens is het 

niet mogelijk de auto nome ontwikkeling van 

de grondwaterkwaliteit in detail t e schetsen . 

Het algemene beleid ten aanzien van de 

grondwaterkwaliteit (zowel landelijk als pro

vinciaal) is gericht op het terugdringen van 

de zware metalen en verzuring, verminde

ring van de uitstoot van nitraat en fosfaat en 

de vermindering van het gebruik van bestrij

dingsmiddelen. 
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4.4 OPPERVLAKTEWATER 

4.4.1 Huidige situiltie 

Opperv I a ktewaterkw a ntiteit 

De oppervlaktewaterkwantiteit heeft betrek

king op het stelsel van wateraan- en afvoer 

en op de nagestreefde waterpeilen. De lig

ging van het stelsel van hoofdwatergangen 

en de ligging van de peilgebieden zijn weer

gegeven op kaarr 3. iV. H1ernr 7ijn ooi< de 

gehanteerde lOmerstreefpeilen en de globa

Ie aan- en afvoerrichtingen vermeld. De win

terpeilen liggen doorgaans circa 0,2 m lager 

dan de lOmerpeilen. 

o pperv I a ktew aterkwa I iteit 

Voor een beschrijving van de huidige situ

atie met betrekking tot de oppervlaktewater

kwaliteit is uitgegaan van twee gegevens

bronnen. Enerzijds zijn gegevens verzameld 

met betrekking tot gemeten waterkwaliteit. 

De verkregen gegevens zijn getoetst aan de 

normen van de algemene milieukwaliteit 

(AMK) van de derde Nota Waterhuishou

ding. Daarnaast is de functietoekenning 

oppervlaktewater beschouwd, omdat hierin 

specifieke doelstellingen ten aanzien van de 

oppervlaktewaterkwaliteit zijn opgenomen . 

Waterkwaliteitsgegevens zijn verkregen uit 

routinematige bemonsteringen op de 

fysisch-chemische waterkwaliteit over 1990. 

Op kaan 3. i i zijn de bemonsteringspunten 

weergegeven en zijn de bijbehorende kwali

teits- en functieklassen aangegeven. In de 

tracedeelrapporten is een nadere beschrij

vlllg opgenomen. 

Waterbodemkwaliteit 

Gegevens met betrekking tot de waterbo

demkwaliteit zijn ge'(nventariseerd op basis 

van bemonsteringsgegevens uit 1988-1989. 

Om de gegevens te kunnen interpreteren 

zijn deze getoetst aan de normering van de 

derde Nota Waterhuishouding, waarbij een 

indeling is gehanteerd in vier klassen die 

oplopen in vervuilingsgraad. Dit is toegelicht 

in de tracedeelrapporten. Op kaart 3.11 zijn 

de toetsingsresultaten weergegeven. Uit de 

resultaten blijkt dat de waterbodemkwaliteit 

over het algemeen niet voldoet aan de 

grenswaarde algemene milieukwaliteit, wat 

veelal wordt veroorzaakt door polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK's) . In een 

aantal gevallen wordt de signaleringswaarde 

overschreden. De resultaten geven overi

gens een indicatief beeld, omdat de bemon-
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steringen niet routinematig en gestandaardi 

seerd worden uitgevoerd. 

4.4.2 Autonome ontwil(l(eling 

Oppervl a ktew aterk wa nt ite it 

De waterhuishouding van het studiegebied 

is afgestemd op het meest voorkomende 

(Iandbouwkundige) grondgebruik. Wijzigin

gen in het grondgebruik kunnen aanleiding 

geven tot he! aanpassen van het pei!beh eer. 

Onder invloed van landinrichtingsprojecten 

kunnen kwantitatieve wijzigingen in de 

waterhuishoudkundige situatie optreden. De 

voorgenomen peilveranderingen zijn lOveel 

mogelijk verwerkt in kaart 3.10. De betreffen

de projecten zijn beschreven in de tracedeel

rapporten. 

Het streven naar het veiligstellen en het her

stellen van natte natuurwaarden op grond 

van de provinciale (ontwerp-)waterhuishou

dingsplannen, kan eveneens aanleiding 

geven tot plaatselijke wijziging van het peil

beheer. 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

Ais gevolg van de aanscherping van de 

eisen ten aanzien van de bemesting en het 

gebruik van bestrijdingsmiddelen op land

bouwgronden zal de waterkwaliteit van 

oppervlakte- en grondwater in agrarische 

gebieden in de toekomst kunnen verbeteren. 

Agransche gebieden komen met name in het 

Rivierengebied v~~r. 

De realisatie van afvalwaterzuiveringsvoor

zieningen leidt tot een vermindering van 

nutrienten in het oppervlaktewater. In het 

studiegebied wordt binnen middellange ter

mijn de realisatie van een vijftal zuiverings

technische voorzieningen voorzien. Dit is 

nader aangegeven in de tracedeelrapporten. 

Daarnaast is ingegaan op de voorgenomen 

uitvoering van gebiedsgerichte projecten , 

voor lOver die van invloed kunnen zijn op de 

oppervlaktewaterkwaliteit. 

Waterbodemkwa liteit 

Het nationaal en provinciaal beleid leggen 

de nadruk op het uitvoeren van onderzoek 

naar aard en omvang van de waterbodem

vervuiling en naar de mogelijkheden voor 

berging en verwerking van verontreinigd 

slib. Tevens zal een preventief en bron

gericht beleid, gericht op het terugdringen 

van lozingen, tot verbetering van de water

bodemkwaliteit dienen te leiden . 



4.5 GELUID EN TRILLINGEN 

Naast het studiegebied (zone van 2 km aan 

weerszijden van de onderzochte tracevarian

ten) zijn stiltegebieden in de beschrijving 

opgenomen, indien deze binnen een afstand 

van 4 km van de tracevarianten zijn gesitu

eerd. Voor het vaststellen van het omge

vingsgeluid zijn de in het studiegebied 

aanwezige geluidbronnen ge·inventariseerd. 

Van de bestaande spoorwegen binnen het 

studiegebied zijn slechts op enkele plaatsen 

metingen verricht met betrekking tot trilling

hinder. Op basis van deze beperkte informa

tie kan aileen gesteld worden dat indien 

trillinghinder voorkomt, dit betrekking heeft 

op huizen/gebouwen die binnen een afstand 

van 50 m van de spoorweg zijn gesitueerd. 

De specifieke trillingen van het spoorweg

verkeer worden door resonanties binnen 

gebouwen waarneembaar. 

Het vaststellen van 'over-all' trillingcontou

ren uit allerlei trillingbronnen is niet mogelijk. 

Voor de beschrijving van de effecten van tril

lingen als gevolg van de Betuweroute is het 

vaststellen van de huidige situatie en de 

autonome ontwikkeling niet noodzakelijk en 

niet mogelijk, daar andere bronnen geen 

invloed hebben op de trillinghinder die 

wordt veroorzaakt door spoorwegen en er 

geen gebiedsdekkende beschrijving kan 

worden gegeven. 

4.5.1 Huidige situatie 

Geluidsbelasting 

Tussen Rotterdam en Papendrecht (tracedeel 

1) wordt de geluidsbelasting op de woonom

geving van Rotterdam, Barendrecht en 

Zwijndrecht met name veroorzaakt door rail

verkeer op de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht. 

Op veel plaatsen is hier sprake van sane

ringssituaties. Daarnaast speelt het wegver

keer op de rijkswegen A 15, A 16 en A29 een 

belangrijke rol in de geluidsbelasting in het 

westelijk dee I van dit tracedeel. In oostelijke 

richting wordt de geluidsbelasting voorna

melijk veroorzaakt door wegverkeer en de 

binnen het gebied aanwezige industrie. 

Langs dit tracedeel liggen vijf stiltegebieden. 

Tussen Papendrecht en Gorinchem (trace

deel 2) wordt de geluidsbelasting voorname

lijk bepaald door het wegverkeer op de A 15. 

Dit geldt in het bijzonder voor delen van de 

woonkernen Sliedrecht, Giessendam, Neder

Hardinxveld, Boven-Hardinxveld en Schellui-
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nen. In het studiegebied van dit tracedeel lig

gen drie stiltegebieden. 

In het gebied tussen Gorinchem en Tiel 

(tracedeel 3) spelen met name railverkeer op 

de aanwezige noord-zuid-spoorlijn en weg

verkeer op de A 15, de A27 en de A2 een rol 

in de totale geluidsbelasting . Provincia Ie 

wegen geven in het centrum van Leerdam 

en Geldermalsen een relatief hoog geluids

niveau. In de gemeente Leerdam zijn enkele 

bijzonder geluidgevoelige bestemmingen op 

korte afstand van het trace voor de Betuwe

route gelegen. In dit tracedeel liggen twee 

stiltegebieden. 

Tussen Tiel en Bemmel (tracedeel 4) wordt 

de geluidsbelasting voornamelijk bepaald 

door het wegverkeer op de A 15, A50 en A52. 

De door het railverkeer op de hu idige spoor

lijn veroorzaakte belasting is gering. De 

industrie levert een significante bijdrage aan 

de geluidsbelasting ten noordoosten van Tiel 

en ten oosten van Opheusden. 

Tussen Bemmel en Zevenaar (tracedeel 5) 

wordt de geluidsbelasting op de omgeving 

met name veroorzaakt door wegverkeer op 

provinciale wegen en door binnen het 

gebied aanwezige industrie. Plaatselijk wordt 

de geluidsbelasting met name veroorzaakt 

door railverkeer op de spoorlijn Arnhem

Zevenaar-Duitse grens. Langs dit tracedeel 

liggen twee stiltegebieden. 

4 .5.2 Autonome ontwil(l(eling 

Geluidsbelasting 

Evenals in de huidige situatie wordt de 

geluidsbelasting in tracedeel 1 in de autono

me ontwikkeling van het gebied voorname

lijk bepaald door wegverkeer, railverkeer en 

industrie. In tracedeel 2 wordt de geluidsbe

lasting in de autonome ontwikkeling hoofd

zakelijk bepaald door het wegverkeer op de 

A 15. Binnen tracedeel 3 sp'elen evenals in de 

huidige situatie met name het wegverkeer 

op de A 15 en railverkeer op de noord-zuid

spoorverbindingen een rol. 

In tracedeel 4 wordt de geluidsbelasting in 

de autonome ontwikkeling voornamelijk 

bepaald door het wegverkeer op de A 15 en 

de binnen het gebied aanwezige industrie. 

Binnen tracedeel 5 wordt de geluidsbelas

ting in de autonome ontwikkeling, evenals in 

de huidige situatie, met name veroorzaakt 
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door het wegverkeer en de industrie. Moge

lijk speelt de geplande doortrekking van de 

A15 hierbij in de toekomst eveneens een rol . 

4.6 ECOLOGIE 

Voor de beschrijving van de huidige situatie 

en de auto nome ontwikkeling van de ecolo

gische kwaliteiten van het studiegebied zijn 

ue vuigende kenmerken besr.hoLlwri: 

• abiotisch milieu: bodem, grondwater en opper

vlaktewater; 

- biotisch milieu: flora/vegetatie, avifauna en overige 

fauna; 

• gebiedsaanduidingen uit het natuur- en land

schapsbeleid. 

Op basis van de abiotische factoren en de 

grondgebruikskaart (zie 4.13) is een indeling 

gemaakt van het landelijke gebied in eco

toopgroepen. Deze staan weergegeven op 

kaart 3.13. De avifauna en de vegetatie zijn 

in kaart gebracht op de kaarten 3.14 en 3.15. 

Op basis van ontwikkelingen die worden 

geschetst in het betreffende overheidsbeleid 

is de autonome ontwikkeling beschreven . 

4.6.1 Huidige situatie 

Ecotoopgroepen 

De ecotoopgroepen binnen het studiegebied 

zijn weergegeven op kaart 3.13. Vanaf 

Ruit~rdam t01 aan de Noord besTaaT heT 

landelijke gebied binnen het studiegebied 

voornamelijk uit 'intensief agrarisch gebied'. 

Tussen Alblasserdam en Giessenburg 

bestaat het studiegebied voornamelijk uit 

'veenweide'. Na Giessenburg gaat dit in oos

telijke richting over in 'grasland op relatief 

droge klei' met in komgebieden 'grasland op 

relatief natte klei'. Ter hoogte van de lijn 

Leerdam-Deil gaat dit type vervolgens over 

in afwisselend 'grasland op relatief droge 

klei' en 'intensief agrarisch gebied'. Ter 

hoogte van de kruising van het studiegebied 

met het Pannerdensch Kanaal bestaat het 

studiegebied uit 'grasland in uiterwaarden'. 

Het Rijnstrangengebied bestaat voorname

lijk uit '(rivierbegeleidend) moeras'. Vanaf 

het Pannerdensch Kanaal tot aan Zevenaar 

wisselen 'grasland op relatief droge klei' en 

'intensief agrarisch gebied' elkaar weer af. 

Vegetatie 

Op kaart 3.14 is een zestal vegetatietypen 

weergegeven die indicatief zijn voor ecolo

gisch waardevolle milieuomstandigheden. 

I 
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Ten noorden van Papendrecht en in de 

Sophiapolder worden watervegetaties 

gevonden die duiden op een kwelsituatie. 

Ten noorden van Sliedrecht worden lOwe I 

moeras-/slootoevervegetaties als watervege

taties (kwelindicatie en schoon water) aange

troffen. Tussen Gorinchem en Leerdam 

komen deze vegetatietypen eveneens voor. 

Rond verkeersplein Deil en ten noorden van 

8eesd i<ornen verspreid verschi!!ende van de 

onderzochte vegetatietypen met een hogere 

natuurwaarde voor. Langs de Linge, tussen 

Beesd en Geldermalsen, en ten noordwesten 

van Tiel komt het vegetatietype 'bos, stru

weel en griend' veel voor . 

Tussen Tiel en Eist worden op diverse plaat

sen watervegetaties aangetroffen, die lOwe I 

betrekking hebben op een kwelindicatie als 

op schoon water. Rond het Pannerdensch 

Kanaal en in het Rijnstrangengebied komen 

moeras-/slootoevervegetaties en dijk-, berm

en hooilandvegetaties voor. 

Avifauna en overige fauna 

Op kaart 3.15 zijn diverse vogelgebieden en 

de dagelijkse ganzentrekroutes aangegeven. 

Belangwekkende weidevogelgebieden 

bevinden zich ten noorden van Alblasser

dam, ten noorden van Gorinchem, tussen 

Gorinchem en Leerdam, ten zuidoosten van 

Geldermalsen, ten noorden van Lienden, in 

de poiders gelegen langs de Waal tussen Ilel 

en Dodewaard en in en rond het Rijnstran

gengebied. Gebieden waar veel watervogels 

overwinteren zijn gelegen ten noorden van 

Sliedrecht en Giessendam, rondom de A 15 

vanaf Gorinchem tot aan Deil, ten oosten en 

zuidoosten van Deil, in de polders gelegen 

langs de Waal tussen Tiel en Dodewaard, ten 

noordoosten van Zetten en in en rond het 

Rijnstra ngengebied. 

Belangrijke moerasvogelgebieden zijn gele

gen ten oosten van Boven-Hardinxveld, ten 

zuiden van Leerdam (Iangs de Linge) en in 

het Rijnstrangengebied. 

Van de overige fauna (lOogdieren, amfibieen 

en reptielen) zijn slechts beperkte inventari

satiegegevens beschikbaar. Het is niet moge

lijk om aan de hand hiervan een gebieds

dekkende beschrijving te geven. 

Gebiedsaandu idingen 

Gebiedsaanduidingen volgens het over

heidsbeleid zijn ten aanzien van natuur en 

landschap weergegeven op de kaarten 3.19 

en 3.20. 



4_6_2 Autonome ontwil<l<eling 

Met name de toename van de mobiliteit, de 

verstedelijking en de landbouwkundige ont

wikkelingen hebben verstoring en/of aantas

ting van de aanwezige natuurwaarden tot 

gevolg. Het overheidsbeleid lOals dat is 

vastgelegd in het Natuurbeleidsplan (minis

terie van LN&V, 1990). en de diverse streek

plannen hebben tot doel de bestaande 

ecologische waarden te beschermen en ver

der te ontwikkelen. 

In het Natuurbeleidsplan is vastgelegd dat 

binnen het studiegebied de volgende gebie

den onderdeel uitmaken van de ecologische 

hoofdstructuur (EHS): 

- delen van Alblasserwaard en Vijfherenlanden; 

- aile uiterwaarden in het studiegebied; 

- het Lingegebied tussen Gorinchem en Geldermalsen; 

- het Rijnstrangengebied. 

4.7 LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 

4.7.1 Huidige situatie 

Visueel ruimtelijke kenmerken 

De visueel-ruimtelijke kenmerken worden 

beschreven aan de hand van landschaps

typen en landschapsbeelden en zijn weer

gegeven op kaart 3.16. 

In het studiegebied komen in hoofdlijnen de 

volgende landschapstypen voor: 

- zee kleigebied in het westelijk deel: het landschaps

beeld van dit gebiedsdeel wordt sterk bepaald door 

de stedelijke uitbreidingen en de infrastructuur; 

- veenweidegebied. in aansluiting op het zeeklei

gebied in oostelijke richting: het landschapsbeeld 

wordt hier bepaald door het contrast tussen de 

grote openheid enerzijds en de lintvormige bebou

wing anderzijds; 

- rivierengebied in het oostelijk deel van het studie

gebied: het landschapsbeeld wordt hier geken

merkt door een afwisseling tussen gebieden met 

een zeer divers bodemgebruik en gebieden met 

een vrij eenvormig bodemgebruik. in grate lijnen 

overeenkomend met het patroon van ruggen en 

kommen. 

Cultuurhistorische waarden 

De cultuurhistorische waarden worden 

bepaald door de mate van verandering van 

het gebied in de laatste 150 jaar (zie kaart 

3.17). Op deze kaart zijn ook beschermde 

stads- en dorpsgezichten, monumenten en 

aardkundige waarden aangegeven. 

In het algemeen kan worden gesteld dat de 

cultuurhistorische waarde van het zeeklei

gebied gering is door de grote mate van ver-

I 
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stedelijking . Cultuurhistorisch zeer karakte

ristiek is in het veenweidegebied de bebou

wing van lintdorpen langs wegen, dijken en 

vaarten in combinatie met de vele sloten, het 

verkavelingspatroon en het daaraan verbon

den wegenpatroon. Het rivierengebied, het 

Lingegebied in het bijlOnder, is cultuurhisto

risch waardevol door het voorkomen van 

zeer oude bebouwingskernen op de hoger 

gelegen ruggen. 

Archeologische vindplaatsen 

Archeologische vindplaatsen zijn weergege

ven op kaart 3.18. 

Slechts een betrekkelijk klein deel van de 

archeologische overblijfselen in Nederland is 

zichtbaar in het landschap. Een belangrijk 

deel van de vindplaatsen is derhalve (nog) 

niet bekend. Aan de hand van verspreidings

gegevens van bekende vindplaatsen binnen 

het studiegebied en kennis omtrent poten

tiele vindplaatsen is een archeologische ver

wachtingskaart vervaardigd (zie kaart 3.18) . 

In aile tracedelen komen plaatselijk gebieden 

met een hoge verwachtingswaarde ten aan

zien van de aanwezigheid van archeologi

sche overblijfselen v~~r. Gebieden met een 

zeer hoge verwachtingswaarde zijn aanwe

zig in een aaneengesloten gebied ten zuid

oosten van Alblasserdam (tracedeel 1) en in 

het gebied rond Hoogblokland-Arkel (over

gang tracedeel 2-3). 

Aardkundige waarden 

Onder aardkundige waarden, of we I Gea

objecten, worden bijlOndere geologische, 

geomorfologische of bodemkundige forma

ties of objecten verstaan. 

Belangwekkende Gea-objecten binnen het 

studiegebied zijn onder andere de Devel 

nabij I<ijfhoek, De Linge en de Oude Rijn in 

het Rijnstrangengeb ied. 

4.7.2 Autonome ontwil<keling 

Ais gevolg van de auto nome ontwikkeling 

zal in diverse gebieden de diversiteit van het 

bodemgebruik verder toenemen. Hierdoor 

zal ook de mate van verandering van het cul

tuurlandschap verder toenemen. Dit leidt tot 

een verlies aan herkenbaarheid van de oor

spronkelijke landschapsstructuur. In grote lij

nen zal de verandering toenemen van oost 

naar west, aangezien in de huidige situatie 

het westen nagenoeg geheel bestaat uit ver

anderd cultuurlandschap. 
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4.8 VEILIGHEID 

4 .8.1 Huidige situatie 

Het aspect veiligheid heeft betrekking op de 

risico's ten gevolge van calamiteiten bij het 

vervoer van gevaarlijke stoffen. 

De risico's op de huidige transportassen zijn 

in het kader van deze studie geclassificeerd 

in drie categorieen: 

zeer haag: ~iidividu e6 1 .lsico op 100 ITI yl OltH Uall 

10 ' per jaar; 

- hoog: individueel risico op 100 m tussen 10 ' en 10·' 

per jaar; 

- verhoogd: individuee l risico op 100 m ligt tussen 

10 8 en 10 1 pAr j;UH. 

In grote lijnen kan worden opgemerkt dat 

het individueel risico afneemt van west naar 

oost over het studiegebied voor lOwel weg 

als spoor. Binnen de risicocategorie 'zeer 

hoog' valt aileen het rangeerterrein Kijfhoek 

in tracedeel 1. Diverse rijkswegen in ver

schillende tracedelen behoren tot de catego

rie 'hoog' evenals de spoorlijn Rotterdam -

Dordrecht. 

Het risico van vervoer over water va It voor 

lOwe I de Waal (Boven Merwede), de Noord 

en het Amsterdam-Rijnkanaal in de catego

rie 'hoog'. 

4.8.2 Autonome ontwil<l(eling 

Ais auto nome ontwikkeling is aangenomen 

dat het vervoer van gevaarlijke stoffen 

gelijke tred houdt met de ontwikkeling van 

de economische groei. Dit betekent een 

groei van ongeveer 2% per jaar. A!s gevolg 

van de wijziging van transportroutes voor 

gevaarlijke stoffen zal de rijksweg N3 nabij 

Papendrecht vermoedelijk in de risicoklasse 

'hoog' komen. Hierbij vervalt de gevaarlijke 

stoffen route met een zelfde risicoclassifica

tie door de kern van Papendrecht. Het door

trekken van de A 15 heeft tot gevolg dat een 

nieuwe weg wordt gerealiseerd met als ver

moedelijke risicoklasse 'verhoogd' of 'hoog' . 

4.9 SOCIALE BELEVING 

4.9.1 Huidige situatie 

Hinder 

Geluid en trillingen worden in het studiege

bied voornamelijk veroorzaakt door verkeer 

en transport op de aanwezige verkeers

wegen en spoorwegen. Als gevolg hiervan 

vindt geluid- en trillinghinder voornamelijk 

plaats in de nabijheid van spoorwegen en 
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grote verkeerswegen . Visuele hinder wordt 

voornamelijk ervaren als gevolg van het 

beperken van het uitzicht vanuit de woning 

of tuin/balkon. Visuele hinder wordt met 

name veroorzaakt door hooggelegen wegen, 

banen, viaducten (al dan niet voorzien van 

geluidsschermen), en industrieterreinen. 

Orientati e tberei kb a a rh eid 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

materiele en sociale orientatie. 

Materiele orientatie is vooral afhankelijk van 

de aanwezige voorzieningen binnen de 

woonkernen en de geografische ligging . 

Socialo o:·ientatie heeft '1ooral betrekking op 

de identificatie met een kern/stad . 

Veiligheid 

Het deelaspect veiligheid wordt beschreven 

aan de hand van de verkeersveiligheid, de 

sociale veiligheid en de angst voor calamitei

ten. De verkeersveiligheid levert in algemene 

zin binnen het studiegebied geen problemen 

op. De beleving van de sociale veiligheid in 

het studiegebied heeft vooral betrekking op 

de aanwezigheid van slecht verlichte en 

onoverzichtelijke tunnels onder het spoor en 

(snel)wegen . De angst voor calamiteiten 

wordt naast het vervoer van gevaarlijke stof

fen over weg, rail of water, met name 

gevoed door plaatselijke activiteiten lOa Is 

het rangeerterrein Kijfhoek en de kern

centrale Dodewaard. 

Amoveren v an wo n inge n 

Binnen de huidige situatie is voor lOver 

bekend geen sprake van omvangrijk 

amoveren van woningen. 

Landschappelijke omgeving 

De algemene beleving van de landschappe

lijke omgeving nabij woonkernen in het stu

diegebied neemt in grote lijnen toe van 

redelijke tevreden in het westen tot zeer 

prettig in het oosten. 

In de Alblasserwaard wordt de landschappe

lijke omgeving eveneens als zeer prettig 

ervaren. 

Nabij sne!vvegen en industrieterreinen :s mot 

name in het westelijk dee I van het studiege

bied de beleving van de landschappelijke 

omgeving relatief lager. 



4.9.3 Autonome ontwild,eling 

Hinder 

Ais gevolg van de toename van het verkeer 

en de hogere intensiteit van het gebruik van 

de spoorlijnen zal de hinder als gevolg van 

het geluid en de trillingen toenemen. 

De visuele hinder lal naar verwachting niet 

noemenswaardig veranderen, behoudens op 

enkele plaatsen waar geluidwerende voor

zieningen worden aangebracht. 

Ori e ntatie/ berei kba a r h e i d 

Naar verwachting zullen het orientatie

patroon en de bereikbaarheid, loals dit in de 

huidige situatie in grote lijnen is geschetst, 

niet veranderen. 

Veiligheid 

In de beleving van de veiligheid lullen geen 

grote veranderingen optreden, behoudens 

die effecten die beschreven zijn met betrek

king tot de externe veiligheid (paragraaf 

4.8.3). 

Amoveren van woningen 

Ais gevolg van met name het aanleggen van 

extra sporen op de lijn Rotterdam-Dordrecht, 

de diverse uitbreidingen van bedrijfsterrei

nen en de aanpak van de geluidhinder zullen 

in het studiegebied enkele woningen moe

ten worden geamoveerd. 

landschappelijke omgeving 

De beleving van de landschappelijke omge

ving nabij woonkernen zal in hoofdlijnen 

niet veranderen. 

4.10 RUIMTElIJKE ORDENING 

Voor de beschrijving van het aspect ruimte

lijke ordening zijn de bestemmingsplannen 

als invalshoek gekozen. De onderscheiden 

bestemmingen zijn weergegeven op kaart 

3.21. De bestemmingen woongebied, 

bedrijfsterrein en dag- en verblijfsrecreatie 

worden behandeld bij respectievelijke de 

aspecten Wonen (4.11), Werken (4.12) en 

Openluchtrecreatie (4.14). De ag rarische 

bestemmingen komen terug bij het aspect 

Landbouw (4.13). Voor een beschrijving van 

de natuurgebieden, bos en water wordt, 

voor zover van toepassing, verwezen naar 

de aspecten Ecologie (4.6) en Oppervlakte

water (4.4). De recreatieve aspecten van 

deze bestemmingen worden beschreven bij 

het aspect Openluchtrecreatie (4.14). 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

4.10.1 Huidige situatie 

Uitgangspunt voor de beschrijving van de 

huidige situatie is de bestemde situatie. In 

het algemeen komt de bestemde situatie 

overeen met de huidige situatie. Afwijkend 

grondgebruik, een nog niet gerealiseerd 

woongebied of bedrijfsterrein, komt inciden

teel voor. Dit is in voorkomende gevallen 

aangegeven in de tracedeelrapporten en is 

tevens op kaart 3.21 aangeduid. 

4.10.2 Autonome ontwil,keling 

Onder auto nome ontwikkeling wordt ver

staan het voorgestane ruimtelijk beleid lOals 

is neergelegd in diverse plannen en nota's 

van de beide provincies en de betreffende 

gemeenten, die mogelijk in de loop van de 

tijd kunnen leiden tot wijziging van bestem

mingsplannen. 

Het overkoepelend beleid is geformuleerd in 

de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 

Extra (Vinex, dee I 1: Beleidsvoornemen, 

november 1990). In deel 3 van de Vinex 

(Kabinetsstandpunt, juni 1991) is hierover 

onder andere de volgende passage opgeno

men: "In bestuurlijk overleg in inspraak is 

extra aandacht van de regering gevraagd 

voor de railverbinding met het Oosten. Daar

bij wordt de nadruk gelegd op de functie 

daarvan v~or het goederenvervoer. Reden 

daarvoor is dat na de eenwording binnen 

Duitsland hard wordt gewerkt aan de verbe

tering van de oost-westverbindingen en dat 

het belangrijk voor ons land is om daar 

goede aansluiting op te krijgen. De regering 

acht die extra aandacht terecht. Zoals in dee I 

1 is aangekondigd zijn de west-oostverbin

dingen lOwel voor person en als goederen 

onderwerp van studie. Wat betreft het goe

derenvervoer zal de Betuwelijn hier in een 

duidelijke behoefte voorzien." 

4.11 WONEN 

4.11 . 1 Huidige situatie 

Onder de term woongebieden wordt ver

staan aile bestemmingen woongebied, inclu

sief de daarbinnen of daartussen gelegen 

bestemmingen die onderdeel vormen van 

een bebouwd gebied lOals centrumvoorzie

ningen, bijlOndere bebouwing, openbaar 

plantsoen, tuinen en dergelijke. Laatstge

noemde bestemmingen worden niet apart 

onderscheiden. 
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Een weergave van de bestaande woongebie

den is te vinden op kaart 3.21 (aangegeven 

als woonbestemming). 

In het westelijk deel van het studiegebied 

komen de grootste woongebieden voor. 

4.11.2 Autonome ontwil,keling 

Het voorgestane ruimtelijk beleid inzake 

woongebieden is ontleend aan provinciale 

en gemeentelijke plannen ell Iluia's. 

Binnen het studiegebied zijn naast diverse 

beperkte uitbreidingen van woongebieden 

de volgende grootschalige ontwikkelingen 

van belang: 

- in het streekplan Zuid-Holiand-Zuid wordt de bouw 

van 4.000 woningen in en rond Hendrik-Ido

Ambacht voorzien; 

- de mogelijke ontwikkeling van een grote woning

bouwlokatie door de gemeente Nijmegen aan de 

noordzijde van de Waal. 

4.12 WERKEN 

4.12.1 Huidige situatie 

Onder bedrijfsterrein wordt verstaan een 

gebied bestemd voor de huisvesting van 

bedrijven dat als zodanig in de bestem

mingsplannen staat vermeld. Hiermee wordt 

aangesloten bij het begrip 'bedrijfsterrein' 

zoals dat binnen het begrippenkader van de 

ruimtelijke ordening wordt gehanteerd. 

De IIUIUtge 5ltuatlt: tt::fI aallLien van bedrijfs-

terreinen is weergegeven op kaart 3.21. Bin

nen het studiegebied worden omvangrijke 

bedrijfsterreinen aangetroffen aan beide 

zijden van de Noord, ten westen van Gorin

chern en ten noorden van Tiel. 

4 . 12 .2 Autonome ontwikl,eling 

Het voorgestane ruimtelijk beleid met 

betrekking tot de bedrijfsterreinen is ont

leend aan provinciale en gemeentelijke plan

nen en nota's. 

Binnen het gehele studiegebied zijn nieuwe 

bedrijfsterreinen gepland waarbij zwaarte

punten liggen in het westelijk deel van het 

studiegebied en nabij de gemeenten Gelder

malsen, Tiel en Neerijnen. 

4.13 lANDBOUW 

Het studiegebied voor het aspect Landbouw 

betreft een zone van 1 km aan weerszijden 

van de tracevarianten . Buiten deze zone 

treden als gevolg van de realisatie van de 

Betuweroute voor de agrarische sector naar 
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verwachting geen effecten voor de landbouw 

op. Voor specifieke gegevens die betrekking 

hebben op de waterbeheersing wordt verwe

zen naar het aspect Grondwater (4.3). 

4.13.1 Huidige situatie 

Grondgebruik 

Op IJsselmonde komen voornamelijk 

gemengde tuinbouwbedrijven voor. 

De .A.!b!asservvaard, Vijfheeren!anden en de 

Tielerwaard zijn nagenoeg geheel als gras

land in gebruik bij veehouderijbedrijven . In 

het Lingegebied en de Nederbetuwe komt 

een zeer afwisselend grondgebruik voor. 

Naast gras- en bouwland is de fruitteelt een 

belangrijke grondgebruiksvorm. In de Over

betuwe komt naast grasland vee I bouwland 

voor. In het Rijnstrangengebied is tuinbouw 

de belangrijkste grondgebruiksvorm (zie 

kaart 3.22). 

Landbouweconomische situatie 

Glastuinbouw kent een zeer hoge economi

sche waarde per hectare, terwijl grasland 

(veeteelt) een zeer lage waarde kent. Op 

basis van de onderscheiden grondgebruiks

vormen is in de tracedeelrapporten de eco

nomische waarde van het grondgebruik 

weergegeven. Economisch belangrijke 

gebieden ten aanzien van de landbouw bin

nen het studiegebied zijn Overbetuwe-Oost, 

jjsselmonde \glastulnbouw), Rijnstrangen

gebied (tuinbouw) en de Betuwe (boomgaar

den, fruitteelt). 

Gebruikers 

Tracevarianten die niet zijn gebundeld met de 

A 15 en/of de bestaande Betuwelijn kunnen 

voor de landbouw versnipperingsproblernen 

opleveren. Voor deze tracevarianten is een 

zogenaamde gebruikerskaart opgesteld. 

Landinrichting 

In het studiegebied is sprake van voorberei

ding of uitvoering van diverse landinrich

tingsprojecten. In de tracedeelrapporten 

worden de grenzen en de fase van deze pro

jecten weergegeven (zie kaart 3.23). 

Verkeer 

Voor de tracevarianten die gebundeld zijn 

met de huidige spoorlijn is een inventarisatie 

gemaakt van de spoorwegovergangen die 

van belang zijn voor de landbouw. Deze 

gegevens zijn weergegeven in de tracedeel

rapporten. 



4.13.2 Autonome ontwikl(eling 

De autonome ontwikkeling is beschreven 

aan de hand van het bestaande en voorge

nomen overheidsbeleid en trends in de land

bouw. 

Het nationale beleid is gericht op het terug· 

dringen van de uitstoot van mineralen in het 

mili eu. Om dit binnen de landbouw te kun

nen realiseren, is vol gens het Landbouw 

Economisch Instituut (LEI) in de veehouderij 

een schaalvergroting noodzakelijk. Binnen 

het studiegebied is met name de uitbreiding 

en realisering van glastuinbouw in de Over

betuwe-Oost, de Liemers en in de polder 

Nieuw Reijerwaard van belang. 

4.14 OPENLUCHTRECREATIE 

Anno 1991 blijkt toerisme en recreatie een 

van de groeisectoren van de Nederlandse 

economie te zijn. Dit is het gevolg van een 

sterke ontwikkeling van de toeristisch-recre

atieve sector in de afgelopen decennia . Zo 

zijn onder meer diverse dagrecreatieparken 

verspreid over Nederland aangelegd. Het 

Zuiderrandpark en het Strandpark Slijk-Ewijk 

bij Valburg zijn twee voorbeelden hiervan 

binnen het studiegebied. 

De autonome ontwikkeling wordt beschre

ven op bas is van een analyse van de belang

rijkste beleidsontwikkelingen. Tevens wordt 

inzicht gegeven in de belangrijkste ontwikke

lingen en trends met betrekking tot recreatie 

en toerisme. Op kaart 3.24 zijn de toeristisch

recreatieve structuur en de ontwikkeling 

daarvan weergegeven. 

4.14.1 Huidige situatie 

Ve rbl ijfsrecreatie 

De aanwezige verblijfsrecreatie binnen het 

studiegebied betreft voornamelijk kampeer

terreinen, met vaste en toeristische stand

plaatsen, en bungalowparken. 

Dagrecreatie 

Bij dagrecratie wordt onderscheid gemaakt 

in: 

Land· en oeverrecreatie In het westelijk 

deel van het studiegebied zijn diverse recre

atiegebieden te onderscheiden die als uit

loopgebied voor de steden fungeren. Naar 

het oosten toe neemt de omvang en het 

voorkomen van dergelijke gebieden af. De 

'open ruimte' tussen de stedelijke kernen 
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wordt veelvuldig benut voor extensieve vor

men van recreatie. IIlustratief voor de recre

atieve structuur zijn de diverse fiets- en 

wandel routes die het gebied doorkruisen . 

Sportvoorzieningen In het studiegebied zijn 

slechts die sportcomplexen in beschouwing 

genomen die buiten de bebouwde kom en in 

de nabijheid van de tracevarianten liggen . 

Waters port Het oppervlaktewater binnen 

het studiegebied heeft in meer of mindere 

mate een functie voor de watersport. Een 

belangrijke functie voor de watersport heb

ben met name de volgende oppervlaktewa

teren : 

- de Noo rd: onderdeel van de Staandemastroute; 

- de Linge: kanotoerisme; 

. het Pann erdensch Kanaal: onderdeel van de ver

bindingsroute tussen de w atersportgebieden in 

Friesland en Limburg. 

Stede lijke recreatie Stedelijke recreatie kan 

zowel haar oorsprong hebben in de aanwe

zigheid van oude historische kernen en 

stedeschoon als in de winkel- en uitgaansmo

gelijkheden. Binnen het studiegebied komen 

beide vormen van stedelijke recreatie v~~r. 

4.14.2 Autonome ontwil(keling 

Binnen het westelijk deel van het studiege

bied is met name de ontwikkeling van de 

Randstadgroenstructuur van belang. In het 

kader van de Randstadgroenstructuur wor

den verschillende projecten gepland zoals de 

ontwikkeling van het Zuidel ijk Randpark en 

het Oosterpark. Voor het centrale deel van 

het studiegebied is de belangrijkste ontwik

keling het opkomende toerisme met een rou

tegebonden karakter langs de Linge. In het 

overige deel van het studiegebied is even

eens sprake van een verdere ontwikkeling 

van het toerisme met een routegebonden 

karakter. 

4.15 VERKEER EN VERVOER 

De inventarisatie richt zich primair op het 

gebied waar de Betuweroute is gesitueerd 

en niet op de functie en het gebruik van de 

Betuweroute zelf. Ook de huidige routes van 

het goederenvervoer zijn niet ge·inventari

seerd. De omvang van de goederenstromen 

over weg, rail en water komt in hoofdrapport 

A aan de orde. 
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4.15.1 Huidige situatie 

Het openbaar vervoer binnen het studiege

bied wordt vezorgd door NS, diverse streek

vervoersbedrijven en enkele stadsdiensten. 

De verkeersintensiteit van het autoverkeer in 

het studiegebied neemt in grote lijnen af van 

west naar oost. 

In tegenstelling tot het autoverkeer is bij het 

fietsverkeer weinig bekend over de intensi-

teit 'vvaarme6 gebruik gemaakt 'vvordt van 

fietsroutes. 

4.15.2 Autonome ontwil<i(eling 

De doelstelling van het openbaar vervoer is 

dat in 2010 het reizigersvervoer door middel 

van het openbaar vervoer moet zijn toege

nomen met 50 tot 100% ten opzichte van 

1986. Daarnaast zal het openbaar vervoer 

sneller moeten worden. 

Het SVV II stelt dat het aantal autokilometers 

in het jaar 2010 niet meer mag bedragen dan 

1,35 maal het aantal van 1986. De rijkswegen 

A 16 en A 15 vervullen als achterlandverbin

ding een aparte roJ. Op deze wegen wordt 

minder congestie geaccepteerd. 

Evenals de groei van het openbaar vervoer 

kan de toename van het fietsverkeer een bij

drage leveren aan de reductie van het auto

gebruik. Voor het jaar 2010 wordt in het SVV 

II een toename van het aantal fietskilometers 

met 3,5 miljard als doel gesteld. 

4.16 CUP 

4.16.1 Aigemeen 

De lokaties die in beschollwing zijn geno

men voor de realisering van het CUP liggen 

binnen het studiegebied van de Betuwerou

teo De huidige situatie en de autonome ont

wikkeling zijn derhalve beschreven in de 

voorgaande paragrafen. Omdat het aspect 

lucht ten behoeve van de Betuweroute in 

hoofdrapport dee I B niet wordt beschouwd, 

is daar ten behoeve van het CUP apart naar 

gekeken. 

Bij de beschrijving van de huidige situatie en 

de autonome ontwikkeling met betrekking 

tot het CUP wordt in deze paragraaf daarom 

volstaan met de weergave van het aspect 

lucht. In het deelrapport CUP wordt een 

beschrijving gegeven van aile aspecten met 

betrekking tot de huidige situatie en de auto

nome ontwikkeling van de beschouwde 

lokaties. 
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4.16.2 Lucht 

De huidige situatie wordt bepaald door de 

regionale achtergrondconcentraties. Ten 

aanzien van de huidige situatie kan geen 

onderscheid worden gemaakt tussen de drie 

mogelijke lokaties. Uit de vergelijking van de 

regionale achtergrondconcentraties met de 

Nederlandse en Europese luchtkwaliteisnor

men blijkt dat de grens-, richt- en streefwaar

dell Iliei wuruen uverschreden. 

De autonome ontwikkeling van de regionale 

luchtkwaliteit zal gelijke tred houden met de 

ontwikkeling van de emissies van het weg

verkeer, de industrie en de landbouw. 
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BESCHRIJVING VAN DE 

effecten 

5.1 ALGEMEEN 

Dit hoofdstuk bevat een weergave van de 

effecten die worden verwacht als gevolg van 

realisering van de Betuweroute en het CUP. 

De effecten van de Betuweroute zijn per 

aspect weergegeven in de paragrafen 5.2 

tim 5.16. In paragraaf 5.17 worden secundai

re effecten aangegeven die betrekking heb

ben op de realisering en het gebruik van de 

Betuweroute. De effecten van het CUP zijn 

weergegeven in paragraaf 5.18. De beschrij

ving van de effecten voor zowel Betuwerou

te als CUP is gebaseerd op de uitgebreide 

effectbeschrijvingen per aspect, zoals die 

zijn opgenomen in de (trace)deelrapporten. 

De effecten worden beschreven ten opzichte 

van de huidige situatie en de autonome ont

wikkeling . Aileen indien een bepaalde veran

dering wordt veroorzaakt door realisering 

van de Betuweroute wordt dit als een effect 

aangemerkt. De nadruk ligt daarbij op per

manente en onomkeerbare effecten. 

Bij de beschrijving van de effecten van de 

Betuweroute in dit hoofdstuk wordt aange

geven op welke secties of tracedelen dit spe

cifiek van toepassing is. 

In de beschrijving is een onderscheid 

gemaakt tussen effecten in de aanlegfase en 

effecten in de gebruiksfase. Onder de aan

legfase zijn aileen die activiteiten beschre

yen die specifiek met de aanleg van de 

Betuweroute verband houden. Het ruimtebe

slag van de baan, wat natuurlijk al in de aan

legfase aanvangt, is toegeschreven aan de 

gebruiksfase. Ook beheersactiviteiten zijn in 

de gebruiksfase opgenomen. 

In 'Inleiding tot de tracedeelrapporten' is in 

algemene zin beschreven welke effecten ten 

gevolge van realisering van de voorgeno

men activiteit te verwachten zijn, hoe deze 

zijn bepaald, in welke eenheden ze worden 

uitgedrukt en hoe ze worden gewaardeerd. 

In de verschillende tracedeelrapporten is 

vervolgens per fase aangegeven welke rele

vante effecten optreden, in welke sectie 

(waar) en in welke mate. Voor de exacte 

omvang, waardering en lokatie van de optre

dende effecten wordt verwezen naar de 

afzonderlijke tracedeelrapporten. 

Ten behoeve van de effectvergelijking 

(hoofdstuk 6) zijn de effecten voor zowel de 

tracekeuze als de mogelijke lokaties voor het 

CUP zoveel mogelijk in concrete, kwantifi

ceerbare en optelbare eenheden gepresen

teerd. Kwalitatieve effecten zijn uitgedrukt in 

de termen zeer groot, groot, matig, gering 

en zeer gering. Met nadruk wordt gesteld dat 

hiermee geen absolute waarderingen van de 

effecten worden gegeven maar uitsluitend 

een relatieve waardering binnen een effect. 

Aan het eind van elke paragraaf wordt kort 

ingegaan op moge/ijke mitigerende maatre

gelen waarmee de optredende effecten kun

nen worden beperkt of voorkomen. 

De maatregelen die worden voorgesteld, 

mogen de doelstelling van de Betuweroute 

niet aantasten. 

5.2 BODEM 

5.2.1 Effecten in de aanlegfase 

In de aanlegfase is er sprake van verschillen

de activiteiten ten behoeve van de aanleg 

van de spoorlijn die leiden tot gevolgen voor 

de bodem. De belangrijkste zijn: 

Optreden van verdichtingen 

Ais gevolg van transport kunnen, samenhan

gend met het aanwezige bodemtype, in 

meer of mindere mate verdichtingen van de 

bodem optreden. Dit betreft gedeeltelijk een 

omkeerbaar effect (grondbewerking). Ver

dichtingen hebben structuurbederf tot 

gevolg, wat kan leiden tot slechtere groei

omstandigheden en daardoor lagere land

bouwopbrengsten en wijzigingen in 

vegetatietypen. 

Effecten van de aanwezigheid van tijdelijke 

bergingsdepots 

Tijdelijke depots leveren extra ruimtebeslag 

op en veroorzaken zettingen en horizontale 

vervormingen, zowel ter plaatse van de 
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depots als in de directe omgeving. In hoofd

stuk 2 van de tracedeelrapporten is per com

binatie van secties de omvang van de 

benodigde oppervlakte voor tijdelijke 

grondberging aangegeven. Voor de mogelij

ke effecten hiervan wordt verwezen naar de 

effecten van de aanwezigheid van een zand

lichaam (zie 5.2.2). 

De belangrijkste effecten voor de bodem in 

de gebruiksfase worden veroorzaakt door: 

Uitgraven van cunetten 

Bij een dikte van de deklaag van meer ailn 

7,5 m en berekende zettingen van meer dan 

2 m wordt de cunettenmethode toegepast. 

Zo worden de effecten van zettingen 

beperkt. Het uitgraven van een cunet leidt 

tot permanente en onomkeerbare fysieke 

aantasting van de bodem. Bij toepassing van 

de cunettenmethode dient tevens rekening 

te worden gehouden met afvoer en tijdelijke 

opslag van grond, waardoor zettingen kun

nen optreden (zie boven). De cunetten

methode wordt toegepast in de tracedelen 1 

en 2 en in de westelijke secties van tracedeel 

3. In de tracedelen 4 en 5 wordt deze metho

de niet toegepast. 

Doorsnijding van bodemeenheden en 

bodembeschermingsgebieden 

Het aanbrengen van een zandlichaam (even

tueel in combinatie met de cunettenmetho

de), heeft aantasting van bodemeenheden 

en aanwezige bodembeschermingsgebieden 

tot gevolg. De door het trace doorsneden 

bodemeenheden worden echter aile als 

algemeen voorkomend aangemerkt. 

Ten zuiden van de A 15, nabij Meteren, en 

nabij Kerk-Avezaath treedt doorsnijding van 

enkele terpen op (3P1 en 303). Dergelijke ele

menten zijn vanuit geomorfologisch, cultuur

historisch en landschappelijk oogpunt van 

belang. Nabij het Pannerdensch Kanaal wordt 

door variant BB (5BB1) een bodembescher

mingsgebied doorsneden (Iengte 0,2 km) . 

Aanwezigheid van het zandlichaam 

Er dient rekening te worden gehouden met 

zettingen en vervormingen in onderliggende 

bodemlagen als gevolg van de aanwezig

heid van het zandlichaam. Vervormingen en 

negatieve kleef als gevolg van zettingen kun

nen schade veroorzaken aan de fundering 

van gebouwen en kunstwerken in de omge-
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ving. Het betreft permanente effecten. 

Zettingsgevoelige gronden komen met name 

voor in de tracedelen 1 en 2. Hier dient tot 

60 m aan weerszijden van de ophoging reke

ning te worden gehouden met vervormingen 

in de ondergrond. De kans op schade aan 

aanwezige constructies is relatief groot ter 

plaatse van secties waarvoor grote ophogin

gen zijn voorzien. In oostelijke richting 

neemt de zettingsge"v'oeligheid \Ian de 

bodem af en derhalve de kans op vervormin

gen in de ondergrond en schade aan con

structies. 

BeOinv!oeding 'Jan de bodemkwaliteit 

Door verspreiding van spoorwegconstructie

materialen kan be'invloeding van de bodem

kwaliteit optreden. Daarbij kan gedacht 

worden aan slijtagemateriaal (ijzer) en slijp

sel van de bovenleidingen (koper). Daar

naast kan de bodemkwaliteit worden 

be'invloed door lekkage van getransporteer

de vloeistoffen en verwaaien van lading . Uit 

resultaten van orienterende onderzoeken 

kan worden gesteld dat de emissie van ijzer 

en koper geen significante bijdrage levert 

aan de gehalten van de bodem ter plaatse. 

Lekkage en verwaaien van stoffen heeft met 

name effect in potentieel kwetsbare gebie

den. De kwetsbaarheid van de bodem is 

afhankelijk van de dikte van de deklaag, het 

voorkomen van kwel of inzijging en het 

bodemtype. Gebiedsdelen met een relatief 

grote bodemkwetsbaarheid komen voor in 

de tracedelen 4 en 5. Tracedeel 3 wordt als 

tamelijk kwetsbaar aangemerkt, terwijl de 

tracedelen 1 en 2 als weinig tot zeer weinig 

kwetsbaar zijn geklassificeerd. 

Doorsnijding van bodem- en grondwater-

ve ro ntrei nigingslo katies 

Bodemverontreinigingslokaties ter plaatse 

van het trace zullen moeten worden gesa

neerd. Op basis van beschikbare inventarisa

tiegegevens blijkt dat in de tracedelen 1, 2 en 

3 door diverse varianten verontreinigde en 

mogelijk verontreinigde lokaties worden 

doorsneden. In tracedeel 4 is slechts sprake 

van doorsnijding van een mogelijk verontrei

nigde lokatie. In tracedeel 5 treedt geen 

doorsnijding van (mogelijk) verontreinigde 

lokaties op. Daarnaast dient rekening te wor

den gehouden met verspreiding van veront

reinigingen via het ondiepe grondwater naar 

het eerste watervoerende pakket. 

Extra verspreiding van verontreinigingen via 



het grondwater is mogelijk als gevolg van 

tijdelijke bemalingen. Met name in tracedeel 

5 dient in diverse secties rekening te worden 

gehouden met mogelijke verontreiniging via 

het grondwater. Dit geldt in mindere mate 

voor de tracedelen 1,3 en 4. 

5.2.3 Mitigerende maatregelen 

Ter voorkoming c.q. beperking van de optre

dende effecten kunnen de volgende mitige

rende maatregelen worden getroffen: 

verdichtingen: opheffen door middel van 

grondbewerking of tegengaan door situeren 

van routes en andere voorzieningen op de 

aardebaan; 

structuurbederf: herstel met groenbemes

ters en bekalking; 

zettingen: indien mogelijk toepassen van 

lichte ophoogmaterialen; 

vervormingen: toepassen van civieltechni

sche constructies (damwanden); 

verontreiniging: (ten gevolge van lekkage 

en verwaaien) treffen van isolatievoorzienin

gen of toepassen van specifieke uitvoerings

methoden. 

5.3 GRONDWATER 

5.3.1 Effecten in de aanlegfase 

Effecten voor het grondwater in de aanleg

fase worden met name veroorzaakt door: 

Tijdelijke bemalingen voor de aanleg van 

kunstwerken 

Door het toepassen van tijdelijke bema lin

gen ten behoeve van de aanleg van kunst

werken zal de grondwaterstand tijdelijk 

worden verlaagd en treden wijzigingen in de 

grondwaterbewegingen op. De diepte en 

duur van de bemaling en de geohydrologi

sche gebiedskenmerken zijn bepalend voor 

de omvang van het gebied waarbinnen de 

grondwaterstand en -beweging worden 

be'invloed (be·invloedingsgebied). Er wordt 

onderscheid gemaakt in kortdurende (min

der dan 3 weken) en niet-kortdurende bema

lingen. In aile tracedelen is in verschillende 

secties sprake van kortdurende bemalingen. 

Het beYnvloedingsgebied hiervan is met 

name vrij groot in de tracedelen 3, 4 en 5. Bij 

de niet-kortdurende bemalingen geldt plaat

selijk een relatief groat be'invloedingsgebied 

in de tracedelen 4 en 5. 

Afgeleide hydrologische effecten, zoals be'in

vloeding van grondwateronttrekkingen, 

kwel- en inzijgingsgebieden en het zoet/brak-
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grensvlak spelen met name bij niet-kortdu

rende bemalingen een rol. Niet-kortdurende 

tijdelijke bemalingen kunnen van invloed zijn 

op bestaande grondwateronttrekkingen 

indien de verlagingen zich uitstrekken tot de 

winningslokaties. 

In de tracedelen 4 en 5 is in verschillende 

secties sprake van industriele waterwinnin

gen binnen het be'invloedingsgebied (4S, 4V, 

5AA1,5BB1). 

Daarnaast kan bemaling van invloed zijn op 

de ligging van kwel- en inzijgingsgebieden. 

Grote veranderingen op regionale schaal in 

de ligging van dergelijke gebieden worden, 

gelet op de duur en omvang van de tijdelijke 

bemalingen, niet verwacht. Bij vrijwel aile 

tracedelen is in diverse secties sprake van de 

aanwezigheid van bemalingslokaties binnen 

potentiele kwelgebieden. In tracedeel 5 geldt 

dit voor een sectie (5Z). 

De ligging van het zoet/brak-grensvlak kan 

worden be'invloed door tijdelijke bemalin

gen. Dit is het geval bij de tunnelvarianten 

onder de Noord nabij Alblasserdam en het 

Sophiatrace (secties 1 Et, 1 KHt, 1 KJ). De 

grondwaterkwaliteit kan worden beYnvloed 

door de lozing van bronneringswater als dit 

vanuit het ontvangende oppervlaktewater 

(elders) inzijgt. Gezien de lozingshoeveelhe

den zal dit effect gering zijn. 

Toepassing van verticale drainage 

Het vrijkomende water kan door middel van 

een horizontaal drainagesysteem worden 

opgevangen, afgevoerd en geloosd op het 

oppervlaktewater. Via inzijging kan de grond

waterkwaliteit indirect worden beTnvloed. 

Gelet op de relatief geringe debieten zal het 

effect op de grondwaterkwaliteit niet signifi

cant zijn. 

5.3.2 Effecten in de gebruil(sfase 

De belangrijkste mogelijke effecten in de 

gebruiksfase worden veroorzaakt door: 

Uitgraven van cunetten en de aanwezigheid 

van het zandlichaam 

Bij het aspect bodem is reeds ingegaan op 

de effecten van het toepassen van de cunet

tenmethode. Voor het grondwater kan toe

passing van deze methode leiden tot 

be'invloeding van kwel- en inzijgingsintensi

teiten, horizontale grondwaterstroming en 

de grondwaterkwaliteit. Gezien de beperkte 

breedte van het zandlichaam worden signifi

cante wijzigingen in de kwel- en inzijgingsin-
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tensiteiten niet verwacht. Gelet op de relatief 

geringe diepte van de onderzijde van het 

cunet wordt aangenomen dat het effect voor 

de grondwaterstroming eveneens gering zal 

zijn, mede omdat de deklaag nooit geheel 

wordt doorgraven en het freatisch pakket 

dus niet met het onderliggende watervoe

rend pakket wordt verbonden. Dit laatste 

betekent tevens dat geen directe be'invloe

nino V(ln de \I\fElterKvva!iteit behoeft te vvor

den verwacht. 

Be';nvloeding van de grondwaterkwaliteit 

Analoog aan de effecten op de bodemkwali

teit worden de effecten voor de wondwater

kwaliteit benaderd aan de hand van de 

kwetsbaarheid van het grondwater. De 

kwetsbaarheidsindeling van bodem en 

grondwater is behandeld in paragraaf 5.2.2. 

Naast deze kwetsbaarheidsindeling wordt in 

de tracedeelrapporten ingegaan op factoren 

die verhogend kunnen werken op de gevoe

ligheid voor kwaliteitsbe'invloeding van het 

grondwater. Dit betreft onder meer de aan

wezigheid van bovenlokaal kwelwater, met 

veelal een goede waterkwaliteit die kan wor

den beYnvloed door de aanwezigheid van de 

spoorlijn. Ten noorden van Sliedrecht en 

Giessendam (2F, 2G 1), tussen Gorinchem en 

Leerdam (3G), tussen Gorinchem en Deil 

(3H3) en tussen Bemmel en Valburg (4Y, 42, 

5BB ii is het voorkomen van bovenlokaal 

kwelwater bekend. 

In het Zuidhollandse dee I van de Betuwe

route (tracedelen 1 en 2 en enkele secties 

van tracedeel 3) ligt het voor de hand dat 

ontzilt Noordzeezand gebruikt wordt voor de 

aanleg van de aardebaan. Toepassing van 

ontzilt Noordzeezand kan van invloed zijn op 

de grondwaterkwaliteit door mogelijke ver

hoging van het chloridegehalte van grond

en oppervlaktewater. Uit ervaringen met het 

gebruik van dergelijk ontzilt zeezand is ech

ter gebleken dat de chloridegehalten van het 

zand door middel van spoelen tot aanvaard

bare niveaus kunnen worden teruggebracht. 

Aileen als geen ander zand beschikbaar is, 

zal ontzilt zeezand worden gebruikt bij de 

aanleg van het Gelderse dee I van de Betu

weroute. 

In hoofdstuk 3 (voorgenomen activiteit) is 

ingegaan op het gebruik van bestrijdings

middelen. Hier is aangegeven dat NS het 

voornemen heeft om uiterlijk in het jaar 2000 

het gebruik van deze middelen te hebben 

afgebouwd. Derhalve wordt niet verder inge-
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gaan op het effect van het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen op de grondwaterkwa

liteit. 

Be'invloeding van grondwateronttrekkingen 

Eerder is reeds ingegaan op de kwetsbaar

heid van grondwaterwinningen voor moge

lijke verontreiniging. Intrekgebieden en 

(toekomstige) drinkwaterwinningen worden 

in a!gemene zin a!s kV'Jct~bGor Gongemerkt. 

Dit geldt eveneens voor industriele water

winningen ten behoeve van hoogwaardige 

toepassingen. In de tracedeelrapporten is 

voor aile secties aangegeven of intrekgebie

den (met inbegrip van grondwaterbescher

mingsgebieden) en/of reserveringsgebieden 

van drinkwaterwinningen worden doorsne

den. Daarnaast is het aantal industriele win

ningen op Korte afstand (tot 200 m) en 

grotere afstand (tot 2 km) van de traces aan

gegeven, waarbij onderscheid is gemaakt 

tussen ontrekkingen met een hoogwaardige 

en laagwaardige toepassing. 

In de tracedelen 1 en 3 worden in diverse 

secties intrekgebieden doorsneden, in de 

tracedelen 4 en 5 slechts een sectie. 

Hoogwaardige industriele winningen zijn 

aanwezig in verschillende secties van de 

tracedelen 3, 4 en 5. Tracedeel 2 kent ner

gens waterwinningen in de nabijheid van het 

trace. 

5.3.3 Mitigerende maatregelen 

Ter voorkoming c.q. beperking van de effec

ten op het grondwater kunnen de volgende 

mitigerende maatregelen worden getroffen: 

- effecten van tijdelijke bemalingen kunnen 

worden beperkt c.q. worden voorkomen 

door het gebruik van damwanden of een 

aangepaste uitvoeringswijze; 

- in grondwaterbeschermings- en reserve

ringsgebieden kan in plaats van toepassing 

van verticale drainage worden overgegaan 

tot het aanbrengen van overhoogten. 

Ondoorlatende kleilagen kunnen worden 

beschermd door het gebruik van gladde fun

deringspalen. In deze gebieden kan worden 

afgezien van het gebruik van ontzilt Noord

zeezand; 

- de grondwaterkwaliteit kan verder worden 

beschermd door het aanbrengen van afslui

tende bodemmaterialen. Hydrologische iso

latie van het spoorweglichaam kan hierbij 

eveneens een rol spelen. 



5_4 OPPERVLAKTEWATER 

5.4.1 Effecten in de aanlegfase 

In de aanlegfase is er sprake van diverse 

relaties tussen ingrepen ten behoeve van de 

aanleg en gevolgen daarvan voor het opper

vlaktewater. De belangrijkste ingrepen zijn: 

Tijdelijke bemalingen voor de aanleg van 

kunstwerken 

Het bij tijdelijke bemalingen vrijkomende 

bronneringswater wordt geloosd op het 

oppervlaktewater. Dit zal leiden tot een 

toename van de afvoer in de betreffende 

watergang en als gevolg daarvan tot een 

peilstijging. In de tracedeelrapporten is het 

aantal lozingen per sectie weergegeven, ver

deeld over een drietal debietsklassen. Naast 

de grootte van de lozing is ook de capaciteit 

van de waterloop bepalend voor de omvang 

van het effect. Hierover zijn in dit stadium 

van de planvorming echter geen gegevens 

beschikbaar. In de tracedelen 1 en 2 zijn de 

lozingen gering in vergelijking met de trace

delen 3, 4 en 5. 

Lozing van bronneringswater kan gevolgen 

hebben voor de kwaliteit van het ontvangen

de oppervlaktewater. In welke mate be·(n

vloeding plaatsvindt wordt met name 

bepaald door de kwaliteit van het te lozen 

water. Deze effecten zijn gezien de aard van 

de werkzaamheden tijdelijk van aard. 

Aanleg van tunnels 

Bij de aanleg van tunnels zal doorgaans een 

sleuf in de rivier- of kanaalbodem worden 

gebaggerd. Indien de waterbodem ter plaat

se verontreinigd is zal voor de vrijkomende 

baggerspecie een oplossing moeten worden 

gezocht. Nader onderzoek naar de waterbo

demkwaliteit ter plaatse is derhalve noodza

kelijk. 

5 .4.2 Effecten in de gebruil,sfase 

De aanwezigheid van de Betuweroute brengt 

in de gebruiksfase de volgende mogelijke 

effecten met zich mee: 

Wijzigingen in het oppervlaktewaterstelsel 

Ten gevolge van het verplaatsen van kunst

werken (stuwen, gemalen e.d.) kunnen wijzi

gingen optreden in de wijze van afvoer van 

het oppervlaktewater. In de tracedeelrappor

ten is per sectie het aantal te verplaatsen 

kunstwerken aangegeven. In aile tracedelen is 

sprake van het verplaatsen van kunstwerken. 

• 
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Doorsnijding van watergangen heeft slechts 

invloed op de waterhuishouding indien de 

oorspronkelijke verbinding niet wordt her

steld door middel van een duiker of brug. 

Het aantal doorsnijdingen en de lengte daar

van is per sectie weergegeven in de trace

deelrapporten. Het dempen, omleiden of 

vergraven van watergangen leidt wei tot een 

permanent verlies van de ter plaatse aanwe

zige aquatische levensgemeenschap. In de 

tracedeelrapporten wordt per sectie aange

geven welke lengte aan hoofdwatergangen 

verloren gaat. 

Effecten van de lozing van tunnelwater 

De lozing van tunnelwater zal doorgaans 

plaatsvinden door middel van bemaling op 

het oppervlaktewater. Afhankelijk van de toe 

te passen bemalingscapaciteit kan dit leiden 

tot toename van de afvoer van het opper

vlaktewater en dus tot peilverhoging. In de 

tracedeelrapporten is het aantal tunnelwater

lozingen binnen de verschillende secties 

weergegeven. Aigemeen geldt dat de effec

ten van tunnelwaterlozingen voor de water

kwaliteit groter zijn naarmate de functie van 

het oppervlaktewater hoogwaardiger is. 

Deze effecten zijn permanent. 

Effecten van uitspoeling van chloride uit 

ontzilt Noordzeezand 

Deze effecten zijn reeds beschreven bij het 

aspect grondwater (5.3.2). 

Effecten van gebruik van bestrijdingsmid 

delen 

Deze effecten zijn reeds beschreven bij het 

aspect grondwater (5.3.2). 

Effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit 

Behalve door lozingen en het gebruik van 

ontzilt Noordzeezand kan de kwaliteit van 

het oppervlaktewater in de gebruiksfase 

worden be·(nvloed door slijtage van spoor

wegmateriaal en lekkage of verwaa i ing van 

getransporteerde stoffen. Dit effect is in 

belangrijke mate gerelateerd aan de kwets

baarheid van het oppervlaktewater. De func

tie van het oppervlaktewater speelt daarbij 

een belangrijke rol. In de tracedeelrapporten 

is per sectie de totale lengte van de hoofd

watergangen in het studiegebied per functie

klasse weergegeven . Hiermee wordt inzicht 

verkregen in de kwetsbaarheid van het 

oppervlaktewater. Tevens is per sectie de 

lengte van het trace aangegeven, dat een 
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gebied doorsnijdt waar aan het oppervlakte

water een hoogwaardige functie is toegekend . 

Effecten voor de waterbodemkwaliteit 

Mogelijke effecten voor de waterbodemkwa

liteit hangen nauw samen met de te ver

wachten effecten op de oppervlaktewater

kwaliteit. De mate van adsorptie van veront

reinigende stoffen is afhankelijk van de aard 

van de stof en OP. silmenstelling van het slib. 

De aangegeven effecten voor het oppervlak

tewater geven tevens een indicatie voor de 

effecten op de waterbodemkwaliteit. 

5 .4.3 Mitigerende maatregelen 

Ter voorkoming c.q . beperking van de optre

dende effecten voor het oppervlaktewater 

kunnen de volgende mitigerende maatrege

len worden getroffen: 

pei/wijzingen: vergroten van watergangen; 

versnelde afvoer: tijdelijke waterberging in 

bergingskelders en vertraagde afvoer naar 

het oppervlaktewater; 

waterkwaliteit: afvoer bronneringswater 

naar AWZI of wivering anderszins; 

verspre i ding: aanpassen waterhuishoud

kundig systeem (om leiding, veranderen 

afvoerrichting); 

algemeen: milieuvriendelijk beheer van 

bermen en sloten. 

5.5 GEL!..!!!:! E!'.! TRILLU\SGE:'"J 

5.5.1 Effecten in de aanlegfase 

111 ue oOlllegfase van de Betuweroute wordt 

de emissie van geluid en trillingen naar de 

omgeving voornamelijk bepaald door de 

aanwezigheid van zware vrachtauto's en 

bouwmachines. De effecten zijn niet op 

voorhand specifiek lokatiegebonden en zijn 

derhalve niet verder uitgewerkt in de afzon

derlijke tracedeelrapporten. Ais toetsings

norm voor de geluidsbelasting door 

bouwwerkzaamh eden op de gevels van 

woning en gelden de volgende voorkeurs

grenswaarden: 

- 45 dB(A) voor de nachtperiode (23.00-07.00 uur); 

- 60 dB(A) voor de dagperiode (07 .00-19.00 uur); 

gedurende 1 maand is ontheffing tot 65 dB(A) 

mogelijk. 

De grenswaarde van 45 dB(A) wordt over

schreden indien de woningen binnen een 

straal van 700 m tot de bouwlokatie staan. 

Overschrijding van de grenswaarde van 

60 dB(A) vindt plaats indien de woningen 
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binnen een straal van 125 m tot de bouwlo

katie staan, overschrijding van de grens

waarde van 65 dB(A) bij een straal van 70 m 

tot de bouwlokatie. Binnen deze laatste 

straal zal ook in de dagperiode hinder door 

bouwwerkzaamheden worden ondervonden. 

Bij de aanleg van kunstwerken en tunnels 

wilen heiwerkzaamheden de meeste hinder 

door geluid en trillingen opleveren. Op een 

afstand van 100 III tot de bouwlokatie ZLlI het 

maximale geproduceerde geluidsniveau 

varieren tussen 69 en 92 dB(A). 

Het equivalente geluidsniveau varieert op 

deze afstand tussen 60 en 83 dB(A). 

Gezien het tijdelijke karakter en de beperkte 

reikwijdte van de trillinghinder in de aanleg

fase is dit effect niet nader beschouwd. 

5 .5.2 Effecten in de gebruiksfase 

Geluid 

In de effectbeschrijving is aileen ingegaan 

op de geluidsbelasting op de omgeving, ver

oorzaakt door voorbijrijdende treinen. Het 

belangrijkste verschil tussen de Betuweroute 

en reeds bestaande 'normaal drukke' trajec

ten is de te verwachten verkeersintensiteit . 

De intensiteit van het goederenvervoer op 

de Betuweroute zal gedurende de dag- en 

nachtperiode gemiddeld vrijwel gelijk zijn . 

Gedurende de avondperiode wordt een toe

name van het goederenvervoer verwacht 

perioden (zie tabel 3.2.1). Akoestisch gezien 

betekent dit dat, op grond van de gegeven 

definitie in de Wet geluidhinder, de nachtpe

riode bepalend is voor de etmaalwaarde van 

de geluidsbelasting . In de nachtperiode zal 

het goederenverkeer als het meest hinderlijk 

worden ervaren. De etmaalwaarde is gelijk 

aan het in de nachtperiode heersende 

geluidsniveau, vermeerderd met 10 dB(A) . 

De gehanteerde toetsingscriteria zijn zoveel 

mogelijk gerelateerd aan wettelijke regelin

gen. Voor het aangeven van de door mensen 

ervaren hinder door railverkeerslawaai is uit

gegaan van een hinderciassificatie, gerela

teerd aan equivalente geluidniveaus. Deze 

classificatie is weergegeven in tabel 5.5.1. 

Uit belevingsonderzoeken is gebleken dat er 

geen relatie bestaat tussen hinder en piekge

luid. Om de mogelijke varianten voor de 

Betuweroute in akoestisch opzicht onderling 

te kunnen vergelijken en de toename van de 

geluidsbelasting veroorzaakt door de Betu

weroute te kunnen vaststellen, zijn in de 
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TABEL 5.5.1 CLASSIFICATIE VAN HINDER VOOR MENSEN VEROORZAAKT DOOR RAILVERKEERSLAWAAI 

geen hinder; geringe invloed* 

geen hinder; wei invloed 

lichte hinder 

gehinderd 

ernstige hinder 

• dele kwalificatie wordt aileen builensledelijk toegepast 

tracedeelrapporten de volgende veranderin

gen ten opzichte van de autonome ontwikke

ling gekwantificeerd: 

- de toe-/afname van het aantal geluidbelaste 

personen in bewoonde gebieden, met en 

zonder toepassing van geluidsschermen; 

- de toe-/afname van het aantal bijzonder 

geluidgevoelige bestemmingen, met en zon 

der toepassing van geluidsschermen; 

- de toe-/afname van het geluidbelaste opper

vlak van de volgende gebieden: 

- bos- en natuurgebied en agrarisch gebied 

met landschappelijke waarde; 

recreatiegebied; 

stiltegebied; 

overig buitengebied. 

Voor de verschillende gebieden is het opper

vlak hiertoe ingedeeld in geluidklassen van 

5 dB(A). 

Dit heeft geleid tot de volgende conclusies 

ten aanzien van de optredende effecten: 

Aanta/ gehinderde person en Binnen aile 

tracedelen is op diverse plaatsen sprake van 

een toename van het aantal gehinderde en 

ernstig gehinderde personen door het 

gebruik van de Betuweroute. Door het aan

brengen van geluidwerende voorzieningen 

kan de toename van de geluidsbelasting in 

een groot aantal gevallen aanzienlijk worden 

beperkt. Op enkele plaatsen (2Hll, 3GI). waar 

is voorzien in de aanleg van een tunnelbak 

met geluidabsorberende wanden, blijkt dat 

de toename van het aantal gehinderden 

groter is dan in de situatie waarbij wordt 

uitgegaan van aanleg van het trace op maai

veldhoogte en toe passing van geluidsscher

men van 3,0 meter hoogte . 

Ter plaatse van tracedeel 1 is met name tus

sen Rotterdam en Barendrecht (lA, lAI, lB, 

1 KI), ten zuiden van Ridderkerk en Alblasser

dam (lEb, lEt) en ten oosten van Baren

drecht (1 K3) sprake van een aanzienlijke 

etmaalwaarde dB(A) 

<50 

50 - 60 

60 - 65 

65 - 73 

> 73 

toename van het aantal (ernstig) gehinder

den. Deze hinder wordt met name veroor

zaakt door de Havenspoorlijn. Binnen 

tracedeel 2 geldt dit met name voor de 

bewoners van Giessendam (2Gl, 2Hl). In 

tracedeel 3 leidt het gebruik van de Betuwe

route bij Leerdam (3Gh, 3GI). ten noorden 

van Geldermalsen (3J). ten noorden van 

Gorinchem (3H3) en bij Meteren (3Ml) tot 

een aanzienlijke toename van het aantal 

geluidgehinderden. Binnen tracedeel 4 geldt 

dit voor bewoners van Tiel (4S). Kesteren en 

Zetten (4V) en Valburg (4Y) en in tracedeel 5 

voor de bewoners van Duiven, Bemmel en 

Zevenaar (vrijwel aile secties) . 

Ge /uidsbe/asting bijzonde r g e /uidgevoe/ige 

bestemmingen In aile tracedelen treedt een 

toename van de geluidsbelasting van bijzon

der geluidgevoelige bestemmingen op. Veel

al betreft dit echter een beperkt aantal 

objecten. In tracedeel 1 is slechts sprake van 

enige toename van de geluidsbelasting voor 

bijzonder geluidgevoelige bestemmingen in 

het gebied tussen Rotterdam en Barendrecht 

(lA, lAII, 1 B, 1 KI, 1 Et). In tracedeel 2 is spra

ke van een toename van de geluidsbelasting 

nabij Giessendam (2H 1) bij een trace op 

maaiveldhoogte en nabij Schelluinen (2H2h) 

bij een hooggelegen trace. In tracedeel 3 is 

bij Leerdam (3Gh, 3GI) en Gorinchem (3H3) 

sprake van enige toename van de hinder als 

gevolg van het gebruik van de Betuweroute. 

Binnen tracedeel 4 geldt dit nabij Tiel (4S), 

Kesteren (4V) en Zetten (4W) en binnen 

tracedeel 5 voor het gebied ten zuiden van 

Zevenaar (5AA3). De hinder voor bijzonder 

geluidgevoelige bestemmingen kan in de 

meeste gevallen worden beperkt of voorko

men door het aanbrengen van geluidweren

de voorzieningen langs het trace van de 

Betuweroute. Dit geldt voor een g;-oot aantal 

secties binnen tracedeel 1, maar ook voor 

enkele secties binnen de overige tracedelen. 
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Gefuidsbefasting natuur-, bos- en agrarisch 

gebied met fandschappefijke waarde 

Binnen het studiegebied van aile tracedelen 

is sprake van een toename van het geluid

belaste oppervlak binnen natuur-, bos- en 

agrarische gebieden met landschappelijke 

waarde. Binnen tracedeel 1 geldt dit met 

name voor het gebied ten zuiden van Rid

derkerk en Alblasserdam (lE, lFl) en het 

Hebied ten oosten van Papendrecht (1F3). In 

tracedeel 2 is er vooral in het gebied rondom 

Schelluinen (2G2, 2H2, 2HH) sprake van een 

aanzienlijke toename van het geluidbelaste 

oppervlak, met name in de hogere geluid

klassen. Oit geldt eveneens voor de polders 

Nieuwland en Leerbroek (3G) en voor het 

gebied tussen Gorinchem en knooppunt Deil 

(3H3) binnen tracedeel 3. Plaatselijk is bin

nen dit tracedeel sprake van een afname van 

de geluidsbelasting ten opzichte van de 

autonome ontwikkeling. In tracedeel 4 treedt 

een aanzienlijke toe name van het geluidbe

laste oppervlak op in het gebied ten noorden 

van Tiel (4S) en in het gebied tussen Keste

ren en Zetten (4V, 4W). Dit geldt ook voor 

het gebied ten oosten van Bemmel (5AA 1, 

5BB 1) in tracedeel 5. 

Gefuidsbefasting recreatiegebieden 

Behalve langs tracedeel 1 is in aile trace

delen sprake van be'invloeding van recreatie-

gebieden door gelu id als gevoig v an het 

gebruik van de Betuweroute. In diverse sec

ties betreft dit een verschuiving van het 

geluidbelaste oppervlak naar een hogere 

geluidklasse. Dit leidt ertoe dat op een groot 

aantal plaatsen de kritische geluidsgrens 

voor verblijfs- en dagrecreatieve voorzienin

gen (40 dB(A)) door het gebruik van de Betu

weroute in een groter gebied wordt 

overschreden dan bij autonome ontwikke

ling het geval is. In recreatiegebieden ten 

noorden van Beesd (3G), ten zuiden van 

Gorinchem (3H3), ten noorden van de A 15 

tussen Tiel en Kesteren (4T), tussen Kesteren 

en Zetten (4V, 4Wl, 4W), bij Eist (4X) en 

nabij het Rijnstrangengebied (5BB1) is zelfs 

sprake van een geluidsbelasting hoger dan 

60 dB(A). Plaatselijk is echter ook sprake van 

een vermindering van de geluidsbelasting 

ten opzichte van de autonome ontwikkeling. 

Oit wordt met name veroorzaakt door het 

plaatsen van geluidsschermen. 
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Gefuidsbefasting stiftegebieden In de 

tracedelen 1,2 en 3 is sprake van toename 

van de geluidsbelasting in stiltegebieden. Oit 

leidt ertoe dat op een groot aantal plaatsen de 

grenswaarde voor stiltegebieden (40 dB(A)) 

door het gebruik van de Betuweroute in een 

groter gebied wordt overschreden dan bij 

autonome ontwikkeling het geval is. 

Binnen tracedeel 1 betreft dit de stiltegebie-

den 1'v1olenpolder {1AI, 1 KII). Boezenskinder-

dijk (lE, lFl), Krimpenerwaard en Alblasser

waard (lE, lFl, lF2, lKHb), binnen traced eel 

2 het stiltegebied de Oeverlanden langs de 

Giessen (2G2, 2H2, 2HH) en binnen tracedeel 

3 de stiltegebieden Overlanden langs de 

Linge (3G) en Vijfheerenlanden (3H3). 

Gefuidsbefasting overig buitengebied 

Voor wat betreft het overig buitengebied 

geldt dat binnen aile tracedelen in een groot 

aantal secties sprake is van een toename van 

het geluidbelaste oppervlak in de hogere 

geluidklassen. 

Trillingen 

Bij schade wordt uitgegaan van verschillen

de categorieen gebouwen, varierend van 

kwetsbare monumenten tot zwaar gecon

strueerde fabrieken. Zelfs de meest kritische 

ondergrens voor kwetsbare gebouwen 

wordt vrijwel nooit bereikt en zeker niet voor 

liggen. Derhalve kan worden gesteld dat het 

treinverkeer op de Betuweroute geen trilling

schade voor gebouwen zal veroorzaken. 

Uit bij NS binnengekomen en onderzochte 

klachten blijkt dat het klachtenpatroon zich 

bij de huidige exploitatie van de bestaande 

Betuwelijn uitstrekt tot woningen binnen een 

afstand van 50 m uit de spoorbaan. 

Het voorziene intensievere goederenvervoer 

over de Betuweroute maakt het aannemelijk 

dat de veroorzaakte trillinghinder verder uit 

de baan zal reiken. 

Om deze reden zijn in twee stroken langs het 

trace het aantal woningen geTnventariseerd: 

0-50 m en 50-100 m uit de baan. Deze gege

vens zijn weergegeven onder het aspect 

Socia Ie Beleving (5.9). 

5.5.3 Mitigerende maatregelen 

De mogelijke mitigerende maatregelen ter 

beperking van de geluidsbelasting als gevolg 

van de Betuweroute kunnen in principe wor

den onderverdeeld in een drietal klassen, te 

weten: 



- maatregelen aan de bran, lOals constructieve wijzi

gingen aan de wagons; 

- maatregelen in de overdrachtsweg, lOa Is het plaat

sen van geluidsschermen of het aanbrengen van 

tunnelbakken met absorberende wanden op 

geluidgevoelige plaatsen; 

- logistieke maatregelen, die echter conflicterend 

kunnen zijn met de doelstelling van de voorgeno

men activiteit. 

Ten aanzien van trillingen zijn mitigerende 

maatregelen in de praktijk niet mogelijk. 

5.6 ECOLOGIE 

5.6.1 Effecten in de aanlegfase 

In de aanlegfase is er sprake van diverse 

activiteiten van de aanleg van de spoorlijn 

die effecten veroorzaken op de in het gebied 

aanwezige ecologische waarden. Bij de 

beschrijving hiervan wordt onderscheid 

gemaakt tussen flora/vegetatie, (avi)fauna en 

het vigerend natuur- en landschapsbeleid. 

Effecten op flora/vegetatie 

Wat betreft de effecten op de flora/vegetatie 

in de aanlegfase kan als belangrijkste effect 

worden aangemerkt: 

Aantasting door verlaging van grondwater 

stand en/of oppervlaktewa terpeil Bij de 

aanleg van de Betuweroute zullen er op ver

schillende lokaties bemalingen plaatsvinden. 

Met name de min of meer aan het water 

gebonden vegetaties worden hierdoor be'I'n

vloed. Voor kwel- en schoon water indiceren

de vegetaties, alsmede voor moeras- en 

slootvegetaties zullen de effecten van bema

lingen zeer groot zijn omdat deze vegetaties 

sterk afhankelijk zijn van een ruime vocht

voorziening waarbij ook het watertype van 

belang is. 

In tracedeel 1 is geen sprake van noemens

waardige aantasting van watergebonden 

vegetaties. In tracedeel 2 worden over een 

zeer beperkte oppervlakte enige kwelindice

rende vegetaties en moeras- en slootoever

vegetaties aangetast. In de tracedelen 3 en 4 

vindt in diverse secties aantasting van 

watergebonden vegetaties plaats, met name 

ten noorden van Gorinchem (3G, 3HH). In 

tracedeel 5 vindt ten zuiden van Groessen 

(5BB2) aantasting van moeras- en sloot

oevervegetaties plaats. 
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Effecten op avifauna 

Wat betreft de effecten voor de avifauna kun

nen worden onderscheiden: 

Rusrverstoring van broedvogels als gevolg 

van aanlegwerkza amheden Vele onregel

matige activiteiten gedurende de aanlegfase 

zullen bijdragen tot een rustverstoring van 

de broedvogels. Hierbij is uitgegaan van een 

zone van 500 m aan weerszijden van het 

trace, waarbinnen geluid- en lichthinder kan 

optreden. In de tracedeelrapporten is aange

geven welke oppervlakte aan waardevolle 

vogelgebieden wordt be'invloed door rust

verstoring. In tracedeel 1 is geen sprake van 

verstoring van waardevolle vogelgebieden. 

Be'invloeding van goede weidevogelgebie

den heeft plaats in aile andere tracedelen. 

In de tracedelen 2, 3 en 5 treedt tevens rust

verstoring op in moerasvogelgebieden. 

De effecten zijn met name groot ten noorden 

van de lijn Giessendam-Gorinchem (2G1, 

2G2, 2H2, 3H2, 3HH), ten zuiden en oosten 

van Meteren (3N, 3Q1) en nabij het 

Rijnstrangengebied (5BB 1). 

Aantasting biotoop door verlaging van 

grondwaterstand en/of opp ervlaktewaterpeil 

Voor weide- en moerasvogelgebieden heb

ben veranderingen in de grondwaterstand 

en/of het oppervlaktewaterpeil een verslech

tering van hun leef- en fourageergebied tot 

gevolg. De oppervlakte van dergelijke gebie

den die wordt be'invloed door de aanleg van 

de Betuweroute is in de tracedeelrapporten 

aangegeven. In tracedeel 1 is geen sprake 

van aantasting van waardevolle vogelgebie

den . In tracedeel 2 treedt weinig kwaliteits

verlies van goede weidevogelgebieden op 

ten noorden van de lijn Giessendam-Gorin

chem (2G2, 2HH). In de tracedelen 3, 4 en 5 

is in diverse secties sprake van kwaliteitsver

lies van de avifauna-biotopen als gevolg van 

bemalingen. 

Met name ten noorden van Echteld (4U) en 

in vrijwel aile secties van tracedeel 5 is dit 

effect groot tot zeer groot. 

5.6.2 Effecten in de gebrui/(sfase 

Effecten op flora/vegetatie 

De belangrijkste effecten voor de flora en 

vegetatie in de gebruiksfase betreffen: 
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Standplaatsverlies door direct f'uimtebeslag 

Door realisering van de Betuweroute treedt 

direct verlies van standplaatsen van 

flora/vegetatie op door het benodigde ruim

tebeslag. In tracedeel 1 is geen sprake van 

verlies van waardevolle standplaatsen van 

flora en vegetatie . In tracedeel 2 treedt 

standplaatsverlies van waardevolle floral 

vegetatie op in aile secties. De effecten tre

dell eGhter over reliltip.f kip.inp. oppervl"kten 

op. In tracedeel 3 gaan in verschillende sec

ties waardevolle watergebonden vegetaties 

verloren. Het betreft veelal kleine gebieden. 

In de polders Nieuwland en Leerbroek 

betreft dit grotere gebieden (3G). In trace

deel 4 gaan op diverse lokaties kwelind ice

rende en schoon-watervegetaties verloren, 

vooral tussen Kesteren en Dodewaard (4W). 

In tracedeel 5 betreft het verlies een kleine 

oppervlakte aan waardevolle dijk/hooiland

vegetaties in de Angerensche en Doornen

burgsche Buitenpolder (5AA 1) . 

Versnippering van standplaatsen 

flora/ vegetatie Als gevolg van doorsnij

ding worden bestaande, wat de standplaats

factoren betreft, homogene aaneengesloten 

gebieden verkleind. In tracedeel 1 in de 

Sophiapolder en in de Crezepolder (1 KH, 

1KJ, 1F2) worden gebieden met kwelindice

rende schoon watervegetaties doorsneden. 

'" ircH; ~ueei 2 treedr Ten noorden van de ii jn 

Hardinxveld-Gorinchem (2G2, 2H 1, 2H2, 

2HH) doorsnijding van kwelindicerend e 

schoon watervegetaties en/of moeras- en 

slootoevervegetaties op. In de tracedelen 3 

en 4 is in diverse secties sprake van door

snijding van watergebonden vegetaties. Met 

name ten noorden van Gorinchem (3G) is de 

doorsnijding groat. In tracedeel 5 treedt 

geen versnippering van waardevolle vegeta

ties op. 

Effecten op avifauna 

Biotoopverlies d oo r dire c t ruimtebesla g 

Door het directe ruimtebeslag voor de Betu

weroute zullen de rust-, fourageer- en broed

gebieden van vogels in grootte afnemen. In 

tracedeel 1 treedt geen ruimtebeslag op in 

gebieden met bijzondere kwaliteiten voor de 

avifauna. In de tracedelen 2 en 3 zijn diverse 

secties in goede weidevogelgebieden gesitu

eerd. Het zwaartepunt ligt daarbij ten noor

den van Schelluinen (2G2), ten noorden van 

de Linge (3G, 3J) en tussen Gorinchem en 

Deil (3H3). Ten aanzien van traced eel 4 geldt 
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dit met name tussen Tiel en Kesteren, ten 

noorden van de A 15 (4T). In tracedeel 5 

treedt in vrijwel aile secties biotoopverlies 

op. Het effect is vooral groot nabij het Rijn

strangengebied (5BB 1). 

Versnippering van biotopen door door

snijding De Betuweroute zal door haar lig

ging leefgebieden voor vogels doorsnijden. 

Hierdoor v'lordt het !eefgebied versnipperd 

waardoor ook de kwaliteit van het gehele 

gebied afneemt en de populatie in geschei

den deelpopulaties uiteenvalt die aflOnder

lijk onvoldoende levensvatbaar zijn. Bij 

doorsnijding met als gevolg versnippering 

wordt onderscheid gemaakt in centrale en 

perifere doorsnijding . 

In tracedeel 1 treedt geen versnippering van 

belangrijke vogelgebieden op. In de trace

delen 2 en 3 worden in diverse secties gebie

den met bijlOndere kwaliteiten v~~r de 

avifauna versnipperd. Ten noorden van 

Schelluinen (2G2) en tussen Gorinchem en 

Deil (3H3) zijn de effecten hiervan zeer groot. 

In tracedeel 4 betreft het versnippering van 

een weidevogelgebied tussen Tiel en Keste

ren, ten noorden van de A 15 (4T) . In tracedeel 

5 treedt in vrijwel aile secties versnippering 

van belangrijke vogelgebieden op, vooral 

nabij het Rijnstrangengebied (5BB 1). 

Rustv ersto ring broe clvogels Verstoring van 

de avifauna heeft onder meer betrekking op 

be·invloeding van de aanwezige rust door 

een toename van het geluidsniveau. Bij de 

beoordeling is gebruik gemaakt van een 

tweetal representatieve soorten (fitis, grutto) 

om de relatie tussen broedvogeldichtheid en 

geluidoverlast aan te geven. Bij een geluids

niveau van 40-60 dB(A) is sprake van een 

vermindering van de broedvogeldichtheid 

met 0-50%. Een geluidsniveau van meer dan 

60 dB(A) veroorzaakt een afname van meer 

dan 50%. In aile tracedelen, met uitzondering 

van tracedeel 1, is sprake van een aantal sec

ties waar de verstoring groot tot zeer groot 

is (afname meer dan 50%). 

Effecten op natuur- en landschapsbeleid 

Aantasting Ecologis che Hoofdstructuur 

De Betuweroute kan door haar ligging gebie

den doorsnijden die een onderdeel vormen 

van de Ecologische Hoofdstructuur (kernge

bieden, natuurontwikkelingsgebieden, en 

verbindingslOnes), lOals aangegeven in het 

Natuurbeleidsplan . In de tracedelen 1 en 4 



worden geen onderdelen van de ecologische 

hoofdstructuur doorsneden. In tracedeel 2 

en 3 betreft het doorsnijding van een ecolo

gische verbindingslOne ten noorden van de 

lijn Giessendam-Gorinchem (2G1, 2G2, 2H2, 

3HH)) en tussen Gorinchem en Deil (3H3). In 

tracedeel 5 betreft het een doorsnijding van 

een combinatie van kerngebied en natuur

ontwikkelingsgebied tussen Bemmel en 

Zevenaar (5AA 1, 5AA2, 5BB 1, 5CC) . 

Aantasting van bestaande natuurterreinen/ 

natuurreservaten De Betuweroute kan 

bestaande natuurterreinen en -reservaten 

doorsnijden en daardoor afbreuk doen aan 

de waarde daarvan. Dit druist in tegen het 

beleid voor de betreffende terreinen. In aile 

tracedelen is sprake van verlies of aantasting 

van gedeelten van natuurterreinen. 

Aantasting van gebieden in andere be/eids

categorieen Door de Betuweroute worden 

tevens gebieden doorsneden behorende tot 

andere beleidscategorieen, lOals Natuur

schoonwet-Iandgoederen en waardevolle 

agrarische cultuurlandschappen. Centrale 

doorsnijding van dergelijke gebieden levert 

de grootste effecten op. In de tracedelen 2 en 

4 worden geen gebieden behorend tot de 

andere beleidscategorieen doorsneden. In 

tracedeel 3 geldt dit voor een tweetal secties, 

in de tracedelen 1 en 5 voor diverse secties. 

5.6.3 Mitigerende maatregelen 

Ter beperking van de effecten voor floral 

vegetatie en (avi)fauna als gevolg van de 

aanleg en het gebruik van de Betuweroute 

kan worden gedacht aan de volgende miti

gerende maatregelen: 

- natuurbouw in resthoeken of op andere lokaties; 

- ten aanzien van wijziging van de grondwaterstand 

en/of oppervlaktewaterpeil is het mogelijk het ont

w erp en de uitvoering van bemalingen en wateraf

voer aan te passen (isolatie randsloten e.d.); 

- rustverstoring door geluidsoverlast kan worden 

beperkt door het aanbrengen van geluidwerende 

voorzieningen voor zover deze niet zijn opgeno

men in de voorgenomen activiteit; 

- de gevolgen van versnippering en barrierewerking 

als gevolg van doorsnijdingen kunnen (gedeelte

lijk) worden verminderd door het aanbrengen van 

nieuwe verbindingen voor specifieke diersoorten 

(tunnels, viaducten, duikers e.d.) met name in eco

logische verbindingszones. 
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5.7 LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 

5.7.1 Effecten in de aanlegfase 

In de aanlegfase kunnen verschillende effec

ten optreden voor de landschappelijke en 

cultuurhistorische kenmerken in de omge

ving van de Betuweroute. Deze zijn het 

gevolg van: 

Verlies of aantasting van cultuurhistorische 

objecten 

De aanleg van de Betuweroute kan effect 

hebben op monumenten, gelegen in de 

nabijheid van de spoorbaan. Van verlies is 

sprake als het betreffende monument moet 

worden geamoveerd. Aantasting zal zich 

kunnen voordoen in visueel-ruimtelijke zin 

en als gevolg van bemalingen. Tijdelijke 

bemalingen kunnen van invloed zijn op de 

fundamenten van monumenten. In de trace

deelrapporten is per sectie aangegeven hoe

veel monumenten kunnen worden aangetast 

of verloren gaan. In tracedeel 2 gaan geen 

monumenten verloren. In aile overige trace

delen is in enkele secties sprake van verlies 

van monumenten. In aile secties samen gaat 

het om maximaal 10 monumenten. 

In aile tracedelen is daarnaast sprake van 

mogelijke aantasting van monumenten in 

€len of meer secties. 

Aantasting van archeologische waarden 

De aanleg van de Betuweroute kan effect 

hebben op het archeologisch bodemarchief. 

De aantasting kan zich voordoen door direc

te beroering van de grond of door indirecte 

gevolgen van bemaling. Gebieden met een 

zeer hoge archeologische verwachtings

waarde worden doorsneden in een groot 

aantal secties in tracedeel 1 en in de tracede

len 2, 3 en 4 ten noorden van Sliedrecht (2F), 

op de lijn Giessendam-Gorinchem-Deil (2G1, 

2G2, 2H 1, 3G) en langs de bestaande spoor

lijn tussen Valburg en Eist (4X). 

Be·invloeding van de visueel-ruimtelijke 

kenmerken als gevolg van aanlegwerk

zaamheden en tijdelijke voorzieningen 

Het verwijderen van beplanting en gebou

wen heeft invloed op de visueel-ruimtelijke 

kenmerken van het gebied. Op het niveau 

van de landschapstypen is dit effect ver

waarloosbaar, op lokaal niveau is er sprake 

van een permanent, direct en veelal onom

keerbaar effect. De visuele effecten van tijde

lijke voorzieningen, zoals hulpwegen, 
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werkterreinen en materiaaldepots, zijn 

omkeerbaar en tijdelijk. Aangezien nog niet 

bekend is waar deze effecten precies zullen 

optreden, zijn deze niet verder beschreven in 

de tracedeelrapporten. 

Effecten van zandwinning 

Zandwinning ten behoeve van het zand

lichaam zal leiden tot landschappelijke effec-

ten elders. Oit effect komt nader aan de crde 

in paragraaf 5.17 (secundaire effecten). 

5.7.2 Effecten in de gebruil(sfase 

De belangrijkste effecten voor het landschap 

en de cultuurhistorische kenmerken van het 

studiegebied in de gebruiksfase betreffen: 

Doorsnijding van de landschapsstructuur 

Ais gevolg van de realisering van de Betu

we route is er sprake van doorsnijding van 

de bestaande landschapsstructuur. Deze 

wordt bepaald door de mate van verande

ring van het landschap (ten opzichte van 

1850) en de korrelgrootte van het landschap. 

In algemene zin geldt dat de effecten het 

grootst zijn in weinig veranderde, fijnkorreli

ge gebieden. Dergelijke gebieden worden in 

aile tracedelen in een of meer secties door

sneden. 

Aantasting van aardkundige waarden 

Ais gevoig van de realisering van de Betu

weroute kan er sprake zijn van aantasting 

van bijzondere geologische, geomorfologi

sche of bodemkundige formaties of objec

ten, de zogenaamde Gea-objecten. 

Doorsnijding van dergelijke objecten vindt 

plaats in de tracedelen 3, 4 en 5. 

Doorsnijding van landschappelijke beleids

categorieen 

Ais gevolg van realisering van de Betuwe

route is er sprake van doorsnijding van 

gebieden die volgens het overheidsbeleid 

een specifieke landschappelijke waarde heb

ben. Dit betreft Grote Landschappelijke Een

heden (G.L.E.'s) en agrarisch gebied met 

landschappelijke waarde. G.L.E.'s worden 

doorsneden in de tracedelen 3 en 5. In aile 

tracedelen, met uitzondering van tracedeel1, 

vindt doorsnijding van agrarisch gebied met 

landschappelijke waarde plaats. 
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Visuele barrierewerking 

Door de fysieke aanwezigheid van de Betu

we route in het landschap ontstaat er visuele 

barrierewerking. Deze wordt bepaald door 

de hoogte van de aardebaan en de aanwe

zigheid van geluidwerende voorzieningen. 

Visuele barrierewerking kan zich ook voor

doen bij bundeling met bestaande infrastruc

turele lijnen. Echter aangezien in de meeste 

gavallei, al spiake is vat, v"isueie bill I iel ewer-

king wordt het effect kleiner. 

De omvang van de visuele barrierewerking 

is sterk afhankelijk van de lokale situatie. In 

vrijwel aile secties treedt visuele barriere

werking op. Bij tunne!varianten voor bepaal

de secties is dit effect plaatselijk afwezig. 

5.7.3 Mitigerende maatregelen 

De omvang van de effecten voor landschap 

en cultuurhistorie kunnen worden vermin

derd c.q. voorkomen door de volgende miti

gerende maatregelen: 

- aantasting van de fundering van monumenten kan 

worden voorkomen door het op peil houden van de 

grondwaterstand tijdens de aanleg van kunstwerken; 

- verplaatsen van monumenten bij dreigend verlies; 

- archeologisch onderzoek, voorafgaande aan de 

realisering van de Betuweroute; 

- doorsnijding van de landschapsstructuur en visuele 

barrierewerking kunnen worden verminderd door 

een goede landschappelijke inpassing van de 

spoorlijn en door een karakteristieke vormgeving 

van de geluidwerende voorzieningen. 

5.8 VEILIGHEID 

5.8.1 Effecten in de aanlegfase 

Voor het aspect Veiligheid is geen sprake 

van effecten in de aanlegfase. 

5.8.2 Effecten in de gebruiksfase 

Risico's ten gevolge van het vervoer van 

gevaarlijke stoffen, in relatie tot mogelijke 

ongevallen, spelen in de gebruiksfase een 

rol. Het risico is een combinatie van de kans 

op ongevallen en de mogelijke gevolgen van 

die ongevallen. 

Met betrekking tot de individuele risico's valt 

de Betuweroute in de laagste van de drie in 

paragraaf 4.8 gedefinieerde risicoklassen: 

risico verhoogd. 

Aangezien de A 15 westelijk van Gorinchem 

in de risicocategorie hoog valt is het effect 

van de met de A 15 gebundelde secties in de 

tracedelen 1 en 2 verwaarloosbaar. Bij bun

deling met de bestaande spoorlijn is het 



effect vergelijkbaar met de effecten bij bun

deling met de A 15. Indien de Betuweroute 

niet gebundeld is met de bestaande spoor

lijn of de A 15 is er sprake van een toe name 

van het risico. Het risico is echter vergelijk

baar met andere transportassen binnen het 

studiegebied van de tracedelen 1 en 2. 

In de met de A15 gebundelde secties in de 

tracedelen 3 en 4 geeh de Betuweroute aan

leiding tot een met de A 15 vergelijkbaar 

risico. In de met de huidige spoorlijn gebun

delde secties in de tracedelen 3 en 4 en in 

tracedeel 5 neemt het risiconiveau ten 

opzichte van de huidige situatie significant 

toe. De risiconiveaus worden daar vergelijk

baar met de risico's van een aantal wegen in 

het betrokken gebied (zie paragraaf 4.8). 

Met betrekking tot de groepsrisico's is in de 

tracedeelrapporten de slachtofferverwach

tingen per sectie weergegeven. Hieruit zijn 

mogelijke knelpunten afgeleid. Op basis van 

de berekende verwachtingswaarde voor 

slachtoffers ontstaan mogelijke knelpunten 

langs de bestaande Havenspoorlijn, bij 

Barendrecht (All, KII), Hardinxveld-Giessen

dam (2Hl), Schelluinen (2H2), Leerdam (3G) 

en Gorinchem (3H3) en nabij Tiel (brugva

riant; 4Sb), Kesteren en Opheusden (4V) en 

bij Zevenaar (5AA3). Bij aile mogelijke knel

punten zal door de aanwezigheid van tunnel

bakken en/of geluidsschermen het 

daadwerkeJijke risico aanmerkelijk lager kun

nen liggen dan het berekende risico. 

5.8.3 Mitigerende maatregelen 

Ten aanzien van het aspect veiligheid kan 

worden gedacht aan de volgende mitigeren

de maatregelen ter beperking van risico's: 

- externe veiligheid: bij ongevallen met brandbare 

gassen kan toe passing van afschermende con

structies (geluidsschermen, tunnelwandenl tot een 

aanzienlijke reductie in de effecten leiden. Daar

naast is een goede bereikbaarheid van de lokatie 

van belang voor het snel kunnen reageren bij een 

ongeval (bijv. via parallelwegenl. 

5.9 SOCIALE BELEVING 

5.9.1 Effecten in de aanlegfase 

In de aanlegfase kan als gevolg van grond

en bouwwerkzaamheden in de directe 

omgeving van het trace geluidhinder, tril

linghinder, visuele hinder, achteruitgang van 

de materiele en sociale orientatie en van 

beleving van de landschappelijke omgeving 

optreden. Dit betreft tijdelijke effecten. Aan-
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gezien een belangrijk dee I van deze effecten 

in de gebruiksfase permanent zullen zijn, 

wordt verwezen naar paragraaf 5.9.2. 

5.9.2 Effecten in de gebruiltsfase 

Tijdens de gebruiksfase is sprake van de vol

gende effecten op de sociale beleving : 

Beleving van geluidhinder als gevolg van 

railverkeer 

Ais gevolg van het gebruik van de Betuwe

route zal in de omgeving geluidhinder optre

den. Voor de beoordeling van dit effect op 

de sociale beleving is enerzijds de toename 

van het aantal geluidgehinderden in het bin

nenstedelijk gebied bepaald en is anderzijds 

in het buitengebied de toe-/afname bepaald 

van het aantal woningen, waarin geluidhin

der kan worden ondervonden. 

Toenamen van meer dan 200 geluidgehin

derden in het binnenstedelijk gebied komen 

voor nabij Rotterdam, Barendrecht (A, B, AI, 

KI, All, KII en 1 K31. Ridderkerk, Rijsoord 

(lA4), Alblasserdam (lEb), Zwijndrecht, 

Hendrik-Ido-Ambacht (1 KHb), Hardinxveld

Giessendam, Giessen-Oudekerk (2Gl, 2Hl), 

Arkel, Leerdam, Beesd (3G), Tricht, Buurmal

sen, Buren (3J), Gorinchem (3H31. Tiel (4S), 

Kesteren, Opheusden, Ochten, Dodewaard, 

Zetten, Andelst (4W), Valburg (4Y), Loo, Dui

yen, Groessen (5AA2, 5BB2, 5CC) en Zeve

naar (5AA3). In het buitenstedelijk gebied 

komen toenamen van meer dan 100 wonin

gen voor in de sectiecombinatie B en de sec

ties 1 KHb, 1 KJt, 3G, 3J, 3H3, 3Pl a, 4V, 4W, 

4X, 4Y, 5AA2, 5BB1 en 5CC. 

Beleving van trillinghinder als gevolg van 

railverkeer 

Ten gevolge van het goederenvervoer op de 

Betuweroute kan nabij het trace trillinghin

der optreden. De mate van hinder is gerela

teerd aan het trillingniveau en het aantal 

gehinderden. In de tracedeeirappporten is 

voor een tweetal afstandscategorieen tot het 

trace, het (geschatte) aantal woningen aan

gegeven, waar trillinghinder kan worden 

ondervonden. Trillinghinder binnen de zone 

tot 50 m van het trace zal bij meer dan 70 

woningen voorkomen bij Rotterdam (Haven

spoorlijn in de sectiecombinaties A, B, AI en 

KI), Hardinxveld-Giessendam (2Hlhl. Leer

dam (3Gh), Kesteren en Opheusden (4V). 
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Beleving van visuele hinder 

Tell gevolge van de aanwezigheid en het 

gebruik van de Betuweroute zal in de directe 

omgeving visuele hinder optreden. Het vrije 

uitzicht kan verdwijnen door een verhoogde 

ligging van het trace of er kan sprake zijn 

van een veranderd horizonbeeld, Tevens 

kunnen geluidwerende voorzieningen tot 

visuele hinder leiden. In de tracedeelrappor-

tetl is ,-,oor een drieta! L!!tzichtscategoriccn 

en voor een tweetal afstandszones het aan

tal woningen bepaald waar men Llitzicht 

heeft op het trace, Aldus is voor een zestal 

categorieen het (geschatte) aantal woningen 

bepaald, van waaruit visuele hinder kan 

voorkomen, 

Visuele hinder als gevolg van een verhoogd 

trace treedt met name op nabij Arkel en 

Leerdam (3G), Gorinchem (3H3). Eist (4X) en 

Groessen (5AA2, 5CC), Van visuele hinder 

als gevolg van de aanwezigheid van geluid

werende voorzieningen is met name sprake 

aan de zuidkant van Rotterdam (A, B, AI en 

KI), in Barendrecht (AI, All en lK3). in Gies

sendam (2Hl), in Leerdam (3G), bij Opheus

den en Kesteren (4V) en bij Duiven en 

Zevenaar (5AA2, 5AA3). 

Beleving materiele orientatie/bereikbaar· 

heid 

Ten gevolge van de aanwezigheid van de 

Betuweroute zal de materiele orientatie/ 

bereikbaarheid permanent kunnen worden 

be'invloed. Na de realisatie van het trace kan 

barrierewerking voor met name fietsers en 

voetgangers optreden op wegen die door de 

spoorbaan worden gekruist, In de tracedeel

rapporten is voor aile wegen die het trace 

kruisen bepaald of er als gevolg van de 

Betuweroute een verandering in de kruisin

gen optreedt (opheffing, verslechtering of 

verbetering), In algemene zin zijn de effecten 

voor de materiele orientatie beperkt van 

omvang. In een gering aantal secties is spra

ke van opheffing of verslechtering van meer 

dan zes kruisingen. Het gaat hierbij om de 

sectiecombinaties ten zuiden van Rotterdam 

(A, B, AI, KI en All), de secties door Leerdam 

(3G). tussen Kesteren en Zetten (4V) en tLlS· 

sen Valburg en Elst (4X). Opvallend is de 

verbetering van vier kruisingen in sectie 

2H11 door Hardinxveld-Giessendam, 

I 
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Beleving sociale orientatie/bereikbaarheid 

Door de aanwezigheid van de Betuweroute 

wordt de sociale orientatie be'invloed als de 

BetuweroLite is gesitueerd tussen de woon

lokatie en de woonkern waartoe men zich 

voelt behoren, In de tracedeelrapporten is 

per sectie het aantal woongroepen bepaald 

dat van kernen wordt 'afgesneden'. Er is 

geen rekening gehouden met solitaire 

'vvoilfngen. Van afsnijdirlY Varl meer dan sen 
woongroep van een kern is sprake in de sec

tiecombinaties A, B, AI en KI en in de secties 

3G, 4V, 4X en 5AA2, In de sectiecombinaties 

A. B, AI en KI kan de grote toename van het 

gebruik van de Havensponrlijn ee n socia!e 

barriere ten opzichte van Rotterdam tot 

gevolg hebben voor bewoners van de Heul

weg, 5mitshoek, Wester Hordijk en 1e Baren

drechtseweg. In sectie 3G wordt de kern 

Hoogblokland 'afgesneden' van Arkel en 

wordt de kern Leerdam 'gesplitst', Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat laatstge

noemd effect bij een lage ligging van 3G in 

Leerdam kleiner zal zijn dan bij een hoge lig

ging. 

De lintbebouwingen aan de Broekdijk, Paral

lelweg en de Nieuwe Dijk worden 'afgesne· 

den' van Kesteren en Opheusden (4V). de 

kernen Eimeren en Reeth worden 'afgesne

den' van Eist (4X) en in sectie 5AA2 worden 

bewoners van het buitenstedelijk gebied 

'afgesneden' van Loo en Groessen, 

Beleving sociale veiligheid 

De beleving van de sociale veiligheid voor 

fietsers en voetgangers kan negatief worden 

be'invloed als door de aanwezigheid van de 

spoorlijn een langere passage onder viaduc

ten zal ontstaan. Tevens kan de sociale vei

ligheid worden be'invloed als bepaalde 

wegen onoverzichtelijk worden, bijvoorbeeld 

door een ingesloten ligging tussen snelweg 

en spoorbaan, In de tracedeelrapporten zijn 

per sectie de wegen en Betuweroutepassa

ges bepaald, die als gevolg van de aanwezig

heid van de Betuweroute onoverzichtelijker 

worden, Vrijwel nergens is sprake van grote 

veranderingen in de overzichtelijkheid, 

Mogelijk treden enige effflc.tp.n np tussen 

Rotterdam ell Barendrecht (A, B, AI, KI, All, 

KII). ten zuiden van Ridderkerk (lE). ten 

noorden van 51iedrecht (2F), tussen Gorin

chem en Arkel (3H3). nabij Wadenoijen 

(3P1 a). ten noorden van Tiel (45), bij de bun

deling met de A 15 ter hoogte van Ochten en 

Dodewaard (4W) en bij Zevenaar (5AA3), 



Angst voor ongevallen 

Door het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over de Betuweroute kan de angst voor 

ongevallen toenemen. Aangenomen wordt 

dat de angst voor ongevallen gerelateerd is 

aan de verwachtingswaarde voor aantallen 

slachtoffers per jaar als gevolg van ongeval

len. Voor een beschrijving hiervan wordt ver

wezen naar het aspect veiligheid (paragraaf 

6.8). 

Beleving van het amoveren van woningen 

Ten behoeve van het ruimtebeslag van de 

Betuweroute wilen woningen moeten wor

den geamoveerd. In de tracedeelrapporten is 

het aantal te amoveren woningen aangege

yen en de mate van beleving door de betrok

kenen van de te amoveren woningen. 

In diverse secties is sprake van het amove

ren van woningen. In traced eel 1 is met 

name bij de verschillende sectiecombinaties 

(A, B, AI, KI, All en KII) sprake van een rela

tief groot aantal te amoveren woningen 

(circa 15 per combinatie). Bij Schelluinen 

(2H2) zal echter het grootste aantal wonin

gen moeten worden geamoveerd: meer dan 

30. In de overige secties bedraagt dit aantal 

nergens meer dan 10. 

Beleving de landschappelijke omgeving 

Ais gevolg van de aanwezigheid van de 

Betuweroute kan de belevingswaarde van de 

landschappelijke omgeving waarin men 

woont worden be·invloed. Een grote veran

dering van de landschappelijke omgeving 

wordt als negatief beoordeeld. In de trace

deelrapporten is per sectie nagegaan nabij 

welke woonkernen een grote landschapsver

andering zal optreden. Bij aile tracedelen 

komen in diverse secties grote landschappe

lijke veranderingen voor. 

5.9.3 Mitigerende maatregelen 

Ten behoeve van het beperken c.q. voorko

men van negatieve effecten voor de sociale 

beleving kunnen de volgende mitigerende 

maatregelen worden getroffen: 

geluidhinder: maatregelen aan de bron en 

de overdrachtsweg (5.5.3); 

visuele hinder: laaggelegen trace; 

materiele orientatie: goede, korte tijdelijke 

omleidingen, nieuwe voorzieningen, vlak 

talud; 

sociale orientatie: streven naar een nieuw 

evenwicht in de woonstructuur; 
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verke e rsveiligheid: verkeerslichten , om lei 

dingen; 

sociale veiligheid : goede verlichting , over

zichtelijke situaties; 

onge vallen : voorl ichting, rampenplannen ; 

amoveren woning e n: rekening houden met 

wensen ten aanzien van nieuwe woonlokatie; 

landschappelijke omgeving: landschappe

lijke in passing Betuweroute (5.7 .3) . 

Voor de kruising met de Noord ter hoogte 

van Alblasserdam kan als mitigerende maat

regel in variant E een tunnel worden 

beschouwd, waarbij de helling ter hoogte 

van Alblasserdam minder stijl is dan in de 

beschreven variant. Ais gevolg hiervan blijft 

het tunneltrace langer ondergronds waar

door met name de sociale orientatie van 

Alblasserdam niet wordt verstoord. 

5.10 RUlMTELlJKE ORDENING 

5.10.1 Effecten in de aanlegfase 

Voor het aspect ruimtelijke ordening is geen 

sprake van effecten in de aanlegfase. 

5.10.2 Effecten in de gebruil(sfase 

In de gebruiksfase is sprake van de volgende 

effecten voor de ruimtelijke ordening: 

Effecten op de dynamiek van gebieden 

Vele gebieden in Nederla nd zijn aan veran

deringen onderhevig. Veranderingen vinden 

vooral plaats in de directe omgeving van 

bebouwingsconcentraties waarbij agrarisch 

grondgebruik wordt gewijzigd in stedelijk 

grondgebruik (wonen, werken) en door de 

aanleg van nieuwe infrastructurele elemen

ten. De realisering/aanwezigheid van een 

infrastructureel element kan belemmerend 

werken voor deze ruimtelijke veranderingen 

en heeft derhalve een negatief effect op ver

anderingspotenties in de omgeving. Dit 

effect komt nader aan de orde bij de aspec

ten Wonen (5.11), Werken (5.12) en Open

luchtrecreatie (5.14). Het gaat hierbij om 

wijzigingen waaraan reeds een formeel 

beslu it ten grondslag ligt. 

Effecten op de ruimtelijk-functionele 

structuur 

De Betuweroute wordt aangemerkt als een 

belangrijk structuurbepalend element met 

een verregaande invloed op het ordenings

proces in de omringende gebiedsdelen. Het 

effect van toevoeging van een nieuw struc-

49 

-

... 



-

50 -

L 

tuurbepalend element is geringer van 

omvang indien aansluiting wordt gezocht bij 

reeds aanwezige structuurbepalende ele

menten. Deze bundeling komt nader aan de 

orde bij diverse andere aspecten (Landschap 

(5.7). La ndbouw (5.13), Open I uchtrecreatie 

(5.14)). 

5.10.3 Mitigerende maatregelen 

Gelet op de aard van de beschreven p.ffp.r.tp.n 

w ordt v oo r een beschri jving v an de miti ge

rende maatrege len verwezen naa r de hierbo

ven aangehaa lde aspecten. 

5.11 WONEN 

5.11.1 Effecten in de aanlegfase 

In de aanlegfase van de Betuweroute treedt 

mogelijke hinder op voor de in het plange

bied aanwezige woongebieden als gevolg 

van bouwwerkzaamheden. Deze effecten 

komen aan de orde bij het aspect Geluid 

(5.8). 

Voorts zijn de effecten op woongebieden in 

de aanlegfase identiek aan die in de 

gebruiksfase. Voistaan wordt dan ook met 

een verwijzing naar paragraaf 5.11.2. 

5.11.2 Effecten in de gebruiksfase 

Bij de beschrijving van de invloed van de 

Betuweroute op woongebieden wordt onder-

scheid gamaaKt In de volyt::!rJue effecren: 

Doorsnijding van woongebieden 

Het doorsnijden van woongebieden heeft 

directe invloed op het wonen. Hierbij kan 

onderscheid worden gemaakt tussen door

snijding van bestaande (waarbij daadwerl<e

lijk woningen moeten verdwijnen) en van 

geplande woongebieden. 

In de tracedeelrapporten wordt per sectie de 

oppervlakte van de doorsnijding aangege

ven, uitgesplitst naar bestaande en geplande 

woongebieden. In aile tracedelen is er in een 

of meer secties sprake van doorsnijding van 

bestaande woongebieden. Deze doorsnij 

ding is relatief groot tussen Rotterdam en 

Barendrecht (sectiecombinaties B, All en KII) 

en in Schelluinen (2H2), Leerdam (3G) en 

nabij Kesteren en Opheusden (4V) . Geplande 

woongebieden worden doorsneden in de 

tracedelen 1, 3 en 4. 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Amoveren van woningen in het 

buitengebied 

Ais gevolg van het ruimtebeslag van de 

Betuweroute zullen woningen moeten wor

den geamoveerd. In de tracedeelrapporten 

wordt aan de hand van een schatting per 

sectie aangegeven om hoeveel woningen, 

inclusief bedrijfswoningen, het daarbij gaat. 

Behalve bij Schelluinen (2H2) waar meer dan 

30 vvoningen moeten vcrdv,::jnen en de SeC-

tiecombinaties van tracedeel 1, gelegen tus

sen Rotterdam en Barendrecht, bedraagt het 

aantal te amoveren woningen per sectie ner

gens meer dan 10. 

Indirecte beinvloeding van woongebieden 

Naast de hierboven genoemde directe effec

ten is er tevens sprake van indirecte effecten 

op woongebieden als gevolg van de aanwe

zigheid van de spoorlijn. Hierbij moet wor

den gedacht aan geluid- en trillingoverlast, 

visuele hinder, het ontstaan van onveilige 

situaties, vermindering van de bereikbaar

heid etc. Deze effecten komen aan de orde 

bij de betreffende aspecten. Bij het aspect 

'wonen' is in de tracedeelrapporten per sec

tie aangegeven over welke lengte van de 

sectie, binnen een straal van 1.000 m van de 

woonbebouwing, indirecte be'invloeding van 

woongebieden kan optreden. Indirecte be'in

vloeding van woongebieden over een lengte 

van meer dan 5 km treedt onder andere op 

binnen de tracedelen 1 en 2 en bij de kernen 

Gorinchem, Bemmel en Zevenaar. 

5.11.3 Mitigerende maatregelen 

Ter beperking van de effecten voor het 

aspect wonen zijn de volgende mitigerende 

maatregelen denkbaar: 

- schadevergoeding bij het amoveren van woningen; 

- het treffen van afschermende maatregelen ter 

beperking van mogelijke indirecte be'invloeding 

van woongebieden; 

- aanleggen van alternati eve routes en overgangen; 

- ongevalsbestrijdingsplannen c.q . voorzienillgen. 

5.12 WERKEN 

5.12.1 Effecten in de aanlegfase 

De aard van de effecten voor het aspect wer

ken is hetzelfde voor de aanlegfase en de 

gebruiksfase. In de aanlegfase gaat het ech

ter om tijdelijke effecten, die tijdelijk sterk 

negatief kunnen zijn (bijvoorbeeld beperking 

bereikbaarheid) . Dezelfde effecten hebben in 

de gebruiksfase een permanent karakter. 



Derhalve worden aile effecten bij de 

gebru iksfase besch reven. 

5.12.2 Effecten in de gebruil(sfase 

In de gebruiksfase wordt onderscheid 

gemaakt in de volgende effecten: 

Doorsnijding van bedrijfsterreinen 

Door realisering van de Betuweroute kunnen 

bestaande of geplande bedrijfsterreinen 

worden doorsneden. Mogelijk zullen zelfs 

bedrijfsgebouwen moeten worden geamo

vee rd. In de tracedeelrapporten is het aantal 

(geplande) bedrijfsterreinen aangegeven dat 

wordt doorsneden door de spoorlijn. 

In aile tracedelen, met uitzondering van 

tracedeel 2, treed! doorsnijding van bestaan

de en/of geplande bedrijfsterreinen op. 

Indirecte beinvloeding van werkgebieden 

Indirec!e be'invloeding van (geplande) 

bedrijfsterreinen kan onder meer optreden 

als gevolg van vermindering van de bereik

baarheid en be'invloeding van de attractivi

teit ( door beperking van de zichtlokaties of 

door een toename van de geluidhinder en 

andere milieu-effecten) van het terrein als 

(potentiele) vestigingsplaats. In de tracedeel

rapporten wordt aangegeven op hoeveel 

(geplande) bedrijfsterreinen be'invloeding 

plaatsvindt. 

De bereikbaarheid van bedrijfsterreinen 

wordt aileen ten oosten van Meteren (301) 

in beperkte mate be'invloed , 

Be'invloeding van de attractiviteit treedt op 

in diverse secties binnen aile tracedelen, Dit 

heeft zowel invloed op bestaande als 

geplande bedrijfsterreinen , Zichtlokaties 

worden mogelijk be'invloed bij Tiel (45) en 

Eist (4Z), 

Ontstaan van restgebieden 

Realisering van de spoorlijn maakt tevens 

nieuwe bedrijfsontwikkelingen mogelijk. 

Tussen de Betuweroute en de A 15 (of de 

bestaande spoorlijn) ontstaan restgeb ieden, 

die mogelijk geschikt zijn voor de ontwikke

ling van nieuwe bedrijfsterreinen. In de 

tracedeelrapporten is aangegeven in welke 

secties sprake is van het ontstaan van rest

gebieden . Met uitzondering van tracedeel 5 

geldt voor aile tracedelen dat binnen enkele 

secties restgebieden ontstaan, waar wellicht 

mogelijkheden aanwezig zijn voor de ont

wikkeling van bedrijfsterreinen (1 KH, 1 KJ, 

2G1, 2G2, 3HH, 301, 4W en 4Y). 
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5.12 .3 Mitigerende maatregelen 

Wat betreft het tegengaan C.q. voorkomen 

van be'invloeding van bedrijfsterreinen kan 

worden gedacht aan de volgende mitigeren

de maatregelen: 

doorsn ijding : bedrijfsverplaatsing; 

bereikbaa rheid: aanleg van alternatieve 

routes/ove rga ngen; 

geluid: afschermende maatregelen; 

veiligheid: ongevalsbestrijdi ngsplannen, 

rampenplannen; 

a lIra ctivite it: in richti ngsmaatregelen . 

5 . 13 LANDBOUW 

5.13 . 1 Effecten in de aanlegfase 

In de aanlegfase van de Betuweroute kunnen 

de volgende effecten optreden voor de land

bouw in de directe omgeving van het trace : 

Effecten van tijdelijke voorzieningen 

Deze effecten kunnen bestaan uit verlies van 

landbouwareaal en economische waarde en 

doorsnijding van de bedrijfsstructuur. 

Bovendien kan hinder ontstaan bij de 

bedrijfsvoering. De effecten kunnen worden 

beperkt door de tijdelijke voorzieningen zo 

dicht mogelijk langs C.q. op de aardebaan te 

situeren . Deze effecten zijn naar verwachting 

zeer gering. 

Effecten van zandwinning 

Zandwinning ten behoeve van de aanleg van 

de aardebaan kan leiden tot effecten voor de 

landbouw elders. Dit effect komt nader aan de 

orde in paragraaf 5.17 (secundaire effecten). 

Effecten van aanpassingen in de waterhuis· 

houding 

Tijdelijke bemalingen en het dempen van 

sloten kunnen vermindering van de 

opbrengsten veroorzaken. Het invloedsge

bied van de tijdelijke bemalingen is aange

geven bij het aspect grondwater (paragraaf 

5.3). 

5.13.2 Effecten in de gebruil<sfase 

In de gebruiksfase word en de volgende 

effecten voor de landbouw onderscheiden: 

Doorsnijding van bedrijfsstructuren 

Realisering van de Betuweroute zalleiden 

tot doorsnijding van bestaande bedrijfsstruc

turen . Uit de gegevens met betrekking tot 

het gebruik van de gronden kan worden 

afgeleid of en in welke mate kavels worden 
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doorsneden. Daarbij is onderscheid gemaakt 

in huiskavels en veldkavels . Met name cen

trale doorsnijding van een huiskavel wordt 

als een zeer groot effect aangemerkt. Bij 

koppeling van de Betuweroute met bestaan

de infrastructurele elementen (A 15, spoor

lijn) is de doorsnijding gering of afwezig. In 

aile tracedelen vindt in diverse secties door

snijding van kavels plaats, inclusief een aan

tai hu iskaveis. Door piaatseiijke koppeiing 

met bestaande infrastructuur wordt de 

omvang beperkt. 

Verlies aan landbouwareaal en standaard-

bod rijfse enheden {sbe} 

Door realisering van de Betuweroute vindt in 

vrijwel aile secties verlies van landbouw

grond plaats. Afhankelijk van het soort 

gebruik van de landbouwgrond is aan het 

aantal hectaren dat veri oren gaat een aantal 

standaardbedrijfseenheden te koppelen. 

In de tracedeelrapporten is het verlies aan 

oppervlakte landbouwareaal en het verlies 

aan sbe weergegeven. 

Barrierewerking 

Het optreden van eventuele bal·riElreWerking 

is onder meer afhankelijk van het feit of de 

Betuweroute al dan niet gebundeld wordt 

met bestaande infrastructuur (A 15, bestaan

de spoorlijn). Koppeling met de A 15 levert 

geen nieuwe barrieres op. Door koppeling 

met de bestaande spoorlijn zullen overgan

gen worden afgesloten. In de tracedeelrap

porten is aangegeven welke kruisingen 

verdwijnen en welke !andbouwwegen wor

den afgesloten. In verschillende secties van 

tracedeel1, bij Giessendam (2G1), Schellui

nen (3HH), ten noorden van Geldermalsen 

(3J), tussen Andelst en Valburg (4WW, 4VV) 

en in vrijwel aile secties van tracedeel 5 is de 

barrierewerking zeer groot. 

Doorsnijding van landinrichtingsprojecten 

De gevolgen van de doorsnijding van een 

landinrichtingsproject zijn sterk afhankelijk 

van het stadium waarin het landinrichtings

project zich bevindt. Dit stadium bepaalt de 

mate waarin cle aanleg van de 8etuweroute 

nog kan worden ingepast in de planvorming. 

Bij projecten in uitvoering is de mogelijkheid 

hiertoe veel geringer dan bij projecten in de 

voorbereidende fase. In de tracedeelrappor

ten is aangegeven of landinrichtingsprojec

ten worden doorsneden en in welke fase 

deze projecten zich bevinden. Projecten in 

I 

uitvoering waar de Betuweroute moeilijk 

inpasbaar is, komen voor in een groot aantal 

secties van tracedeel 3 en ten westen en 

oosten van Bemmel (4Z, 5AA1. 5BB1). 

5.13.3 Mitigerende maatregelen 

Ter beperking c.q. voorkoming van de 

beschreven effecten voor de landbouw als 

gevolg van de aanleg en het gebruik van de 

8etuweroute kunnen de volgende mitigeren

de maatregelen worden getroffen: 

tijdelijke bemalingen : bemalen buiten het 

9 roeiseizoen; 

doorsnijding: kavelruil en aanpassings-

infichting; 

verlies kapitaal en ha: door middel van 

kavelruil gronden bij elkaar houden; 

barrierewerking: bruggen en wegen; kavel

ruil; 

I and i n ri eh tin gspro j eet: aan passi ngsi n rich

ting en tijdig melden van pi annen, zodat in 

een vroegtijdig stadium reken ing kan wor

den gehouden met de Betuweroute. 

5 .14 OPENLUCHTRECREATIE 

5.14.1 Effecten in de aanlegfase 

De belangrijkste effecten voor de openlucht

recreatie in de aanlegfase betreffen: 

Tijdelijke barrierevorminq c.a. blokkering 

van recreatieve routes 

Gedurende de aanleg van de Betuweroute 

zal plaatselijk sprake zijn van blokkering van 

recreatieve routes door het tijdelijk afsluiten 

van bruggen, viaducten en spoorwegover

gangen . Tevens wordt barrierevorming ver

oorzaakt door de aan- en afvoer van 

materieel en materiaal ten behoeve van de 

aanleg en door wijzigingen in de infrastruc

tuur. Deze blokkering kan zowel invloed heb

ben op routes op land (met name fiets- en 

wandel routes) als op vaarroutes. In de trace

deelrapporten is aangegeven of recreatieve 

routes worden geblokkeerd. 

In aile tracedelen, met uitzondering van 

tracedeel 2, is er in verschillende secties 

sprake van tijdelijke blokkering van recreatie

ve routes . Oit betreft zo\/vel routes over land 

als routes over het water. 



5.14.2 Effecten in de gebruil(sfase 

In de gebruiksfase worden onderstaande 

effeeten voor het aspect openluehtreereatie 

veroorzaakt door: 

Doorsnijding van recreatieve objecten 

De fysieke aanwezigheid van het trace kan 

ruimteverlies van bestaande recreatieve 

voorzieningen met zieh meebrengen . In de 

tracedeelrapporten is aangegeven hoeveel 

reereatieve objecten als gevolg van realise

ring van de Betuweroute worden doorsne

den. Daarbij is onderseheid gemaakt tussen 

verblijfsreereatieve objecten, dagrecreatieve 

objecten en sportvoorzieningen. 

Verblijfsreereatieve objeeten worden door

sneden bij de Giessen (2G1), ten noorden 

van Beesd (3G), ten zuiden van Kerk

Avezaath (3P2) en Eist (4X) . In aile traeedelen 

is daarnaast in een of meer secties sprake 

van doorsnijding van dagrecreatieve en 

sportvoorzien i ngen. 

Geluidhinder 

Het gebruik van de Betuweroute zal plaatse

lijk geluidsoverlast met zich meebrengen . Bij 

het aspect geluid (5.5) wordt aandaeht 

besteed aan de toename van het geluids· 

niveau bij verb lijfsrecreatieve voorzieningen. 

Voor recreatieve voorzieningen en sportcom

plexen zijn door het ministerie van VROM 

'kritische geluidsgrenzen' aangegeven. Voor 

verblijfs- en dagrecreatieve voorzieningen 

ligt deze grens bij 40 dB(A), voor sportvoor

zieningen op 50 dB(A). In de tracedeelrap

porten is het aantal objecten waar de 

kritische geluidsgrens als gevolg van realise

ring van de Betuweroute wordt oversehre

den, weergegeven. 

In aile tracedelen is in verschillende secties 

sprake van een aantal objecten waar de kriti

sehe geluidsgrens wordt overschreden. 

Permanente barriiHevorming c .q. blokke· 

ring van recreatieve routes 

Op een aantal lokaties worden recreatieve 

routes door het trace van de Betuweroute 

doorsneden. Indien op de betreffende loka

ties geen nieuwe onderdoorgang of viaduct 

wordt gerealiseerd, is er sprake van perma

nente blokkering van de bestaande route. In 

de tracedeelrapporten is aangegeven hoe

veel routes er permanent worden geblok

keerd. In aile tracedelen treden in een of 

meer secties dergelijke permanente blokke

ringen op. 
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5.14.3 Mitigerende maatregelen 

De omvang van de optredende effeeten kan 

door het treffen van mitigerende maatrege

len worden beperkt of voorkomen. Hierbij 

kan worden gedacht aan: 

oppervlakte verlies: sehadevergoeding; 

blokkeringen: omleiden van bestaande 

routes; 

geluidhinder: aanbrengen van geluidwe

rende voorzieningen. 

5.15 VERKEER EN VERVOER 

5.15.1 Effecten in de aaniegfase 

De aanleg van de Betuweroute heeft effect 

op de in de direete nabijheid gelegen infra

structuur, die tijdelijk aan het regulier 

gebruik wordt onttrokken. 

Tevens dient zand, grond en grind verplaatst 

te worden van en naar het trajeet van de 

Betuweroute. De invloed op de bestaande 

infrastructuur is afhankelijk van de wijze van 

aan- en afvoer. Daarnaast moet het perso

neel van en naar het trajeet kunnen komen. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 

bestaande infrastruetuur en zal parkeerruim

te ter plaatse van het trajeet nodig zijn. 

Aangenomen is dat het transport via hoofd

wegen niet tot noemenswaardige effecten 

leidt. Wei kunnen tijdelijke stremmingen ont

staan bij het aanbrengen van kunstwerken 

over en onder de rijkswegen. Een zware 

belasting van de infrastructuur treedt op 

voor wegen van lagere orde met een lokale 

en/of beperkte regionale functie. Naast pro

blemen met de doorstroming kunnen er ver

keersonveilige situaties ontstaan . In de 

traeedeelrapporten worden in de beschrij

ving van de voorgenomen activiteit (hoofd

stuk 2) de mogelijke knelpunten aangegeven . 

5 .15.2 Effecten in de gebruil<sfase 

In de gebruiksfase treden nauwelijks effecten 

voor het verkeer in het studiegebied op. 

Knelpunten die zouden kunnen ontstaan 

worden bij de realisatie van de voorgeno

men aetiviteit direct aangepakt. In voorko

mende gevallen is dit in hoofdstuk 2 van de 

tracedeelrapporten aangegeven . 

In de verdere ontwikkeling zal hier nader 

aandacht aan worden besteed. 
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5.15.3 Mitigerende maatregelen 

Aangezien de effecten voor het aspect Ver

keer en vervoer zeer gering zijn en voorzover 

relevant in de verdere planontwikkeling nog 

nader worden beschouwd, zijn geen mitige

rende maatregelen gedefinieerd. 

5.16 BOUWTIJD EN KOSTEN 

Uitgangspunt voor de voorbereiding en uit

voering van de Betuweroute is dat de spoor

lijn eind 1998 wordt opgeleverd. Voor de 

aanleg van de aardebaan heeft dit als conse

quentie dat alles gericht moet zijn op een zo 

kort mogelijke uitvoeringstijd. Door de toe

passing van cunetten, verticale drainage, 

steunbermen en/of overhoogten kan de uit

voeringsduur van elke variant tot een mini

mum worden teruggebracht. Dit houdt in dat 

de verschillen in bouwtijd van de onder

scheiden varianten verwaarloosbaar klein 

zullen zijn. 

De bouwtijd van de onder- en bovenbouw 

en de aanleg van elektronische systemen 

wordt bepaald door de doorlooptijden van 

achtereenvolgens de volgende activiteiten: 

- bouwrijp maken; 

- (eventueel) baggeren van cunet; 

- aanbrengen zandlichaam; 

- zeningstlJo; 

- (eventueel) verwijderen van overhoogte; 

- afwerking van zandlichaam; 

- aanleg van de bovenbouw; 

- aanbrengen van elektrotechnische systemen. 

Samenvattend bedraagt de bouwtijd, uit

gaande van een reeel (hoog) bouwtempo, 

voor aile varianten ten westen van de Noord 

5 tot 5,5 jaar (tracedeel 1), voor aile varian

ten tussen de Noord en het Amsterdam-Rijn

kanaal circa 4,5 jaar (tracedelen 2 en 3) en 

voor aile varianten ten oosten van het 

Amsterdam-Rijnkanaal 3 tot 3,5 jaar (trace

delen 4 en 5). 

Bouwtijd grote en middelgrote 

kunstwerken 

Voor de grote en middelgrote kunstwerken 

worden bouwtijden geschat op: 

tunnel onder de Noord (Alblasserdam): 

4a5jaar 

2 tunnel onder de Noord (Sophiapolder) : 

4a5jaar 
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3 tunnel onder Amsterdam-Rijnkanaal: 

4a5jaar 

4 tunnel onder het Pannerdensch Kanaal: 

4a5jaar 

5 brug over de Noord (Alblasserdam): 

circa 4 jaar 

6 brug over de Noord (Sophia polder): 

circa 4 jaar 

7 brug over het Amsterdam-Rijnkanaal : 

8 brug over het Pannerdensch Kanaal: 

3a4jaar 

9 verdiept trace Barendrecht: 4 a 5 jaar 

10 verdiept trace t.h.v. Giessendam: 

4 a 5 jaar 

11 verdiept trace t .h.v. Leerdam: 4 a 5 jaar 

12 verdiept trace t .h.v. Beesd : 3 a 4 jaar 

Bouwkosten 

Onder bouwkosten wordt verstaan: 

- kosten grondverwerving; 

. bouwkosten kunstwerken; 

- bouwkosten bovenbouw van de spoorlijn; 

- bouwkosten van een te realiseren Container Uit-

wisselpunt; 

- bouwkosten elektrotechnische systemen; 

- bouwkosten van aan te passen C.q. te realiseren 

aansluitingen op het autosnelwegennet en overige 

aan te leggen of aan te passen wegen; 

- kosten voor het aanbrengen van maatregelen 

tegen geluidsoverlast ; 

- kosten voor het verl eggen van kabels en leidingen; 

- overige niet nader gespecificeerde kosten, waaron -

der voorbereidings· en begeleidingskosten, inpas

singskosten , onvoorz iene kosten e.d. 

Niet inbegrepen zijn kosten verbonden aan 

het saneren van lokaties met bod em- en 

9 rondwaterve ro ntrei n ig i n g. 

De bouwkosten zijn gebaseerd op ervarings

cijfers en zijn opgesteld op basis van trace

ontwerpen schaal 1: 10.000 en zijn gebaseerd 

op het prijspeil van 1 januari 1991. 

De nauwkeurigheid van de raming ligt in de 

orde van 20%. 

In verband met het grote aantal mogelijke 

tracevarianten en de mogelijk verschillende 

wijzen van uitvoering zoals kruisingen met 

hoofdvaarwegen door middel van een tun

nel of een brug, plaatselijke traces en derge

lijke, wordt volstaan met het aangeven van 

de onderlinge verschillen in de aanlegkosten 

van diverse tracevarianten. 



In de effectvergelijking (hoofdstuk 6) van de 

tracevarianten worden de verschillen per 

tracevariant nader aangegeven. 

5 .16.2 Effecten in de gebruii<sfase 

Niet van toepassing. 

5 .16.3 Mitigerende maatregelen 

Uitgangspunt voor de voorbereiding van de 

Betuweroute is dat de spoorlijn medio 1998 

wordt opgeleverd. Bij de aanleg van de 

onderbouw heeft dit als consequentie dat 

alles is gericht op een zo kort moge lijke uit

voeringstijd van de onderbouw. Door de toe

passing van cunetten, verticale drainage, 

steunbermen en/of overhoogten is de uit

voeringsduur van elke sectie tot een mini

mum teruggebracht. 

5.17 SECUNDAIRE EFFECTEN 

5 . 17. 1 Effecten in de aanlegfase 

Onder secundaire effecten word en effecten 

verstaan die op een niet te preciseren loka

tie, binnen of buiten het studiegebied, kun

nen ontstaan ten gevolge van de aanleg of 

het gebruik van de Betuweroute. In de aan

legfase worden de volgende effecten onder

scheiden : 

Effecten van zandwinning 

De effecten van w inning van het benodigde 

ophoogzand zijn in belangrijke mate afhan

kelijk van de lokatie en aard van de nog vast 

te stellen winlokaties. In algemene zin kan 

worden aangegeven dat de winning van de 

benodigde hoeveelheid zand als effect zal 

hebben dat enige tientallen hectaren in een 

gebied met een lage landschappelijke, ecolo

gische en (landbouw-)economische waarde 

zal worden afgegraven. Na afgraving dient 

het betreffende gebied opnieuw te worden 

ingericht (bijv. natuurbouw, openlucht

recreatie) . 

Effecten van grondberging 

Grand die vrijkomt bij het graven van cunet

ten en bij tunnelbouw zal zoveel mogelijk 

elders in het project worden benut. Veront

reinigde grond zal volgens de dan geldende 

standaard worden gereinigd dan wei (tijde

lijk) opgeslagen in een daarvoor bestemd 

depot. De betreffende hoeveelheden zijn 

aangegeven bij het aspect bodem in de 

tracedeelrapporten (paragraaf 5.2) . 
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5.17.2 Effecten in de gebruil,sfase 

Als gevolg van de toename van het goede

renvervoer over de lijn Eist - Arnhem is spra

ke van extra hinder voor de omwonenden 

van deze lijn. Met het doortrekken van het 

spoor van Zevenaar naar Dieren kan deze 

hinder worden opgeheven. 

Naast bovengenoemd effect is in de 

gebruiksfase nauwelijks sprake van signifi

cante secundaire effecten. Genoemd kunnen 

worden de effecten ten gevolge van de 

opwekking van de stroom die noodzakelijk is 

om de tre inen te laten rijden. Aangezien de 

Betuweroute echter een dee I van het trans

port over de weg vervangt en de emissies 

per containerkilometer over het spoor aan

zienlijk kleiner zijn dan over de weg, is hier 

sprake van een posit ief effect (zie ook hoofd

rapport dee I A). 

5.18 CUP 

In het deelrapport CUP worden de effecten 

beschreven van zowel de aanlegfase als de 

gebruiksfase van aile onderscheiden aspec

ten voor de drie beschouwde lokaties. 

In deze paragraaf worden aileen die effecten 

weergegeven die onderscheidend zijn tussen 

de lokaties. 

5.18.1 Effecten in de aanlegfase 

Bij de realisatie van het CUP op lokatie 3 zal 

een monument verloren gaan. Lokatie 1 en 2 

zijn gelegen in een gebied met een hoge tot 

zeer hoge archeologische verwachtings

waarde. Lokatie 3 is voornamelijk gelegen in 

een gebied met lage verwachtingswaarde. 

De mitigerende maatregelen met betrekking 

tot het CUP komen voor een belangrijk deel 

overeen met de mitigerende maatregelen 

zoals die v~~r de aspecten gelden zoals 

beschreven ten behoeve van de Betuwerou

te o Voor een nadere beschrijving van de miti

gerende maatregelen wordt verwezen naar 

het deelrapport CUP. 

55 

-

..I 



-

56 

L 

5.18.2 Effecten in de gebruiksfase 

Bodem 

lokatia 2 is voornamelijk gelegen in een 

gebied met een kwetsbare bodem. 

Lokatie 1 en 3 zjjn galegen in aen gebied met 

een weinig of matig kwetsbare bodem. 

Eco logic 

Ooo'r het dlrecte I ujnHel>l"Isl!lY lUlltm mAt 

name op lokslie 3 de rust-, foerageer- en 

broedgebieden van vogels in grootte afne

men. 

Landschap en cuftuurhistorie 

Als gevolg van de rea lisering van het CUP Is 

er sprake van verandering van de land

schapsstructuur. Oit heeh met name voor 

lokatie 3 grote effecten. 

Sociilie beleving 

In de nabijheid van lokatie 2 bevinden zich 2 

tot 3 maal zoveel wonlngen ten opzir.hte van 

respectiavelijk lokatie 3 en 1. Oit heeft tOI 

gevolg dat op lokatie 2 meer Iici1t-, trilling-, 

geluid- en vlsuele hinder la l optreden dan 

op de beide andere lokaties. Tevens lU llen 

ten behoeve van de realisatie va., her CUP 

op lokatie 2 mear (bedrij'fs)woningen moe· 

ten worden geamoveerd. 
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Landbouw 

Ooor de aanleg van het CUP zal op lokatie 2 

een groter verlies aan landbouw areaal met 

een zekere waarde verloren gaan dan bij cle 

overige lokaties. 

Openlu chtrccre atie 

Lokatie 2 doorsnijdt de camping 'Water 

Eaton'. 

Bouwtijd en kosten 

lokatie 3 is kostbaarcler dan de overige loka

ties door de aanleg van de benodigde extra 

bogen naar de spoorlijn Arnhem-Nijmegen . 
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6 Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Effectve rg e I ij 1<· n 9 

6.1 ALGEMEEN 

Op basis van de effectbeschrijvingen per 

aspect (hoofdstuk 5 en tracedeelrapporten) 

worden in dit hoofdstuk de varianten van de 

Betuweroute en de lokaties voor het CUP 

vergeleken. De resultaten van de effectver

gelijking bieden de basis voor het vaststellen 

van het meest geschikte trace en de meest 

geschikte CUP-Iokatie . 

Vooruitlopend op de effectvergelijking is er 

bij de effectbeschrijving voor gelOrgd dat de 

effecten lOveel mogelijk in optelbare een

heden (ha, km) zijn uitgedrukt. 

De effecten omvatten een veelheid aan 

beschikbare informatie en zijn uiteenlopend 

van aard, omvang en zwaarte. Om deze uit

eenlopende informatie te combineren is ge

bruik gemaakt van een kwantitatieve multi

criteria-evaluatiemethode: de gewogen 

sommeringsmethode. Een dergelijke metho

de maakt het mogelijk om de traces en de 

CUP-Iokaties op grond van diverse, geheel 

verschillende aspecten onderling te vergelij

ken en af te wegen. De uitkomsten van deze 

methode zijn niet bepalend voor een keuze. 

Het is een hulpmiddel om de veelheid aan 

informatie te structureren . 

Deze vergelijkingsmethode wordt regelmatig 

toegepast bij trace- en lokatiekeuzestudies. 

Ten behoeve van de effectvergelijking is uit

gegaan van tracegedeelten die zich uitstrek

ken van knooppunt tot knooppunt. Met een 

knooppunt wordt in dit verband de plaats 

bedoeld waar het trace zich opsplitst in meer 

varianten of de plaats waar verschillende 

varianten weer samenkomen. Ais er sprake 

is van keuzemogelijkheden in een trace

gedeelte dan worden deze aangeduid als 

tracedeelvarianten. De mogelijke combina

ties van tracedeelvarianten, aangevuld met 

de tracegedeelten waar geen keuzemogelijk

heid is, vormen de trace-alternatieven. 

Derhalve worden de volgende termen 

gehanteerd: 

tracegedeelte: gedeelte van het trace tus

sen twee knooppunten; 

VAN DE BETUWEROUTE 

tracedeelvarianten: (combinatie van) sec

tie(s) in een tracegedeelte waar zich een keu

zemogelijkheid voordoet; 

trace-alternatieven: combinatie over het 

gehele trace van tracedeelvarianten en trace

gedeelten lOnder keuzemogelijkheden. 

In tracedeel 3 en 4 heeft een voorafweging 

plaatsgevonden om de hoeveelheid varian

ten te beperken. De resultaten van deze 

voorafweging zijn te vinden in bijlage 6.1.1. 

De effectvergelijking van het CUP vindt in 

eerste instantie onafhankelijk van het bijbe

horende trace plaats. Daarnaast worden de 

CUP-Iokaties 1 en 2 in combinatie met de 

effecten van de secties waaraan ze gekop

peld zijn, vergeleken. 

In paragraaf 6.2 wordt de gehanteerde multi

criteria-evaluatiemethode nader uiteengezet. 

In paragraaf 6.3 komt aan de orde hoe er op 

basis van de beschreven effecten criteria 

geformuleerd zijn, de wijze waarop de crite

ria gemeten zijn en op welke wijze deze zijn 

ingedeeld in criteriumgroepen. 

In paragraaf 6.4 zal het relatief belang van de 

criteria binnen elke criteriumgroep worden 

aangegeven. Vervolgens worden in para

graaf 6.5 per criteriumgroep de resultaten na 

gewogen sommering gepresenteerd voor de 

verschillende tracedeelvarianten. In para

graaf 6.6 worden de resultaten gepresen

teerd voor de CUP-Iokaties. De gemeten 

effecten per variant en de daarop volgende 

berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 

6.5 en 6.6 . 

In paragraaf 6.7 wordt tenslotte de samen

vatting geven van de effectvergelijking. 

6.2 METHODE VAN EFFECTVERGELlJKING 

Ten behoeve van de vergelijking van ver

schillende tracedeelvarianten is uitgegaan 

van een aantal duidelijk geformuleerde crite

ria. De in de afweging gebruikte criteria zijn 

aile afgeleid van de effecten op de diverse 

aspecten lOals die beschreven zijn in hoofd

stuk 5 en in de tracedeelrapporten (hoofd

stuk 4). De criteria lopen sterk uiteen, maar 
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TABEL 6.3.' RELATIE TUSSEN DE ASPECTEN UIT DE TRACEDEELRAPPORTEN (VERTICAAL) EN DE CRITERIA VERDEELD 

OVER CRITERIUMGROEP A TIM E (HORIZONTAAL) 

criterlumgroap A 

criterium 234567 

bodem 

grondwater x 

oppervlaktewater 

geluiri 

ecologie 

landschap xxxxxxx 

veiligheid 

socia Ie beleving 

ruimtelijke ordening 

wonen 

werken 

landbouw 

openluchtrecreatie 

verkeer en vervoer 

bouwtijd en kosten 

secundaire effecten 

zijn gegroepeerd in vijf criteriumgroepen 

(zie paragraaf 6.3). In elke criteriumgroep 

zijn lOveel mogelijk gelijk gerichte criteria 

ondergebrachl. Voor eik tracegedeeite en 

voor de CUP-Iokaties heeft per criterium

groep een evaluatie plaatsgevonden. Dit 

resulteert voor elke vergelijking per criteri

umgroep in de meest geschikte variant. Op 

basis van de meest geschikte tracedeelva

rianten voor de verschillende criteriumgroe

pen kunnen vervolgens de meest geschikte 

trace-alternatieven (combinatie van trace

gedeelten over het gehele trace) voor elke 

criteriumgroep worden samengesteld. 

In de uitgevoerde multicriteria-evaluatie zijn 

de onderstaande stappen te onderscheiden, 

die in bijlage 6.2.1 worden toegelicht aan de 

hand van een rekenvoorbeeld en staan uit

gewerkt voor aile tracedeelvarianten : 

het gemeten effect wordt voor de te ver

gelijken tracedeelvarianten per criterium

groep gepresenteerd in een tabel, zie bijlage 

6.5 en 6.6; 

2 binnen een criteriumgroep worden ge

wichten aan de criteria toegekend. Het ge

wicht per criterium hangt af van de aard, de 

omvang en de zwaarte van het effect waar-

B 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

x x 

x x x 

xxxxxxxxxxx 

op het betrekking heeft (zie paragraaf 6.4); 

3 de effecten worden uitgedrukt in effect 

per km. Dit is nodig omdat er grote lengte

verschiiien zlJn tussen de verschillende 

tracedelen. Ais lengte voor aile tracedeel

varianten in een bepaald tracegedeelte 

wordt de kortste afstand van het trace

gedeelte gehanteerd. 

4 Hierna wordt per criterium de norm 

bepaald. Dit is het maximale effect per km 

over het gehele trace (Rotterdam - Zeve

naar). Door de introductie van de norm 

wordt bij een afweging tussen tracedeel

varianten niet aileen het relatieve verschil, 

maar ook het absolute verschil tussen de 

tracedeelvarianten in de afweging betrokken . 

Door het gemeten effect per km te delen 

door de norm worden aile effecten gestan

daardiseerd tussen 0 en 1 (= gestandaardi

seerde score in de tabellen in bijlage 6.5.1) . 

5 door middel van gewogen sommering 

wordt per criteriumgroep de totaalscore per 

tracedeelvariant berekend. Hiertoe worden 

eerst de gestandaardiseerde scores verme

nigvuldigd met de gewichten. Vervolgens 

worden deze gewogen scores gesommeerd 

en resulteert een totaalscore voor elke 

variant; 



C D 

2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

x x 

x x 

x x x x 

x 

x 

x x x x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x 

x x 

6 de verdere evaluatie vindt plaats door 

vanuit de verschillende criteriumgroepen 

een meest geschikt trace te formuleren. 

Tevens wordt het meest milieuvriendelijk 

alternatief samengesteld door een aantal 

criteriumgroepen te combineren. 

De evaluatie van de CUP-Iokaties vindt 

plaats op vergelijkbare wijze, met uitzonde

ring van stap 3. 

6.3 CRITERIUMGROEPEN, CRITERIA EN DE 

WIJZE WAAROP ZE GEMETEN WORDEN 

6.3.1 Indeling van criteria in criterium

groepen 

Op basis van de effectbeschrijving in de 

tracedeelrapporten voor de zestien onder

scheiden aspecten zijn criteria geformuleerd 

en gegroepeerd tot vijf criteriumgroepen . 

Deze hergroepering is noodzakelijk, omdat 

de effecten beschreven bij eenzelfde aspect 

zeer uiteenlopend van aard kunnen zijn en 

tevens door kunnen werken in verschillende 

andere aspecten. Het aspect geluid leidt 

bijvoorbeeld zowel tot effecten op de socia Ie 

beleving (hinder) als tot effecten op de eco

logie (rustverstoring avifauna). 

x 

x 

x 
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E 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x 

x x 

x x x x 

x x 

x x x x x 

x x x 

x x x 

De criteria zijn afgeleid van de effecten die 

plaatsvinden in de aanlegfase en/of 

gebruiksfase. 

De volgende criteriumgroepen zijn gedefi

nieerd: 

A Landschap; 

B Ecologie; 

C Milieutechnische aspecten; 

D Sociale aspecten; 

E Economie. 

x 

In tabel 6.3.1 staat weergegeven aan welke 

van de zestien in de tracedeelrapporten 

beschreven effecten de geformuleerde crite

ria ontleend zijn. Daarbij dient opgemerkt te 

worden dat sommige criteria samengesteld 

zijn uit effecten die in meer dan een aspect 

aan de orde komen. De omschrijvingen van 

de criteriumcodes zijn terug te vinden in de 

volgende paragrafen . 

In deze paragrafen staan de criteria voor elke 

criteriumgroep weergegeven. Tevens wordt 

de wijze waarop het effect is gemeten en het 

maximaal voorkomende effect voor het 

betreffende criterium vermeld. 
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6.3.2 Criteriumgroep A; landschap 

Bij landschap wordt onder andere de aantas

ting van archeologische, geomoliologische 

en cultuurhistorische waarden beoordeeld. 

Daarnaast worden de effecten op de visueel

ruimtelijke kenmerken van het landschap 

gewaardeerd. Voorts wordt in deze criterium

groep het doorsnijden van landschappelijke 

beleidscategorieen meegenomen. In deze cri-

tGriumgroep vvordt niet de mate van versnijJ-

pering opgenomen, omdat de effecten 

hiervan of we I bij leefmilieu (sociale aspec

ten; criteriumgroep D) ofwel bij fauna (ecolo

gie; criteriumgroep B) aan de orde komen. 

a 1 Doorsnijding arch e ologisch waardevolle 

gebieden Ais gevolg van de aanleg van de 

Betuweroute kunnen gebieden worden door

sneden met een zekere archeologische ver

wachtingswaarde. De verwachtingswaarden 

van de gebieden staan aangegeven in vier 

categorieen op kaart 3.18. Gemeten is het 

aantal km doorsnijding van een gebied met 

een zekere archeologische verwachtings

waarde. Afhankelijk van de verwachtings

waarde en de wijze van doorsnijding 

(centraal of perifeer door het gebied, gebu n

deld of niet-gebundeld met bestaande 

infrastructuur) is de grootte van het effect 

bepaald. Vergeleken is het aantal km door

snijding met een zeer groot en groot effect. 

a2 Ver/ies van monumenten Ais gevolg 

van de Betuweroute kunnen monumenten 

verloren gaan. Het betreft hier de rijksmonu

menten en de gerneentelijke monumenten, 

zoals aangegeven op kaart 3.17. Van verlies 

is sprake als het desbetreffende monument 

geamoveerd moet worden als gevolg van 

het ruimtebeslag van de baan. Vergeleken 

wordt het aantal monumenten dat geamo

veerd moet worden. 

a3 Aantasting van monumenten Ais ge

volg van tijdelijke bemalingen bij de aanleg 

van de Betuweroute kan mogelijkerwijs in 

zettingsgevoelige gebieden aantasting van 

de monumenten optreden. Ge'inventariseerd 

is het aantal monumenten binnen een zone 

van 250 m aan weerszijden van het trace. 

De oorzaak van het effect is weliswaar tijde

lijk maar het effect zelf is permanent. Verge

leken wordt het aantal monumenten dat 

mogelijkerwijs wordt aangetast. 

I 
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a4 Doorsnijding van landschapsstructuur 

Ais gevolg van de realisering van de Betu

weroute is er sprake van doorsnijding van de 

landschapsstructuur. De landschapsstruc

tuur wordt bepaald door de mate van veran

dering van het landschap (ten opzichte van 

1850) en de korrelgrootte van het landschap. 

Op de kaarten 3.16 en 3.17 staan de verschil

lende eenheden aangegeven. 

De vergelijking VAn rip. Tr<lr.ed""lv<lriRnten 

vindt plaats op basis van het aantal doorsne

den km door gebieden met een zekere land

sch apsstructu u r. Tracedeelva ri ante n wo rden 

geschikter geacht naarmate de doorsneden 

gebieden minder kwetsbaar zijn . Gebieden 

worden minder kwetsbaar voor doorsnijding 

genoemd naarmate ze grofkorreliger zijn en 

een grotere mate van verandering hebben 

ondergaan ten opzichte van 1850. Criterium 

a4 wordt onderverdeeld in: 

- a4.1: aantal km door gebieden met zeer grote en 

grote kwetsbaarheid; 

- a4.2: aantal km door gebieden met matige kwets

baarheid. 

a5 Aantasting van aardkundige waarden 

(Gea-objecten) Ais gevolg van de realise

ring van de Betuweroute is er sprake van 

aantasting van aardkundige waarden. Onder 

aardkundige waarden, oftewel Gea-objecten, 

wordt verstaan het voorkomen van bijzonde

re geoiogische, geomorfoiogiscne of bodem

kundige formaties of objecten. Afhankelijk 

van de wijze van doorsnijding (centraal of 

perifeer en al dan niet gebundeld met 

bestaande infrastructuur) wordt de grootte 

van het effect bepaald. 

Per tracedeelvariant wordt het aantal km 

doorsnijding van Gea-objecten vergeleken. 

Criterium a5 wordt onderverdeeld in: 

• a5.1: aantal km doorsnijding met groat effect; 

- a5.2: aantal km doorsnijding met matig of gering 

effect. 

a6 Doorsnijding van landschappe/ijke 

beleidscategorieen Ais gevolg van de 

realisering van de Betuweroute is er sprake 

van doorsnijding van landschappelijke 

beleidscategorieen. Het gaat hier met name 

om versnippering van Grote Landschap

pelijke Eenheden en agrarisch gebied met 

landschappelijke waarden. In de vergelijking 

wordt per tracedeelvariant het aantal km 

doorsnijding van landschappelijke beleids

categorieen naast elkaar gezet. Deze door

snijding kan centraal of perifeer zijn en al 



dan niet gebundeld met bestaande infra

structuur. 

Criterium a6 wordt onderverdeeld in; 

- a6.1: aantal km doorsnijding van landschappelijke 

beleidscategorieen met groot effect; 

- a6.2: aantal km doorsnijding van landschappelijke 

beleidscategorieen met matig of gering effect. 

a7 Mate van visuele barrierewerking 

Door de fysieke aanwezigheid van de Betu

weroute ontstaat er een visuele barrierewer

king. Deze wordt bepaald door de hoogte 

van de aardebaan (onder meer door de aan

wezigheid van kunstwerken) en de aanwe

zigheid van geluidwerende voorlieningen . 

Vergeleken wordt per tracedeelvariant het 

aantal km waarbinnen grote of matige visu

ele barrierewerking optreedt. Criterium a7 

wordt onderverdeeld in: 

- a7.1: aantal km waarbinnen grote visuele barriere

werking optreedt; 

- a7 .2: aantal km waarbinnen matige visuele 

barrierewerking optreedt. 

6 .3.3 Criteriurngroep B; ecologie 

Onder de criteriumgroep ecologie vallen de 

effecten op flora, vegetatie en avifauna, 

loals biotoopverlies en versnippering en de 

effecten op de in het natuur- en landschaps

beleid apart aangeduide gebieden loals de 

Ecologische Hoofdstructuur en natuurterrei

nen en natuurreservaten. Ook vallen onder 

de ecologische aspecten de effecten die het 

gevolg zijn van veranderingen van bodem, 

grondwater of oppervlaktewater, zaals ver

andering in vegetatiesamenstelling en effec

ten op weidevogels. 

I 
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b 1 Verandering in (water)vegetatiesamen

stelling als gevolg van tijdelijke bemalingen 

Als gevolg van tijdelijke bemalingen in de 

aanlegfase van de Betuweroute kunnen er 

wijzigingen in het grond- en oppervlakte

waterpeil optreden. Door deze wijzigingen in 

standplaatsfactoren (verdroging) veranderen 

de vegetaties van samenstelling en struc

tuur. Hoewel de peilveranderingen tijdelijk 

zijn, kan een lange naijling in het effect 

optreden door de lange hersteltijd van de 

verdwenen levensgemeenschappen. Bij de 

effectbeschrijving is de oppervlakte bepaald 

van de gebieden met flora/vegetatie die wor

den be'invloed zander mitigerende maatre

gel en. In verband met de maatregelen die 

worden genomen om het effect van de tijde

lijke bemalingen zoveel mogelijk te beper

ken, worden aileen de op de vegetatiekaart 

aangegeven gebieden met bijzandere vege

taties meegenomen. 

b2 Oppervlakte aan standplaatsvernietiging 

flora! vegetatie Door het ruimtebeslag van 

de te realiseren spoorbaan (aardebaan en 

spoorsloten) treedt direct oppervlakteverlies 

op van standplaatsen van flora/vegetatie. 

Het directe ruimtebeslag op de standplaat

sen van de flora/vegetatie is bepaald in ha. 

Het criterium b2 wordt onderverdeeld in: 

- b2.1: oppervlakte aan standplaatsverlies van gebie

den met bijzondere vegetaties; 

- b2.2: oppervlakte aan standplaatsverlies van gebie

den met overige ecotoopgroepen uitgezonderd 

ecotoopgroep A. 

TABEL 6.3.2 MAXIMAAL VOORKOMENDE EFFECTEN VOOR CRITERIUMGROEP A 

criterium effect tracedeel- kortste norm (=effect 

variant lengte (I(m) Ilengte) 

a1 doorsnijding archeologisch gebied (km) 10,0 5AAt 10,1 0,99 

a2 verlies monumenten (aanta)) 4 4VY 22,8 0,18 

a3 aantasting monumenten (aanta)) 9 2H1h 6,6 1,36 

a4.1 doorsnijding kwetsbaar landschap (km) 5,2 2Gl 6,6 0,79 

a4.2 doorsnijding matig kwetsbaar landschap (km) 2,9 4U 5,3 0,55 

a5.1 centrale doorsnijding Gea-object (km) 5,4 5CCb 10,1 0,53 

a5.2 decentrale doorsnijding Gea-object (km) 4,9 5AAt 10,1 0,49 

a6.1 centrale doorsnijding beleidscategorieen (km) 4,3 5CCb 10,1 0,43 

a6.2 decentrale doorsnijding beleidscategorieen (km) 2,6 4Sbh 4,7 0,55 

a7.1 grate visuele barrierewerking(km) 7,2 5AAb 10,1 0,71 

a7.2 matige visuele barrierewerking (km) 4,7 4Sbh 4,7 1,00 
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b3 Aantasting van vegetaties door versnip

pering Ais gevolg van de aanleg van de 

Betuweroute worden wat betreft flora/vege

tatie bestaande aaneengesloten gebieden 

met gelijke standplaatsfactoren door door

snijding verkleind. Deze doorsnijding kan 

centraal, decentraal of perifeer zijn. Gemeten 

is het aantal km doorsnijding van stand

plaatsen van flora/vegetatie. Afhankelijk van 

de vvijze van doonmijding en Op' p.r.oiogi",,,he 

kwaliteit van de vegetaties is het effect 

bepaald. Het criterium b3 wordt onderver

deeld in: 

- b3.1: aantal km doorsnijding van standplaatsen 

van flora/vegetatie met zeer groot effect; 

- b3.2: aantal km doorsnijding van standplaatsen 

van flora/vegetatie met groot effect. 

b4 Effecten op weide- en moerasvogels 

door veranderingen in grondwaterstandl 

oppervlaktewaterstand Bij de aanleg van 

de Betuweroute zullen als gevolg van tijde

lijke bemalingen veranderingen in de grond

waterstand en het oppervlaktewaterpeil 

optreden. Dit heeft gevolgen voor de leef- en 

foerageergebieden voor weide- en moeras

vogels. Hoewel de bemalingen tijdelijk zijn, 

kan het effect een lange naijling hebben. 

Gemeten is het aantal ha be'invloed gebied. 

Criterium b4 wordt onderverdeeld in: 

- b4.1: oppervlakte van gebieden met een zeer hoge 

ovifi:JUlli::.iiscne kwaiheh (goeo weloevogelgebled, 

moerasvogelgebied of overwinteringsgebied voor 

ganzen en watervogelsl waar wijzigingen in grond

waterstand/oppervlaktewaterpeil optreden; 

- b4.2: oppervlakte van gebieden met een hoge avi

faunistische kwaliteit (redelijk weidevogelgebiedl 

waar wijzigingen in grondwaterstand/oppervlakte

waterpeil optreden. 

b5 Biotoopverlies avifauna als gevolg van 

ruimtebeslag Door het directe ruimte

beslag bij realisering van de Betuweroute 

zullen de rust-, foerageer- en broedgebieden 

van vogels in omvang afnemen. De betrok

ken gebieden zijn op kaart 3.15 aangegeven. 

Het directe ruimtebeslag op het biotoop van 

de avifauna is uitgedrukt in ha. Criterium b5 

wordt onderverdeeld in: 

• b5.1: oppervlakte aan biotoopverlies van gebieden 

met een zeer hoge en hoge avifaunistische kwaliteit; 

• b5.2: oppervlakte aan biotoopverlies van gebieden 

met overige ecotoopgroepen uitgezonderd eco

toopgroep A. 
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b6 Kwaliteitsvermindering van leefgebied 

van avifauna door versnippering Ais 

gevolg van de realisering van de Betuwe

route kunnen bestaande aaneengesloten of 

door middel van migratiebanen/routes met 

elkaar verbonden leefgebieden door door

snijding worden verkleind. Door de versnip

pering van leefgebieden raken de populaties 

van elkaar gescheiden waardoor de kans op 

het uitsterven van met name de kleinere 

populaties wordt vergroot. Gemeten is het 

aantal km centrale of perifere doorsnijding. 

Afhankelijk van de wijze van doorsnijding en 

de avifaunistische kwaliteiten wordt de 

grootte van het effect bepaa!d. Criterium b5 

wordt onderverdeeld in: 

• b6.1: aantal km doorsnijding van leefgebieden met 

zeer groot effect; 

- b6.2: aantal km doorsnijding van leefgebieden met 

groot effect. 

b7 Effecten op broedvogels als gevolg van 

rustverstoring Door de realisering van de 

Betuweroute wordt de aanwezige rust voor 

de avifauna negatief be'invloed door toena

me van de geluidsbelasting. Om de effecten 

van geluidsbelasting te meten zijn twee voor 

broedvogels representatieve vogelsoorten 

gekozen: de grutto, als representant voor de 

weidevogels, en de fitis, als representant 

voor de struweelvogels. 

In de ettectbeschrijving is de oppervlakte 

van gebieden weergegeven waar afname 

van de broedvogeldichtheid als gevolg van 

rustverstoring optreedt. Afhankelijk van de 

grootte van de afname en de avifaunistische 

kwaliteiten is de grootte van het effect 

bepaald. Criterium b7 wordt onderverdeeld 

in de criteria: 

b7.1: oppervlakte van gebieden met een zeer groot 

of groot effect op de avifauna als gevolg van rust

verstoring; 

- b7.2: oppervlakte van gebieden met een matig 

effect op de avifauna als gevolg van rustverstoring. 

b8 Ooorsnijding van bestaande natuur

terreinenlnatuurreservaten Ais gevolg van 

de realisering van de Betuweroute worden 

bestaande natuurterreinen en natuurreserva

ten doorsneden. Hierdoor worden deze 

gebieden aangetast. Gemeten is het aantal 

natuurterreinen en natuurreservaten dat 

wordt doorsneden. Criterium b8 wordt 

onderverdeeld in: 



- bS.1: aantal natuurterreinen en natuurreservaten 

dat centraal wordt doorsneden; 

- bS.2: aantal natuurterrreinen en natuurreservaten 

dat perifeer wordt doorsneden . 

b9 Doorsnijding van gebieden val/end in 

andere beleidscategorieen Door de aanleg 

van de Betuweroute worden ook gebieden 

die in andere beleidscategorieen vallen dan 

genoemd onder criterium b8 en b1 0, te 

weten Natuurschoonwet-Iandgoederen en 

Waardevolle Agrarische Cultuurland

schappen, aangetast door doorsnijding. 

In de vergelijking wordt het aantal km door

snijding van dergelijke gebieden in beschou

wing genomen. 

b70 Doorsnijding van gebieden opgenomen 

in de Ecologische Hoofdstructuur Door de 

aanleg van de Betuweroute worden gebie

den doorsneden die de bestemming Ecologi

sche Hoofdstructuur hebben. Dit betreft 

natuurkerngebieden, ecologische verbin-

I 
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dingszones en natuurontwikkelingszones. 

Gemeten is het aantal km doorsnijding van 

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

b 7 7 Doorsnijding van gebieden met aqua

tisch ecologische functie Ais gevolg van 

de realisering van de Betuweroute worden 

gebieden doorsneden waar aan het opper

vlaktewater een hoogwaardige functie is toe

gekend. De onderliggende functietoekenning 

heeft ook betrekking op grondwater. Deze 

gebieden zijn van belang voor de aquatisch 

ecologische waarden en potenties van een 

gebied. Gemeten is het aantal km doorsnij

ding van gebieden waarbinnen het opper

vlaktewater in de hoogste functieklasse is 

ingedeeld. 

6.3.4 Criteriumgroep C; milieutechnische 

aspecten 

Onder de milieutechnische aspecten vallen 

de milieuhygienische effecten die betrekking 

hebben op verandering van bodem en 

TABEL 6.3.3 MAXIMAAL VOORKOMENDE EFFECTEN VOOR CRITERIUMGROEP B 

criterium effect tracedeel- kortste norm (=effect 

variant lengte (km) 'Iengte) 

b1 verdroging vegetatie (ha) 413 4U 5,3 77,92 

biotoopverlies vegetaties (ha) 

b2.1 waardevolle vegetaties S3 GhJ 37,0 2,24 

b2.2 matig waardevolle vegetaties 21S HHNQ1Q2 37,0 5,89 

aantasting vegetaties (kml 

b3.1 waardevolle vegetaties 3,0 4T 5,3 0,57 

b3.2 matig waardevolle vegetaties 6,4 2G1 6,6 0,97 

beinvloeding weidevogelgebieden (hal 

b4.1 waardevolle weidevogelgebieden 379 4U 5,3 71,51 

b4.2 matig waardevolle weidevogelgebieden 367 4U 5,3 69,25 

biotoopverlies avifauna (ha) 

b5.1 waardevolle avifauna 237 HHNPlaQ2 37,0 6,41 

b5.2 matig waardevolle avifauna 129 4WY 22,S 5,66 

doorsnijding leefgebied avifauna (kml 

b6.1 waardevolle avifauna 3,7 5BBb 10,1 0,37 

b6.2 matig waardevolle avifauna 31,9 HHM1Q1Q2 37,0 0,86 

rustverstoring (ha) 

b7.1 waardevolle broedvogelgebieden 2530 3Gh 37,0 68,38 

b7.2 matig waardevolle broedvogelgebieden 1277 5CCb 10,1 126,44 

doorsnijding natuurterreinen (aantal) 

b8.1 centrale doorsnijding natuurterreinen S HHNQ1Q2 37,0 0,22 

bS.2 perifere doorsnijding natuurterreinen 3 H2M2Q1 37,0 O,OS 

b9 doorsnijding beleidscatagorieen (kml 4,0 5CCb 10,1 0,40 

bl0 doorsnijding EHS (kml 1,9 5AAb 10,1 0,19 

b11 doorsnijding gebieden met aquatisch 

ecologische functie (km) 6,0 1F3-2F 6,7 0,90 
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grondwater, waardoor het gebruik hiervan 

negatief be·invloed kan worden. Enerzijds 

gaat het hierbij om beleidsmatig aangewe

zen gebieden (bodem- en grondwaterbe

schermingsgebiedenL anderzijds gaat het 

om grondmechanische effecten en invloed 

op industriele grondwaterwinningen. 

cl Ooorsnijding bodembeschermingsgebie 

c.i,m en imatigi kwetsbare gebieden Door 

het aanbrengen van een zandlichaam ten 

behoeve van de aanleg van de Betuweroute 

kunnen bodembeschermingsgebieden en 

(matig) kwetsbare gebieden worden aange

tast. Deze kwetsbaarheidsindelin~ heeft ook 

betrekking op grondwater. Ook zijn dergelij

ke gebieden gevoelig voor verontreinigin

gen in de aanlegfase en in de gebruiksfase. 

Per tracedeelvariant wordt het aantal km 

doorsnijding van bodembeschermingsge

bieden, matig kwetsbare en kwetsbare 

gebieden vergeleken. 

c2 Reele kans op schade als gevolg van 

grondmechanische effecten Ten gevolge 

van het aanbrengen van het zandlichaam 

treden zettingen op. Daarnaast zullen door 

het aanbrengen van ophogingen in de 

onderliggende grondlagen horizontale ver

vormingen optreden. Deze horizontale ver

vormingen en negatieve kleef ten gevolge 

van de optleciende Leliinyell kunnen schade 

veroorzaken aan de fundering van gebou

wen en kunstwerken in de omgeving van de 

ophoging. Vergeleken wordt per tracedeel

variant de lengte waarover deze grond

mechanische effecten binnen een zekere 

strookbreedte optreden met een reele kans 

op schade. Ais uitgangspunt hiervoor geldt 

een strookbreedte van 40 m. Om de verschil

lende strookbreedtes optelbaar te maken, 

wordt de lengte voor een strookbreedte van 

I 
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20 m vermenigvuldigd voor een factor 0,5 en 

de lengte voor een strookbreedte van 60 m 

vermenigvuldigd met een factor 1,5. 

c3 Industriele grondwaterwinningen binnen 

bei"nvloedingsgebied tijdelijke bemalingen 

Ten behoeve van de aanleg van kunstwerken 

worden bemalingen toegepast. Er zullen 

meerdere typen bemalingen worden toege

past die verschiilen in bema!ingsduur en 

-diepte. Uitgaande van de bemalingstypen is 

voor iedere lokatie het invloedsgebied geschat. 

Voor de niet-kortdurende bemalingen is het 

aantal grondwaterwinningen binnen het 

be-invloedingsgebied ge·inventariseerd. Hier

uit is gebleken dat er geen drinkwaterwin

ningen binnen het be·invloedingsgebied 

voorkomen. Vergeleken wordt daarom het 

aantal industriele winningen per tracedeel

variant binnen het be·invloedingsgebied van 

niet-kortdurende tijdelijk bemalingen zander 

maatregelen om de effecten te beperken . 

c4 Ooorsnijding van intrek- en reserve

ringsgebieden voor drinkwaterwinningen 

De doorsnijding door de Betuweroute van 

grondwaterbeschermingsgebieden en intrek

gebieden van grondwaterwinningen, als

mede de reserveringsgebieden ten behoeve 

van de openbare drinkwatervoorziening is 

gekwantificeerd. Deze gebieden zijn gevoelig 

voor verontrelnlglngen In de gebruiksfase. 

De tracedeelvarianten worden vergeleken 

aan de hand van het aantal km van doorsnij

ding van intrek- en reserveringsgebieden 

voor drinkwaterwinningen. Omdat grondwa

terbeschermingsgebieden binnen de intrek

gebieden liggen, zijn deze hiermee impliciet 

beschouwd. 

TABEL 6_3.4 MAXIMAAL VOORKOMENDE EFFECTEN VOOR CRITERIUMGROEP C 

criterium 

cl 

c2 

c3 

c4 

doorsnijding bodembeschermingsgebied c.a. (km) 

reele kans op schade door vervormingen 

in ondergrond (km) 

industriele winningen binnen beYnvloedingsgebied 

tijdelijke bemalingen (aantal) 

doorsnijding intrek- en reserveringsgebied 

grondwater (km) 

effect 

9,9 

34,9 

21,3 

tracedeel- kortste norm (=effect 

variant lengte (km) ,Iengta) 

5AAb 10,1 0,98 

lA"Eb 22,0 1,59 

4Sbh 4,7 0,21 

4VY 22,8 0,93 



6.3.5 Criteriumgroep D; socia Ie aspectsn 

Onder de sociale aspecten worden de hin

dereffecten verstaan (geluid-, trilling- en 

visuele hinder) evenals verstoring van de 

materiele en sociale orientatie en een veran

dering van de belevingswaarde van de 

omgeving. Voorts vallen onder deze criteri

umgroep de veiligheidsaspecten en het 

amoveren van woningen als gevolg van aan

leg van de spoorlijn. 

dl Geluidhinder Zowel in de aanleg- als in 

de gebruiksfase is er sprake van geluidhin

der. Omdat de effecten in de aanlegfase tij

delijk van aard zijn en de effecten in de 

gebruiksfase veel groter zijn dan in de aan

legfase, worden deze effecten niet apart in 

de vergelijking betrokken. Impliciet worden 

zij meegewogen bij de effecten in de 

gebruiksfase. In de gebruiksfase is er sprake 

van geluidhinder als gevolg van het railver

keer op de Betuweroute. 

De toename van het aantal geluidgehinder

den in de woonkernen en de verspreide 

bebouwing per geluidsniveau is bepaald, 

rekening houdend met het huidige niveau 

van geluidhinder. De tracedeelvarianten wor

den vergeleken aan de hand van de toename 

van het aantal geluidgehinderden boven een 

bepaald geluidsniveau. Daarbij is uitgegaan 

van de geluidsschermen op die plaatsen 

waar deze onderdeel uitmaken van de voor

genomen activiteit. 

Criterium d1 wordt onderverdeeld in: 

- d1 .1: aantal ernstig gehinderden en gehinderden; 

- d1.2: aantallicht gehinderden. 

d2 Verstoring van recreatieve gebieden 

door geluidsoverlast Ten gevolge van 

realisering van de Betuweroute kan versto

ring van extensieve recreatieve gebieden 

optreden door geluidsoverlast. 

Binnen deze criteriumgroep wordt hiermee 

de beleving bedoeld van de mensen die 

gebruik maken van deze recreatieve gebie

den, terwijl het criterium e5 uitdrukking 

geeft aan de invloed op de (regionale) eco

nomische waarde van intensieve recreatie

gebieden. Bij de effectvergelijking zal het 

aantal extensieve recreatieve gebieden dat 

door geluid wordt gehinderd per tracedeel

variant worden vergeleken. 
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d3 Geluidstoename in stiltegebie den Ais 

gevolg van realisering van de Betuweroute 

kan het geluidsniveau in stiltegebieden toe

nemen. Het oppervlak aan stiltegebieden 

waar toename in geluidsniveau optreedt 

boven de 35 dB(A) wordt in de vergelijking 

betrokken. 

d4 Trillinghinder Ten gevolge van het goe

derenverkeer op de Betuweroute kan nabij 

het trace trillinghinder optreden. De mate 

van trillinghinder is gerelateerd aan het 

trillingsniveau en het aantal gehinderden. 

Omdat het trillingsniveau in zekere mate 

afhankelijk is van bodemtypen, is het niet 

zinvol om het aantal trillingsgehinderden 

binnen verschillende afstanden in de verge

lijking te betrekken en wordt het aantal 

gehinderden tussen 0 en 50 m absoluut 

gehanteerd. Gemeten is het aantal woningen 

binnen een afstand van 50 m van de 

spoorlijn . 

d5 Visuele hinder Ten gevolge van de 

aanwezigheid van de spoorbaan en het goe

derenverkeer zullen in de directe omgeving 

van de spoorbaan visuele hindereffecten 

optreden. Het uitzicht kan worden ontnomen 

of er kan sprake zijn van een veranderd hori

zonbeeld. Tevens kunnen geluidwerende 

voorzieningen lOals schermen en wallen tot 

visuele hinder leiden. Bij de beoordeling van 

de visuele hinder wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen direct uitzicht op het trace 

op maaiveldniveau, direct uitzicht op een 

verhoogd trace!aardebaan en direct uitzicht 

op geluidsvoorzieningen, omdat de waarde

ring hiervan per situatie kan verschillen . 

Bij de effectvergelijking wordt het aantal 

woningen met direct uitzicht op de spoor

baan binnen 100 m van de spoorbaan per 

tracedeelvariant vergeleken. 

d6 Materiele orientatie Ais gevolg van de 

realisering van de Betuweroute kan barriere

werking voor fietsers en voetgangers 

optreden op wegen die door de spoorbaan 

worden gekruist. Voor de beoordeling van 

dit effect is bepaald of er als gevolg van de 

Betuweroute een verbetering (betere con

structieL dan wei een verslechtering (door 

overbruggen van hoogteverschil bij ongelijk

vloerse kruisingen) zal optreden. Tevens is 

het aantal opgeheven kruisende wegen 

bepaald. De tracedeelvarianten worden ver

geleken op basis van het aantal kruisende 
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wegen dat wordt opgeheven of verslechterd . 

Indien sprake is van verbetering van een 

kruisende weg, dan wordt deze wegge

streept tegen een opgeheven of verslechter

de kruising. 

d7 Sociale orientatie Ten gevolge van 

realisering van de Betuweroute kan de 

socia Ie orientatie worden be'invloed indien 

de Betuweroute is gesitueerd tussen de 

woonlokatie en de kern waartoe men zich 

voelt behoren. De tracedeelvarianten 

worden vergeleken aan de hand van de aan

tallen afgesneden woninggroepen. 

dB Belevingswaarde omgeving Daar waar 

de omgeving sterk verandert ten gevolge 

van de aanleg van de Betuweroute, zal de 

belevingswaarde van de omgeving vermin

deren. Het aantal woonkernen dat in een 

gebied ligt waar grote landschappelijke 

veranderingen optreden, is bepaald . 

Deze aantallen worden per tracedeelvariant 

vergeleken. 

d9 Sociale vei/igheid Bij realisering van 

de Betuweroute kan de sociale veiligheid 

voor fietsers en voetgangers negatief wor

den be'invloed als gevolg van de aanwezig

heid van passages onder de Betuweroute 

door of doordat wegen worden ingesloten 

tussen blJvoorbeeld een snelweg en de 

spoorbaan. Dergelijke situaties kunnen als 

onoverzichtelijk en onveilig worden ervaren . 

De aantallen van dergelijke passages zijn 

bepaald en worden vergeleken tussen de 

tracedeelva ria nten. 
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d10 Verwachtingswaarde slachtoffers bij 

ongevallen Bij realisering van de Betuwe

route zal er in de gebruiksfase onder meer 

transport van gevaarlijke stoffen plaats

vinden. Ais maat voor het risico als gevolg 

van het transport van gevaarlijke stoffen in 

de gebruiksfase is een verwachtingswaarde 

berekend voor het jaarlijkse aantal slacht

offers ten gevolge van mogelijke ongevallen. 

Vergeleken vvordt de vervvachtings\fvaarde 

voor het jaarlijks aantal slachtoffers. 

d11 Amoveren van woningen Ten behoeve 

van het ruimtebeslag van de Betuweroute 

zlrilen woningen moeten worden geamo

veerd . Het gaat hierbij zowel om gewone 

woningen als woningen bij (agrarische) 

bedrijven. 

Behalve het bepalen van het aantal te amo

veren woningen is ook de beleving hiervan 

beoordeeld op basis van interviews met 

vertegenwoordigers van de gemeenten en 

belangengroeperingen. Omdat er een grote 

onzekerheid is over de beleving van het 

amoveren van woningen door de bewoners 

wordt er ten behoeve van de effectvergelij

king geen onderscheid gemaakt in de 

beleving. De vergelijking van de tracedeel

varianten vindt plaats op basis van het aan

tal te amoveren woningen. 

6.3.6 Criteriumgroep E; economie 

Onder de criteriumgroep economie vallen 

niet de aanlegkosten maar de effecten die 

een bredere economische uitwerking heb

ben. Onderscheiden worden de effecten op 

industrie, recreatie en landbouw. Het gaat 

TABEL 6.3.5 MAXIMAAL VOORKOMENDE EFFECTEN VOOR CRITERIUMGROEP D 

criterium effect tracedeel- kortste norm (=effect 

variant lengte (km) Ilengte) 

d1.1 (ernstige) geluidhinder (aantal personen) 374 5CCb 10,1 37,03 

dl.2 lichte geluidhinder (aantal personen) 1104 5AAb 10,1 109,31 

d2 verstoring recreatieve gebieden (aantal) 8 5CCb 10,1 0,79 

d3 geluidstoename stiltegebieden (ha) 1491 3G3h 37,0 40,30 

d4 trillinghinder (aantal woningen) 125 2Hlh 6,6 18,94 

d5 visuele hinder (aantal woningen) 140 2Hlh 6,6 21,21 

d6 materiele orientatie (aantal kruisingen) 12 5BBb 10,1 1,19 

d7 socia Ie orientatie (aantal woninggroepen) 4 5AAb 10,1 0,40 

d8 belevingswaarde omgeving (aantal kernen) 2 5AAb 10,1 0,20 

d9 sociale veiligheid (aantal passages) 4 4Sbh 4,7 0,85 

dl0 verwachtingswaarde slachtoffers (aantal per jaar) 4,3' 10' lBFb 22,0 2,0' 10' 

d11 amoveren woningen (aantal woningen) 36 A"Et 22,0 1,64 



hier met name om de gevolgen van door

snijding en barrierewerking en om het ver

lies van landbouwgrond. 

e 1 Doorsnijding van bestaande en g eplan

de bedrijfsterrein e n Bij realisering van de 

Betuweroute kunnen bedrijfsterreinen 

worden doorsneden. Ais gevolg van door

snijding van bestaande en geplande bedrijfs

terreinen kunnen er negatieve effecten 

optreden, doordat er enerzijds een direct 

verlies aan oppervlakte bedrijfsterrein ont

staat en er anderzijds een interne barriere 

gevormd wordt door een spoorbaan die 

door een bedrijfsterrein loopt. Het kan ook 

noodzakelijk zijn een of meerdere bedrijven 

te amoveren. Vergeleken wordt het aantal 

doorsnijdingen van bestaande en geplande 

bed rijfsterre i nen. 

e2 Barrierewerking op bestaande en 

gepJande b edrijfsterrein e n Ais gevolg van 

realisering van de Betuweroute kunnen 

bestaande en geplande bedrijfsterreinen 

worden beTnvloed door vermindering van 

externe bereikbaarheid en milieu-effecten 

(geluid, triliingen, veiligheid). In de vergelij

king tussen de tracedeelvarianten wordt het 

aantal bestaande en geplande bedrijfsterrei

nen dat dergelijke invloeden ondervindt in 

beschouwing genomen. 

e3 Doorsnijding van bestaande en geplan

de recreatieve objecten en sportvoorzienin 

gen De fysieke aanwezigheid van het trace 

kan ruimteverlies als gevolg van doorsnij

ding en van de voorzieningen met zich mee

brengen. Het gaat hierbij om doorsnijding 

van verblijfsrecreatieterreinen, dagrecreatie

terreinen, sportcomplexen en beziens

waardigheden. Vergeleken wordt het aantal 

doorsnijdingen van bestaande en geplande 

recreatieve objecten en voorzieningen per 

tracedeelvariant. 

e4 Barrierewerking door blokkering van 

recreatieve routes Ten gevolge van de 

aanleg van de Betuweroute is op een aantal 

lokaties sprake van permanente blokkering 

va n recreatieve routes doordat op de 

betreffende lokaties geen onderdoorgangen 

of viaducten over de spoorbaan aanwezig 

zijn. Hierbij gaat het aileen om blokkering 

van wandel- en fietsroutes. 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

e5 Verstoring van recreatieve gebieden en 

projecte n door geluidsoverlast In de 

gebruiksfase zal er voor een aantal dagrecre

atiegebieden geluidsoverlast optreden. Bin

nen deze criteriumgroep wordt dit effect 

bezien vanuit de regionale economische 

waarden van de recreatieve gebieden en 

projecten terwijl bij criterium d6 de sociale 

beleving hiervan wordt gewaardeerd. 

Bepaald is het aantal gebieden met geluids

overlast. 

e6 Effect van tijdeJijke bemalingen op Jand

bouwopbrengst Ais gevolg van tijdelijke 

bemalingen bij aanleg van de Betuweroute 

en het dempen van sloten in de aanlegfase 

kunnen opbrengstdepressies worden veroor

zaakt. De meeste grondwaterverlagingen 

duren korter dan een jaar. 

Gemeten is het oppervlak aan landbouwge

bieden dat negatieve invloed ondervindt. 

Hiervan is het oppervlak aan gebied dat 

positieve invloed ondervindt afgetrokken. 

e7 Doorsnijding van (JandbouwJbedrijfs

structuren Door de aanleg van de Betuwe

route worden (Iandbouw)bedrijfsstructuren 

doorsneden. Bij doorsnijding van bedrijfs

structuren wordt onderscheid gemaakt tus

sen huiskavels en veldkavels. Tevens wordt 

centrale, decentrale en perifere doorsnijding 

hiervan onderscheiden. In de vergelijking 

wordt aileen centrale of decentrale doorsnij

ding van huiskavels betrokken, daar doorsnij

ding van veldkavels niet onderscheidend is. 

e8 Sbe-verlies per grondgebruikersvorm 

Door de aanleg van de Betuweroute treedt er 

een verlies aan landbouwgrond op_ Het 

agrarisch grondgebruik is ge·inventariseerd 

binnen een zone van 1 km aan weerszijden 

van de secties . Om een beeld te geven van 

de landbouweconomische situatie wordt 

gebruik gemaakt van standaardbedrijfseen

heden per hectare (sbe/ha). Het aantal stan

daardbedrijfseenheden per hectare is een 

maat voor de economische betekenis van de 

landbouw. De onderscheiden grondgebruiks

vormen zijn: grasland (veeteelt), akkerbouw, 

vollegrondstuinbouw, fruitteelt en boom

kwekerijen en glastuinbouw. Vergeleken 

wordt het aantal sbe's per tracedeelvariant. 

e9 Barrierewerking door ve rmindering van 

aantal kruisingen Door vermindering van 

het aantal kruisingen c.q. afsluiting van land-
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bouwwegen bij realisering van de 

Betuweroute kan de bereikbaarheid van 

bepaalde landbouwgebieden verminderen. 

Het aantal kruisingen dat verdwijnt, is 

ge·inventariseerd. Vergeleken wordt het 

aantal kruisingen dat verdwijnt per trace

deelvariant. 

e 10 Doorsnijding landinrichtingsprojecten 

Door realiserinq van de Betu\iveroute Kunllen 

landinrichtingsprojecten worden doorsne

den. Ge·inventariseerd is over welke lengte 

landinrichtingsprojecten worden doorsne

den. De vergelijking vindt plaats aan de 

hand van landinriciltingsprojecten die na 

1980 tot stand gekomen zijn en momenteel 

in uitvoering zijn. 

6.4 GEWICHTSTOEKENNING AAN DE CRITERIA 

BINNEN DE CRITERIUMGROEPEN 

6.4.1 Aigemeen 

Bij het toepassen van de multicriteria-evalu

atie per criteriumgroep dient het relatieve 

belang van de criteria binnen een criterium

groep weergegeven te worden. Dit gebeurt 

door middel van het toekennen van gewich

ten; binnen een criteriumgroep wordt 100% 

over de criteria verdeeld. 

Bij het vaststellen van de gewichten is reke

ning gehouden met de prioriteiten zoals 

vermeld in de Richtlij iien iTII!It::u-effe(;tl ap-

portage (biz. 20). Voorts was het uitgangs

punt bij het vaststellen van de gewichten dat 

een zwaar gewicht wordt toegekend aan 

errecten met een grote omvang of reikwijdte, 

aan onomkeerbare effecten, aan permanen

te (versus tijdelijke) effecten; aan landelijke 

zeldzaamheid (versus veel voorkomende 

I 
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soorten, vegetatietypen en landschapstypen) 

en aan kwetsbare gebieden. Omdat het 

aantal criteria binnen de meeste criterium

groepen nogal groot is, heeft er eerst een 

gewichtsverdeling plaatsgevonden voor de 

subgroepen binnen een criteriumgroep. 

Vervolgens zijn de gewichten voor de criteria 

binnen een subgroep vastgesteld. 

in rie voigende paragrafen vvorden de 

gewichten van de criteria per criteriumgroep 

gepresenteerd. Tevens wordt een motivatie 

gegeven voor de gewichtstoedeling. De 

onderhavige gewichtsverdelingen hebben 

betrekking op de vergelijking van de trace

deelvarianten . 

Voor de vergelijking van de CUP-Iokaties is 

een enigszins afwijkende verdeling gehan

teerd . Dit onder meer omdat bepaalde crite

ria niet van toepassing zijn. In bijlage 6.4.1 

worden de gewichtsverdelingen voor de 

CUP-Iokaties beschreven. 

6.4.2 Gewichtsverdeling voor criterium

groep A 

Binnen criteriumgroep A worden de volgen

de criteria onderscheiden: 

a1 aantasting waardevolle archeologische 

gebieden; 

a2 verlies van monumenten; 

a3 aantasting van monumenten; 

a4 aamasting van ae lanaschapsstructuur; 

a5 aantasting van aardkundige waarden 

(Gea-objecten); 

a6 versnippering van landschappelijke 

beleidscategorieen (GLE en agrarisch gebied 

met landschappelijke waarde); 

a7 visuele barrierewerking door aardebaan 

en geluidwerende voorzieningen . 

TABEL 6.3.6 MAXIMAAL VOORKOMENDE EFFECTEN VOOR CRITERIUMGROEP E 

criterium effect tracedeel- kortste norm (=effect 

variant lengte(km) /lengte) 

el doorsnijding bedrijfsterreinen (aantal) 6 lK,KJt 22,0 0,27 

e2 barrierewerking bedrijfsterreinen (aantal) 4 4Sbh 4,7 0,85 

e3 doorsnijding recreatiegebieden (aantal) 2 lF2-F3 6,7 0,30 

e4 barriiHewerking recreatieve routes (aantal) 2 4T 5,3 0,38 

e5 verstoring recreatiegebieden (aantal) 8 5CCb 10,1 0,79 

e6 afname landbouwopbrengst (ha) 919 4Sbh 4,7 195,53 

e7 doorsnijding huiskavels (aantal) 12 2G1 6,6 1,82 

e8 sbe-verlies (sbe's) 3724 K"KHb 22,0 169,27 

e9 barrierewerking landbouw (aantal kruisingen) 8 H1h 6,6 1,21 

el0 doorsnijding landinrichting (km) 6,7 2G1 6,6 1,02 



Effecten met betrekking tot grote structuren 

en beeldvorming krijgen een zwaarder 

gewicht toebedeeld dan effecten met betrek

king tot losse objecten en verlies van aflOn

derlijke elementen. 

Bij het aspect Landschap is het effect van 

doorsnijding van de landschapsstructuur 

(a4, 30%) als het belangrijkste effect aan te 

duiden. De landschapsstructuur wordt 

bepaald door de mate van verandering van 

het huidige landschap ten opzichte van dat 

van 1850 en de korrelgrootte van het land

schap. De waarden en kenmerken van het 

landschap worden in belangrijke mate be"in

vloed door de aanleg van de Betuweroute, 

hetgeen als een grofkorrelige ingreep is te 

karakteriseren. Door de doorsnijding op 

sommige plaatsen van fijnkorrelige gebie

den en cultuurhistorische patronen is de 

omvang van het effect groot. De fysieke aan

wezigheid van de goederenspoorlijn in het 

landschap leidt tot maatverandering van het 

landschap en toename van de gebruiksdiver

siteit van het landschap. 

Tevens betekent de aanwezigheid van de 

goederenspoorlijn in tot op heden relatief 

weinig veranderde gebieden een aantasting 

van de cultuurhistorische waarden. Binnen 

criterium a4 worden twee subcriteria onder

scheiden. Doorsnijding van landschapsstruc

tuur met zeer hoge en hoge kwetsbaarheid 

(a4.1, 20%) wordt belangrijker geacht dan 

doorsnijding van landschapsstructuur met 

matige kwetsbaarheid (a4.2, 10%). Het maxi

maal voorkomend effect (de norm) is voor 

beide subcriteria nagenoeg even groot (zie 

tabel 6.3.2) . 

De beeldwaarde van het landschap speelt 

ook een rol bij de visuele barrierewerking 

(a7, 20%) door de aardebaan (hoogteligging) 

en de geluidwerende voorzieningen. 

Daar komt nog bij dat de visuele barriere

werking maatschappelijk gezien van invloed 

is op de waardering van het landschap. Bin

nen criterium a7 worden twee subcriteria 

onderscheiden. Grote visuele barrierewer

king (a7.1, 13%) wordt belangrijker geacht 

dan matige visuele barrierewerking (a7.2, 

7%). Het maximaal voorkomend effect (de 

norm) van het laatste subcriterium is een 

fractie groter dan van het eerste subcriteri

um (zie tabel 6.3.2). 

Het maatschappelijke belang doet zich ook 
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duidelijk voor bij de effecten van verlies 

en/of aantasting van monumenten (a2 en a3) 

en doorsnijding van waardevolle archeoloql 

sche gebieden (al). 

Aan criterium al wordt een vrij groot 

gewicht toegekend (10%). Verlies van monu

menten (a2, 10%) wordt belangrijker geacht 

dan aantasting van monumenten (a3, 5%). 

Ofschoon aantasting van monumenten vaker 

voorkomt dan verlies wordt toch een lager 

gewicht toegekend. Hierbij speelt vooral een 

rol dat het aantal monumenten dat kan wor

den aangetast, zal afnemen in verband met 

mitigerende maatregelen ten aanzien van de 

tijdelijke bemalingen. 

Het maatschappelijk belang van het land

schap komt ook tot uiting in de door het 

beleid gedefinieerde landschappelijke 

beleidscategorieen (a6, 10%), lOals Grote 

Landschappelijke Eenheden (GLE) en agra

risch gebied met landschappelijke waarde. 

Binnen criterium a6 worden twee subcriteria 

onderscheiden. Aan centrale, niet-gebundel

de doorsnijding (a6.1, 7%) wordt een groter 

gewicht toegekend dan aan perifere of 

gebundelde doorsnijding (a6.2, 3%). Het 

maximaal voorkomende effect (de norm) ligt 

voor beide subcriteria in dezelfde orde van 

grootte (zie tabel 6.3.2) . 

Aan de effecten van doorsnijding van Gea

objecten (a5) wordt een vrij hoog gewicht 

toegekend (15%). vooral door het weten

schappelijk belang van Gea-objecten. Boven

dien is de omvang van het effect groot: in 

tracedeel 5 wordt minimaal 4,3 km van het 

Gea-object de Oude Rijn doorsneden. Bin

nen criterium a5 worden twee subcriteria 

onderscheiden. Centrale, niet-gebundelde 

doorsnijding (a5.1, 10%) wordt als een groter 

effect beschouwd dan perifere en/of gebun

delde doorsnijding (a5.2, 5%). Het maximaal 

voorkomende effect (de norm) is voor be ide 

subcriteria nagenoeg gelijk (zie tabel 6.3.2). 

De gewichtsverdeling binnen criteriumgroep 

A is in tabel 6.4.1 samengevat. 

6.4.3 Gewichtsverdeling voor criterium

groep B 

Binnen criteriumgroep B worden de volgen

de criteria onderscheiden: 

bl verandering in (water)vegetatiesamen

stelling als gevolg van tijdelijke bemalingen; 

b2 biotoopverlies van flora/vegetatie; 
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TABEL 6.4.1 GEWICHTSVERDELING CRITERIUMGROEP A 

type effecten 

effecten op grote structuren 

en beeldvorming 

effecien op iosse objecten 

en gebieden 

Totaal 

gewicht 

(%) 

60 

4U 

100 

b3 aantasting van vegetaties door versnip

pering; 

b4 effecten op weidevogels als gevolg van 

tijdelijke bemalingen; 

b5 biotoopverlies van avifauna als gevolg 

van ruimtebeslag; 

b6 kwaliteitsvermindering van leefgebied 

van avifauna door versnippering; 

b7 effecten op broedvogels als gevolg van 

(rust)verstori ng; 

b8 aantasting van bestaande natuurterrei

nen/natu u rreservaten; 

b9 aantasting van gebieden vallend in 

andere beleidscategorieen; 

b10 aantasting van gebieden opgenomen in 

de Ecologische Hoofdstructuur; 

b11 aantasting van gebieden met aquatisch 

ecologische functie. 

De criteria ten aanzien van de ecologische 

aspecten hebben zowel betrekking op 

actuele als potentiele waarden. De criteria 

b1 tim b9 betreffen actuele waarden, criteri

um b10 (Ecologische Hoofdstructuur) en b11 

(gebieden met aquatisch ecologische func

tie) betreffen daarnaast ook de effecten op te 

ontwikkelen of te versterken natuurwaarden. 

Aan de criteria die de actuele waarden 

betreffen, wordt in totaal een gewicht van 

75% toegekend. De criteria die de potentiele 

waarden betreffen, krijgen in totaal een 

gewicht van 25%. 

De in het Natuurbeleidsplan aangegeven 

natuurkp.rngp'Qie.cie.n, 8cologische verbin

dingszones en natuurontwikkelingszones 

vormen het raamwerk van de Nederlandse 

Ecologische Hoofdstructuur. Aantasting van 

het raamwerk heeft gevolgen die verder 

strekken dan aileen ter plaatse van het trace. 

Om die reden wordt aan criterium b10 een 

relatief hoog gewicht toegekend (20%)' te 
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criterium gewicht 

(%) 

a4 

a6 

a7 

a1 

a2 

a3 

a5 

aantasting landschapsstructuur 

versnippering beleidscategorieen 

visuele barrierewerking 

aantasting archeologische gebieden 

verlies monumenten 

aantasting monumenten 

aantasting Gea-objecten 

30 

10 

20 

10 

10 

5 

15 

100 

meer daar het om relatief grote doorsnijdin

gen gaat. In tracedeel 5 wordt 1,9 km van de 

Ecologische Hoofdstructuur doorsneden. 

Voor gebieden met een aquatisch ecologi

sche functie (b11) geldt dat er een zodanige 

oppervlaktewaterkwaliteit heerst of wordt 

nagestreefd, dat het gebied aquatische waar

den en potenties heeft. Omdat delen van 

deze gebieden onder natuurgebieden vallen 

en de gebieden ten dele doorwerken in de 

overige criteria met betrekking tot de actuele 

waarden, wordt er aan criterium b11 een 

gewicht van 5% toegekend. 

De criteria voor de effecten 00 de actuele 

(natuur)waarden zijn onder te verdelen in tij

delijke ell permanente effecten. Aan tijdelijke 

effecten (b1 en b4) wordt in totaal een vee I 

lager gewicht toegekend (4%) dan aan per

manente effecten (71%). De tijdelijke effecten 

treden doorgaans aileen gedurende (een 

gedeelte van) de aanlegfase op en hebben 

veelal betrekking op een relatief klein be'in

vloedingsgebied . De effecten zijn bovendien 

grotendeels omkeerbaar. Bij de permanente 

effecten is dat meestal niet het geval. 

Ais tijdelijke effecten worden aangemerkt de 

effecten op vegetatie door tijdelijke bemalin

gen (b1) en de effecten op de weidevogels 

door tijdelijke bemalingen (b4). Aan beide 

effecten wordt eenzelfde laag gewicht toege

kend (2~/o). 

Tot de permanente effecten behoren ener

zijds effecten op de vegetatie door biotoop

verlies (b2) of aantasting (versnippering) (b3) 

en anderzijds effecten op de avifauna door 

biotoopverlies (b5), aantasti ng door versnip

pering (b6) en verstoring door geluid (b7). 

Daarnaast treden er ook effecten op beleids-



matig vastgestelde natuurgebieden (b8) en 

natuurlandschappen (b9) op. Bij de perma

nente effecten wordt het grootste gewicht 

toegekend aan de effecten op de avifauna 

(32%) . Daarbij speelt met name de interna

tionale betekenis van de in het studiegebied 

aanwezige weidevogel- en ganzengebieden 

een rol. Een iets minder groot gewicht wordt 

toegekend (16%) aan de vegetatie. Dit hangt 

samen met de in vegetatiekundig opzicht 

wat minder grote betekenis van het studie

gebied, alsmede met de ten aanzien van de 

effecten op flora en vegetatie minder uitge

strekte invloedssfeer van de aanleg van een 

spoorbaan. 

Vanuit deze onderverdeling van gewichten 

voor de clusters van permanente effecten 

kunnen de gewichten voor de afzonderlijke 

criteria beredeneerd worden. Criterium b2 

(13%) wordt belangrijker geacht dan criteri

um b3 (3%) omdat ruimtebeslag direct leidt 

tot verlies van vegetaties, terwijl versnippe

ring door doorsnijding aileen leidt tot even

tuele kwalitatieve vermindering van de 

standplaatsen. Bovendien is de reikwijdte 

van de spoorbaan voor dit aspect beperkt. 

Criterium b2 is verdeeld in twee subcriteria. 

Biotoopverlies van waardevolle vegetaties 

(b2.1, 8%) wordt belangrijker geacht dan ver

lies van matig waardevolle vegetaties (b2.2, 

5%). Bij de gewichtsverdeling is er rekening 

mee gehouden dat het maximale oppervlak 

biotoopverlies (de norm) van waardevolle 

vegetaties bijna tweemaal zo klein is als het 

oppervlak biotoopverlies van matig waarde

volle vegetaties (zie tabel 6.3.3). 

Ook criterium b3 is onderverdeeld in twee 

subcriteria. Doorsnijding van standplaatsen 

van waardevolle flora/vegetaties (b3.1, 2%) 

wordt belangrijker geacht dan doorsnijding 

van standplaatsen van matig waardevolle 

flora/vegetatie (b3.2, 1%). 

Ten aanzien van de permanente effecten op 

de avifauna wordt criterium b7 (13%) het 

belangrijkst geacht. Weidevogel- en ganzen

gebieden hebben een hoge waarde en zijn 

van internationale betekenis. De reikwijdte 

van de spoorbaan wat betreft rustverstoring 

is zeer groot en het effect is permanent. Cri

terium b7 wordt verdeeld in twee subcriteria. 

Aan rustverstoring van gebieden met hoge 

avifaunistische kwaliteit (b7.2, 6%) wordt een 

iets lager gewicht toegekend dan aan rust

verstoring van gebieden met zeer ho,ge avi-
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faunistische kwaliteit (b7.1, 7%), omdat het 

maximale oppervlak dat wordt be'invloed (de 

norm) bij criterium b7.2 tweemaal zo groot is 

als bij criterium b7.1 (zie tabeI6.3.3). 

Criterium b5 (6%) wordt minder belangrijk 

geacht dan criterium b6 (13%) omdat het bij 

criterium b5 louter gaat om ruimtebeslag. 

Criterium b5 wordt onderverdeeld in twee 

subcriteria . Aan ruimtebeslag van gebieden 

met zeer hoge avifaunistische kwaliteit (b5.1, 

4%) wordt een zwaarder gewicht toegekend 

dan aan ruimtebeslag van gebieden met een 

redelijke avifaunistische kwaliteit (b5.2, 2%). 

In vergelijking met het totale "Ieef" gebied 

van avifauna is de oppervlakte van verlies 

klein. Bij criterium b6 gaat het om de mate 

van be'invloeding door doorsnijding van de 

als een geheel te beschouwen weidevogelge

bieden, wat een veel groter effect heeft dan 

aileen het ruimtebeslag. Criterium b6 wordt 

onderverdeeld in twee subcriteria. Hierbij 

wordt be'invloeding van gebieden met een 

zeer hoge avifaunistische kwaliteit (b6.1, 7%) 

belangrijker geacht dan be'lnvloeding van 

gebieden met een hoge avifaunistische kwa

liteit (b6.2, 6%). Bij de gewichtsverdeling is er 

rekening mee gehouden dat het maximaal 

voorkomend effect (de norm) bij b6.2 twee

maal zo groot is als bij b6.1 (zie tabel 6.3.3). 

Criterium b8 (13%) wordt belangrijker geacht 

dan criterium b9 (10%), omdat natuurreser

vaten veelal klein van omvang zijn, hetgeen 

bij doorsnijding tot een (nagenoeg) volledig 

verlies leidt. Bij doorsnijding van natuurland

schappen, wat veelal grotere gebieden zijn, 

is dat niet het geval. Bij natuurlandschappen 

gaat het derhalve vooral om be'invloeding. 

Centrale doorsnijding van natuurgebieden 

(b8.1, 11 %) wordt belangrijker geacht dan 

perifere doorsnijding van natuurgebieden 

(b8.2, 2%). Bovendien is het maximaal voor

komende effect (de norm) voor centrale 

doorsnijding grater (zie tabel 6.3.3). 

De gewichtsverdeling binnen criterium B is 

in tabel 6.4.2 samengevat. 

6.4.4 Gewichtsverdeling voor criterium

groep C 

Binnen criteriumgroep C worden de volgen

de criteria onderscheiden: 

c1 doorsnijding bodembeschermingsgebie

den en (matig) kwetsbare gebieden; 

c2 reele kans op schade als gevolg van 
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TABEL 6.4.2 GEWICHTSVERDELING CRITERIUMGROEP B 

type effecten 

effecten op actuele natuurwaarden 

gewicht 

(%) 

tijdelijk 4 

permanent 71 

effecten op gebieden met beleidsaccent 25 

Ideels potentiiile natuurwaarden) 

Totaal 100 

grondmechanische effecten; 

c3 industriele winningen binnen be'invloe

dingsgebied tijdelijke bemalingen; 

c4 doorsnijding van intrek- en reserverings

gebieden voor drinkwaterwinningen, 

De belangrijkste effecten binnen criterium

groep C zijn de doorsnijdingen van kwetsbare 

gebieden van zowel bodem als grondwater. 

Bodembeschermingsgebieden en (matig) 

kvvetsbaie gauieuan (el) zUn gevueliy voor 

effecten als verdichtingen in het bodempro

fiel, zettingen als gevolg van verticale draina

ge, aantasting door het aanbrengen van een 

zandlichaam en mogelijk optredende veront

reinigingen van bodem en grondwater door 

het gebruik van de spoorlijn en bij eventuele 

calamiteiten, Intrek- en reserveringsgebieden 

voor drinkwaterwinningen (c4) zijn met name 

gevoelig voor grondwaterverontreinigingen, 

Omdat voor zowel criterium c1 als c4 geldt 

dat er tientallen kilometers kwetsbare gebie

den worden doorsneden (zie tabel 6.3.4). 

wordt aan deze criteria eenzelfde zwaar 

gewicht toegekend (40%), 

Het optreden van grondmechanische effecten 

(c2) wordt ook als belangrijk effect be

schouwd, Ten gevolge van deze vervormin

gen in de ondergrond kan schade worden 

veroorzaakt aan de fundering van gebouwen 

en kunstwerken. Omdat niet bekend is in 

welke mate en waar er daadwerkelijk schade 

zal worden veroorzaakt, wordt aan criterium 

c2 een wat lager gewicht van 15% toegekend, 

I 
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criterium gewicht 

(%) 

b1 

b4 

b2 

b3 

b5 

b6 

b7 

b8 

b9 

b10 

b11 

verdroging vegetatie 2 

verdroging weidevogelgebieden 2 

blotoopverlies vegetotlc .~ ,., 
versnippering vegetatie 3 

biotoopverlies avifauna 6 

versnippering avifauna 13 

verstoring broedvogels 13 

verlies natulirreservaten 13 

doorsnijding beleidscategorieen 10 

ecologische hoofdstructuur 20 

aquatisch ecologische functie 5 

100 

Het minst belangrijk binnen criteriumgroep 

C is het voorkomen van industriele grond

waterwinningen binnen het beYnvloedings

gebied van niet-kortdurende tijdelijke 

bemalingen (c3, 5%), Het gaat hier in de eer

ste plaats slechts om een klein aantal 

industriele grondwaterwinningen (maximaal 

7 over het gehele trace). Bovendien zal dit 

aantal nog kleiner worden ten gevolge van 

de maatregelen die worden genomen om de 

effecten te beperken ten aanzien van de tij

delijke bemalingen. Daarnaast betreft het 

een effect van tijdelijke aard, 

De gewichtsverdeling binnen criteriumgroep 

C is in tabel 6,4 ,3 samengevat, 

6.4.5 Gewichtsverdeling voor criterium

groep D 

Binnen criteriumgroep D worden de volgen

de criteria onderscheiden: 

d1 geluidhinder; 

d2 geluidsoverlast bij recreatieve gebieden 

en projecten; 

d3 geluidsoveriast stiltegebieden; 

d4 trillinghinder; 

d5 visuele hinder; 

d6 be'invloeding materiele orientatie; 

d7 be'invloeding sociale orientatie; 

d8 belevingswaarde omgeving; 

d9 be'invloeding sociale veiligheid; 

d10 verwachtingswaarde slachtoffers bij 

calamiteiten; 

d11 amoveren woningen. 



De criteria zijn onder te verdelen in de vol

gende vier subgroepen : hinder (d1 tim d5). 

orientatie, bereikbaarheid en leefmilieu (d6 

tim d8), veiligheid (d9, d10) en amoveren 

woningen (d11). Aile criteria hebben betrek

king op onomkeerbare effecten. Bij de 

gewichtsverdeling is rekening gehouden 

met de informatie die uit de interviews ten 

behoeve van het aspect Sociale beleving 

naar voren zijn gekomen. 

De criteria in de subgroep hinder betreffen 

criteria die deels (directe) fysieke invloed op 

de gezondheid van de mens tot gevolg kun

nen hebben. Over het algemeen is de mate 

van hinder het meest bepalend voor de 

sociale beleving van betrokkenen. Bij de 

beoordeling van de hindercriteria komen 

tussen de verschillende tracedeelvarianten 

grote verschillen voor, waarbij het in absolu

te zin om een groot aantal gehinderde per

sonen gaat. Om voornoemde redenen wordt 

aan de vijf criteria voor hinder het grootste 

gewicht toegekend (70%). 

Het amoveren van woningen (d11) kan ver

strekkende gevolgen hebben voor de sociale 

beleving van de betrokkenen. Voorts heeft 

het amoveren van woningen meestal ook 

gevolgen voor de sociale structuur in de 

omgeving waarin het plaatsvindt. 

De effecten hebben echter geen directe 

gevolgen voor de fysieke gezondheid van 

mensen; derhalve wordt aan deze subgroep 

een lager gewicht (10%) toebedeeld dan aan 

de subgroep hinder. De effecten die in de 

subgroep orientatie, bereikbaarheid en 

woonomgeving worden beoordeeld, hebben 

geen directe gevolgen voor de fysieke 

gezondheid van mensen. Bovendien betreft 

het effecten waar de mens zich over het 

TABEL 6.4.3 GEWICHTSVERDELING CRITERIUMGROEP C 

type effecten gewicht 

(%) 

aantasting beleidsmatig 80 

aangewezen gebieden 

aantasting andere kwetsbare 20 

gebieden 

Totaal 100 
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algemeen snel aan aanpast, zodat deze 

effecten relatief kortdurend optreden. Om 

deze redenen is aan deze subgroep een rela

tief laag gewicht toegekend (10%). 

De effecten die in de subgroep veiligheid wor

den beoordeeld zullen niet dagelijks tot uiting 

komen. De kans op ongewenste gebeurtenis

sen is altijd klein en leidt niet dagelijks tot 

gedachten en problemen hierover. Ais zich 

echter een ongewenste gebeurtenis voordoet, 

zijn de effecten voor de socia Ie beleving ver

strekkend. Aan de subgroep veiligheid wordt 

eenzelfde gewicht (10%) toegekend als aan de 

vorige twee subgroepen. 

De 70% van de subgroep hinder is te verde

len over vijf criteria . Hierbij krijgt geluidhin

der (d1) het hoogste gewicht (35%). omdat 

deze effecten de meeste directe invloed op 

de fysieke gezondheid van de mens kunnen 

hebben. Hierbij wordt een toename in aantal 

ernstig gehinderden en gehinderden een 

vee I belangrijker effect geacht dan een toe

name in aantallicht gehinderden (verhou

ding 2:15). Omdat evenwel in het eerste 

geval (d1.1) het maximaal aantal gehinder

den driemaal lager is dan in het tweede 

geval (d1 .2, zie tabel 6.3.5) wordt aan d1.1 

slechts een gewicht van 25% en aan d1.2 een 

gewicht van 10% gegeven, omdat het binnen 

dit criterium eveneens directe effecten voor 

de fysieke gezondheid van de mens betreft. 

Het gewicht voor trillinghinder is lager dan 

het gewicht voor geluidhinder, omdat geluid

hinder over het algemeen als meer negatief 

wordt ervaren en omdat bovendien het aan

tal trillinggehinderden lager is dan het aantal 

geluidgehinderden. Aan visuele hinder (d5) 

wordt een relatief groot gewicht gegeven 

(10%) omdat dit grote invloed kan hebben 

op de beleving van het wonen. 

criterium gewicht 

(%) 

c1 doorsnijding bodembeschermings- 40 

gebieden c.a. 

c4 doorsnijding intrek- en 40 

reserveringsgebieden drinkwater 

c2 reele kans op schade door vervormingen 15 

c3 industriele winningen 5 

100 
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Een relatief laag gewicht is toegekend aan 

geluidsoverlast bij recreatieve gebieden en 

projecten (d2, 5%). De effecten die in dit cri

terium gemeten worden hebben weliswaar 

gevolgen voor de sociale beleving, maar 

slechts in geringe mate en niet direct op de 

gezondheid van de mensen. Bovendien zijn 

deze gebieden vermijdbaar. 

Criterium d3 (doorsnijding stiltegebieden) 

wOldt rtllatief otllangrijk geacht (10%). Hip-r

bij speelt een rol dat deze gebieden zijn 

opgenomen in het beleid en dat er in de 

slechtst voorkomende situatie een groot 

oppervlak aan stiltegebied wordt be'invloed 

(bijna 1500 ha in sectie 3G). Binnen de sub

groep orientatie, bereikbaarheid en leefmi

lieu is het hoogste gewicht toebedeeld aan 

be'invloeding sociale orientatie (d7, 6%). De 

be'invloeding van sociale orientatie heeft een 

relatief hoger gewicht, omdat deze vaak een 

gevolg is van de beleving van de materiele 

orientatie (d6, 2%). Aan criterium d8 (bele

vingswaarde van de omgeving) wordt een 

gewicht van 2% toegekend. Binnen de sub

groep veiligheid wordt aan criterium d9 

(sociale veiligheid) een gewicht van 6% toe

gekend en aan criterium dl0 (verwachtings

waarde slachtoffers bij ongevalien) een 

gewicht van 4%. Een ongeval in verband 

met het goederenvervoer over de Betuwe

route (dl0) heeft veel grotere gevolgen dan 

etlll ullytlwtlllsie ytloeurtenis beueffende de 

TABEL 6.4.4 GEWICHTSVERDELING CRITERIUMGROEP 0 

type effecten gewlcht 

(%) 

hinder 70 

orientatie, bereikbaarheid 10 

en leefmilieu 

veiligheid 10 

amoveren woningen 10 

Totaal 100 

criteria 

d1 

d2 

d3 

d4 

d5 

d6 

d7 

dS 

d9 

dl0 

d11 
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socia Ie veiligheid (d9). Anderzijds zal in het 

dagelijks leven het gevoel van sociale veilig

heid een belangrijker rol spelen dan de angst 

voor ongevalien. 

Aan het criterium d 11 (amovatie woningen) 

is een gewicht van 10% toegekend . 

De gewichtsverdeling binnen criteriumgroep 

D is in tabel 6.4.4 samengevat. 

groep E 

Binnen criteriumgroep E worden de volgen

de criteria onderscheiden: 

e1 doorsnijding van bestaande en geplan

de bedrijfsterreinen; 

e2 barrierewerking op bestaande en 

geplande bedrijfsterreinen; 

e3 doorsnijding van bestaande en geplande 

recreatieve objecten en sportvoorzieningen; 

e4 barrierewerking door blokkering van 

wandel- en fietsroutes; 

e5 verstoring van recreatieve gebieden 

door geluidsoverlast; 

e6 effect van tijdelijke bemalingen op land

bouwopbrengst; 

e7 doorsnijding van (Iandbouw)bedrijfs

structuren; 

e8 sbe-verlies per grondgebruikersvorm; 

e9 barrierewerking door vermindering van 

aantal overgangen; 

e10 doorsnijding van landinrichtings

projecten. 

gewicht 

(%) 

geluidhinder 35 

geluidsoverlast bij recreatieve 5 

gebieden en projecten 

geluidsoverlast stiltegebieden 10 

trillinghinder 10 

vi sue Ie hinder 10 

be'invloeding materiele orientatie 2 

be'invloeding sociale orientatie 6 

belevingswaarde omgeving 2 

be"invloeding socia Ie veiligheid 6 

verwachtingswaarde aantallen 4 

slachtoffers bij ongevallen 

amoveren woningen 10 

100 



De criteria ten aanzien van de economische 

aspecten hebben betrekking op industrie (el 

en e21. recreatie (e3, e4 en e5) en landbouw 

(e6 - el0). De waarde van industriele en 

landbouwactiviteiten (jeder 40%) wordt het 

grootst geacht voor de lokale economie, 

omdat industrie en landbouw van grater 

belang zijn voor de werkgelegenheid dan 

recreatie. 

Bovendien is de totale omvang van het 

areaal dat be'invloed wordt door de aanleg 

en het gebruik van de Betuweroute vee I 

groter dan bij de recreatie. De economische 

waarde van recreatie (20%) komt vooral tot 

uitdrukking in het al of niet aantrekken van 

recreanten en toeristen en door de gegene

reerde lokale bestedingen. Hierbij speelt 

werkgelegenheid een kleinere rol. 

Binnen de subgroep industrie wordt het 

effect van doorsnijding van bestaande en 

geplande bedrijfsterreinen (el) zwaar mee

gewogen (30%) omdat er door doorsnijding 

direct verlies van het bedrijfsterrein optreedt 

en autonome ontwikkelingen van geplande 

bedrijfsterreinen gefrustreerd worden. De 

barrierewerking door vermindering en 

bereikbaarheid en door de milieu-effecten 

geluid, trilling en veiligheid (e2) wordt 

beschouwd als een indirect effect dat door 

het treffen van voorzieningen relatief een

voudig is te compenseren. Omdat het aantal 

bedrijfsterreinen dat be'invloed wordt groter 

is dan bij criterium el (zie tabel 6.3.6). wordt 

er toch nog een gewicht van 10% aan crite

rium e2 toegekend. 

TABEL 6.4 .5 GEWICHTSVERDELING CRITERIUMGROEP E 

type effecten 

industrie 

recreatie 

landbouw 

Totaal 

gewicht 

(%1 

40 

20 

40 

100 
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Het meest ingrijpend voor de openlucht

recreatie is de doorsnijding van (del en) van 

dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen 

(e3, 10%). Er zijn directe economische gevol

gen door ruimtebeslag, daling van bezetting, 

minder standplaatsen e.d. Geluidhinder (e5) 

komt in dit verband op de tweede plaats. 

Vooral verblijfs- en dagrecreatieve voorzie

ningen en bezienswaardigheden zullen in 

aantrekkelijkheid achteruit gaan. Omdat het 

aantal gehinderde recreatieve voorzieningen 

groter is dan het aantal doorsneden reere

atieve voorzieningen wordt aan e5 een 

gewicht van 8% toegekend. 

Permanente barrierevorming van fiets- en 

wandel routes in de gebruiksfase (e4) wordt 

in vergelijking met bovengenoemde effecten 

veruit het minst zwaar aangerekend (2%). 

Dit hangt vooral samen met de aard van de 

activiteit (mobiele recreatie) en de aanwezig

heid van alternatieven in het geval delen van 

de route komen te vervallen als gevolg van 

de aanleg van de Betuweroute. 

Bovendien komt dit effect maar in beperkte 

mate voor (maximaal 2 routes in tracedeel

variant T). Er is geen sprake van barrierevor

ming van vaarroutes in de gebruiksfase. 

Binnen de subgroep landbouw wordt het 

grootste gewicht toegekend aan veranderin

gen in de landbouwstructuur (e7, e8 en el0). 

Hiervan wordt het sbe-verlies (e8, 15%) en 

doorsnijdingen van landinriehtingsprojecten 

(el0, 12%) zwaarder meegewogen dan door

snijding van huiskavels (e7, 8%). daar de eeo

nomische gevolgen van e8 en e10 grater zijn. 

criterium gewicht 

(%1 

e1 

e2 

e3 

e4 

e5 

e6 

e7 

e8 

e9 

e10 

doorsnijding bedrijfsterreinen 

barriilrewerki ng bedrijfsterreinen 

doorsnijding recreatiegebieden 

blokkering recreatieve routes 

verstoring recreatiegebieden 

effect op landbouwopbrengst 

doorsnijding bedrijfsstructuren 

sbe-verlies 

vermindering aantal kruisingen 

doorsnijding landinrichtingsprojecten 

30 

10 

10 

2 

8 

2 

8 

15 

3 

12 

100 

75 
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Barrierewerking door vermindering van het 

aantal overgangen (e9) is een indirect effect 

en wordt daarom minder zwaar meegewo

gen (3%). Het effect van tijdelijke bemalin

gen op de landbouwopbrengst is zeer 

tijdelijk en daarom het minst belangrijk (2%). 

De gewichtsverdeling binnen criteriumgroep 

E is in tabel 6.4.5 samengevat. 

6.5 RESULTATEN EFFECTVERGELlJKING 

BETUWEROUTE 

6.5.1 Resultaten voor tracedeel 1 

Voor tracedeel 1 zijn achttien tracedeel

varianten vastgelegd. Hiervan zijn vier hoofd

combinaties voor de verbinding Rotterdam

Papendrecht (A, B, A, en K,l gecombineerd 

met diverse mogelijkheden om de Noord te 

kruisen bij Alblasserdam (E of F) of via de 

Sophia polder (KH of KJ). 

Ook bestaat de keuze om de Havenspoorlijn 

te verleggen (A" en K,,) . De achttien trace

deelvarianten zijn opgebouwd uit de volgen

de secties en sectiecombinaties (zie 

tracetekeningen tracedeelrapport 1): 

- Bij handhaven van de huidige Haven

spoorlijn: 

de "Vaanp/ein/ussen" fA en B): 

AEb=lA- lA4 - ltb - lF2 

AEt=1A-1A4-1Et-1F2 

AFb=lA- lA4 - lFb - 1F2 

BEb=1B-1A4-1Eb-1F2 

BEt=lB-1A4-1Et-1F2 

BFb=1B- lA4 - lFb - lF2 

de "Reijerwaardboog": 

A,Eb=lA,-lA4 - lEb - 1F2 

A,Et=1A,- lA4 - lEt - 1F2 

A,Fb=lA,- 1A4 -lFb -lF2 

de Sophiavarianten: 

K,KH=l K,- 1 K3 - 1 K4 - 1 KHb 

K,KHt=lK,- lK3 - lK4 - lKHt 

K,KJt=l K,- 1 K3 - 1 K4 - 1 KJt 

- Bij verleggen van de Havenspoorlijn: 

in combinatie met de "Reijerwaardboog": 

A"Eb=lA,,- 1A4 - lEb - lF2 

A"Et=lA,,- 1A4 - 1 Et - 1 F2 

A"Fb=lA,,- 1A4 - lFb - lF2 

in combinatie met d e Sophiavarianten: 

K"KHb=lK,,- 1K3 - 1K4 - 1KHb 

K"KHt=1K,,-1K3 - 1K4 - lKHt 

K"KJt=l K,,- 1 K3 - 1 K4 - 1 KJt 
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De tracedeelvarianten zijn per criterium

groep met elkaar vergeleken. In tabel 6.5.1 

zijn per criteriumgroep de totaalscores weer

gegeven, die verkregen zijn na gewogen 

sommering. Een lagere totaalscore duidt op 

een grotere relatieve geschiktheid van de 

variant. Tevens worden de meerkosten ten 

opzichte van de goedkoopste variant aange

geven. In bijlage 6.5.1 is aangegeven per cri-

t€iiumgroep hoe de totaalscort: vafluit de 

gemeten effecten tot stand is gekomen. 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

landschap blijkt dat de Sophiatunnelvarian

ten K KHt en K KJt relLltief het mep.st aesr.hikt i I -.J • - -

zijn. Deze varianten zijn geschikter dan de 

overige varianten, met name door minder 

doorsnijding van kwetsbare landschaps

structuur (a4) als ook minder visuele barrie

rewerking (a7), zie bijlage 6.5.1. 

Bij verleggen van de Havenspoorlijn zijn de 

varianten K"KHt en K"KJt het meest geschikt. 

Bij deze varianten treedt meer doorsnijding 

van archeologisch waardevolle gebieden 

(al) op dan bij de Sophiavarianten waarbij 

de Havenspoorlijn gehandhaafd blijft. 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

ecologie blijkt dat in tracedeel 1 de effecten 

op de ecologie gering zijn in vergelijking met 

de andere tracedelen. Variant K,KJt is relatief 

het meest geschikt. De varianten waarbij de 

Havenspoorlijn wordt verlegd, zijn relatief 

iets minder geschikt, zie ook bijlage 6.5.1 . 

Uit de totaalscores voor de milieutechnische 

aspecten blijkt dat de Sophiavariant K,KHt 

relatief het meest geschikt is. Deze variant 

heeft zowel minder kans op schade door ver

vormingen (c2) als minder doorsnijding van 

intrek- en reserveringsgebieden voor drink

waterwinningen (c4), zie bijlage 6.5.1. Bij ver

leggen van de huidige Havenspoorlijn is er 

een toename van de lengte waarover een 

kans bestaat op schade door vervormingen in 

de ondergrond. Hierdoor zijn deze varianten 

iets minder geschikt dan de varianten waarbij 

de Havenspoorlijn gehandhaafd blijft. 

Uit de totaalscores voor de sociale aspecten 

blijkt dat de effecten in dit tracedeel groot 

zijn. De Sophiatunnelvarianten K"KHt en 

K"KJt (veri egg en Havenspoorlijn) zijn relatief 

het meest geschikt. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door minder toename in aantal 

personen die (ernstige) geluidhinder onder-
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TABEL 6.5.1 TOTAALSCORE PER CRITERIUMGROEP NA GEWOGEN SOMMERING VOOR TRACEDEEL 1 

Vaanpleinvarianten (lA en 18) met huidige Havenspoorlijn 

traciideelvariantan AEb AEt AFb BEb BEt BFb 

landschap 0.14 0.13 0.14 0.17 0.15 0.16 

ecologie 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 

milieutechnische aspecten 0.29 0.26 0.28 0.29 0.26 0.28 

sociale aspecten 0.57 0.52 0.53 0.49 0.44 0.45 

economie 0.34 0.34 0.38 0.39 0.38 0.42 

meerkosten (min) 940 910 870 920 900 850 

Reijerwaardvarianten (1 A,) en Sop hiavarianten (1 K,) met huidige Havenspoorlijn 

traciidaalvariantan A,Eb A,Et A,Fb K,KHb K,KHt K,KJt 

landschap 0.12 0.11 0.12 0.12 0.03 0.03 

ecologie 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.05 

milieutechnische aspecten 0.29 0.26 0.28 0.21 0.16 0.24 

socia Ie aspecten 0.49 0.44 0.44 0.44 0.31 0.38 

economie 0.32 0.32 0.36 0.48 0.44 0.42 

meerkosten (min) 880 850 810 0 160 190 

Reijerwaardvarianten (lAII ) en Sophiavarianten (lK II ) met verlegde Havenspoorlijn 

tracedaalvariantan 

landschap 

ecologie 

milieutechnische aspecten 

sociale aspecten 

economie 

meerkosten (min) 

vinden (dl .l) en minder trilling en visuele 

hinder (d4 en d5). De Sophiavarianten zijn in 

het algemeen beter dan de overige varianten 

door een kleiner aantal te amoveren won in

gen (d11) en minder effect op de sociale vei

ligheid (d9), zie bijlage 6.5.1. 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

economie blijkt dat varianten A,Eb en A,Et 

relatief het meest geschikt zijn . Bij deze 

var ianten is er sprake van minder be'lnvloe

ding van bedrijfsterreinen (e2) en minder 

sbe-verlies (e8) in vergeJijking met de overi

ge varianten . Bij de Sophiavarianten zijn 

deze effecten groot. 

Bij verleggen van de huidige Havenspoorlijn 

is er een toename van sbe-verlies. Deze 

varianten zijn daarom iets minder geschikt 

vanuit de criteriumgroep economie. 

AIiEb AIiEt AIIFb KIIKHb KIIKHt KIIKJt 

0.11 0.10 0.11 0.13 0.04 0.04 

0.01 0.08 0.01 0.08 0.01 0.06 

0.34 0.31 0.32 0.26 0.21 0.28 

0.33 0.28 0.28 0.21 0.20 0.21 

0.33 0.34 0.31 0.49 0.45 0.43 

1030 1000 960 150 300 330 

De kosten van de Sophiavarianten zijn aan-

zienlijk lager dan de varianten langs de A 15 

(Vaanpleinlusvarianten en Reijerwaardva-

rianten). De meerkosten voor het verleggen 

van de Havenspoorl ijn bedragen circa 150 

miljoen gulden. 

6.5.2 Resultaten voor tracedeel 2 

Voor tracedeel 2 zijn drie tracedeelvarianten 

vastgelegd. Deze tracedeelvarianten zijn 

combinaties van secties uit tracedeel 2. 

Vanwege de geringe lengte van de sectie 

zander keuzemogelijkheid 2GH, maakt deze 

sectie onderdeel uit van aile drie de varian

ten. Het gaat hier am de volgende varianten 

(zie tracetekeningen tracedeelrapport 2): 
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Varianten: 

G1=2G1+2GH (noordelijk om Hardinxveld-Giessen 

dam) 

H 1 h=2H 1 h+2GH (huidig spoorbaantrace) 

H11=2H11+2GH (verdiept langs huidig spoorbaan

trace) 

De tracedeelvarianten zijn per criterium

graep met elkaar vergeleken. In tabel 6.5.2 

Lijn per crireriumgroer rle tnTRRisr.nrp.s weer

gegeven die verkregen zijn na gewogen 

sommering. Een lagere totaalscore duidt op 

een grotere relatieve geschiktheid van de 

variant. Tevens worden de meerkosten ten 

opzichte van de goedkoopste variant aange

geven. In bijlage 6.5.2 is aangegeven per cri

teriumgroep hoe de totaalscore vanuit de 

gemeten effecten tot stand is gekomen. 

Uit de totaalscore voor de criteriumgroep 

landschap blijkt dat tracedeelvariant Hll 

(gebundeld met de bestaande personen

spoorlijn en verdiepte ligging) de meest 

geschikte variant is. Zowel variant Hlh als 

Hll zijn gunstiger dan variant Gl ten aanzien 

van de belangrijkste criteria als de doorsnij

ding van kwetsbare landschapsstructuur 

(a4.1) en 9 rote visuele ba rrierewerking 

(a7.1), zie bijlage 6.5.2. Wat betreft de door

snijding van kwetsbare landschapsstructuur 

gaat het bij Glom een nieuwe doorsnijding, 

LtJrwiji Hih en Hii gebundeid zijn met de 

bestaande spoorlijn. 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

ecologie blijkt dat varianten Hlh en H11 rela

tief het meest geschikt zijn. Bij variant Gl 

treedt er meer biotoopverlies op van flora/ 

vegetatie (b2.2) en weidevogelgebieden (b5) 

en rustverstoring van broedvogels (b7), zie 

bijlage 6.5.2. Ook is er sprake van meer ver

snippering van flora/vegetatie (b2.2) en een 

grotere aantasting van gebieden met een 

hoge oppervlaktewaterkwaliteit (bl1). 
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Uit de totaalscores voor de milieutechnische 

aspecten blijkt dattracedeelvariant Hll rela

tief het meest geschikt is ten aanzien van de 

milieutechnische aspecten. Binnen deze 

varianten is het enige effect binnen de 

milieutechnische aspecten het optreden van 

grondmechanische effecten, waarbij de reele 

kans op schade het grootst is voor variant 

G 1, gevolgd door variant H 1 h, zie bijlage 6.5.2. 

Uit de totaalscores voor de sociale aspecten 

blijkt dat tracedeelvariant Gl (ten noorden 

van Hardinxveld-Giessendam) ten aanzien 

van de sociale aspecten relatief het geschiktst 

is. Dit wordt voornamelijk veronrzaakt door 

de hindereffecten (dl tim d5), de verande

ring in beleving van het leefmilieu (d8) en de 

grotere kans op slachtoffers bij ongevallen in 

Hardinxveld-Giessendam, zie bijlage 6.5.2. 

Wat betreft de geluidhinder is een hoog

gelegen trace met geluidsschermen (H 1 h) 

geschikter dan een laaggelegen trace in een 

tunnelbak (Hll) . Wat betreft trilling- en 

visuele hinder is Hll geschikter dan Hlh. 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

economie blijkt dat variant Gl (ten noorden 

van Hardinxveld-Giessendam) relatief 

geschikter is ten aanzien van de economi

sche aspecten dan Hlh en Hll. Ten aanzien 

van de industrie en de recreatie is Gl 

gescnlkter, doordat er In deze varrant geen 

be'invloeding van bedrijfsterrein of geluids

toe name bij recreatieve projecten plaats

vindt, zie bijlage 6.5.2. Ten aanzien van de 

landbouw zijn Hl h en Hll (langs bestaande 

spoorlijn) geschikter, afgezien van het aantal 

af te sluiten landbouwwegen, onder andere 

doordat er geen huiskavels van landbouwbe

drijven worden doorsneden. 

De kosten van Gl en Hlh zijn ongeveer 

gelijk. De kosten van een verdiepte ligging 

(Hll) zijn aanzienlijk hoger. 

TAREl 6.5.2 TOTAALSCORE PER CRITERIUMGROEP NA GEWOGEN SOMMERING VOOR TRACEOEEL 2 

tracedeelvarianten G1 H1h H11 

landschap 0.32 0.16 0.12 

ecologie 0.20 0.15 0.15 

milieutechnische aspecten 0.13 0.12 0.03 

sociale aspecten 0.24 0.43 0.48 

economle 0.27 0.29 0.29 

meerkosten (min) 0 0 300 
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TABEL 6.5.3 TOTAALSCORES PER CRITERIUMGROEP NA GEWOGEN SOMMERING VOOR TRACEDEEL 3 

tracedeelvarianten GhJ GIJ 

landschap 0.34 0.33 

ecologie 0.50 0.50 

milieutechnische aspecten 0.43 0.43 

socia Ie aspecten 0.29 0.30 

economie 0.29 0.29 

meerkosten (min) 50 180 

6.5.3 Resultaten voor tracedeel 3 

Om het aantal varianten in tracedeel 3 te 

beperken heeh eerst een voorafweging 

plaatsgevonden, zie bijlage 6.1.1. Aileen die 

varianten zijn "afgevallen" welke secties 

bevatten die op aile criteriumgroepen en de 

kosten slechter scoorden dan de nu gepre

senteerde combinaties met alternatieve 

secties. Op basis van deze voorafweging 

worden acht tracedeelvarianten vergeleken. 

Deze tracedeelvarianten zijn combinaties 

van secties uit tracedeel 3, waarbij om tot 

volledige varianten te komen ook de secties 

2G2 en 2H2 uit tracedeel 2 zijn meegeno

men. Het gaat om de volgende varianten (zie 

tracetekeningen tracedeelrapport 3): 

I noordvarianten (via Leerdam): 

GhJ=2G2+3Gh+3J+303 (op maaiveldniveau Leer

dam) 

GIJ=2G2+3GI+3J+303 (verdiepte ligging in Leerdam) 

II zuidvarianten (Iangs de A 15; noord en 

zuid om Schelluinen (HH respectieveJijk H2) 

in combinatie met noord (M20 1 a), zuid 

(NPla) en combinatie (NPla02) Jigging tus

sen Meteren en Tie/}: 

HH M20 1 a=2G2+2HHm+3HHm+3H3+3M2+30 1 a+ 

302+303 

H2M20 1 a=2H2+3H2m+3H3+3M2+30 1 a+302+303 

HH N Pl a=2G2+2HHm+3H Hm+3H3+3N+3Pa 1 +3P2 

H2NPla=2H2+3H2m+3H3+3N+3Pla+3P2 

H HN Pl a02=2G2+2H H m+3H H m+3H3+3N+3Pl a+ 

3PP+302+303 

H2N Pl a02=2H2m+3H2m+3H3+3N+3Pl a+3PP+302 

+303 

De tracedeelvarianten zijn per criterium

graep met elkaar vergeleken. In tabel 6.5.3 

zijn per eriteriumgroep de totaalseores weer

gegeven, die verkregen zijn na gewogen 

sommering. Een lagere totaalseore duidt op 

een grotere relatieve geschiktheid van de 

variant. Tevens worden de meerkosten ten 

HHM201a 

0.18 

0.46 

0.34 

0.15 

0.18 

0 

H2M201a HHNP1a H2NP1a HHNP1a02 H2NP1a02 

0.17 0.16 0.15 0.17 0.16 

0.43 0.49 0.46 0.49 0.46 

0.35 0.39 0.40 0.39 0.40 

0.20 0.15 0.20 0.16 0.20 

0.17 0.22 0.20 0.21 0.20 

40 40 70 30 

opzichte van de goedkoopste variant aange

geven. In bijlage 6.5.3 zijn voor elke criteri

umgroep de berekeningen van de gemeten 

effecten per tracedeelvariant naar de totaal

score per tracedeelvariant uitgewerkt. 

Uit de totaalseores voor de criteriumgroep 

landschap blijkt dat de noordvarianten GhJ 

en GIJ (gebundeld met de bestaande spoor

lijn en door Leerdam) minder goed scoren 

ten aanzien van de landschappelijke aspec

ten. Deze varianten doorsnijden met name 

meer kwetsbare landschapsstructuur (a4.1 L 
zie bijlage 6.5.3. De tracedeelvariant H2NP1a 

is relatief het meest geschikt ten aanzien van 

de landschappelijke aspeeten. 

Bij Schelluinen is de variant ten zuiden van 

Schelluinen langs de A 15 (H2) iets gunstiger 

dan de variant ten noorden van Schelluinen 

(HH). Bij eerstgenoemde variant treedt er 

minder doorsnijding van kwetsbare land

sehapsstructuur (a4.1) en minder visuele 

barrierewerking (a7.1) op. 

In het laatste gedeelte van tracedeel 3 is de 

variant die zuidelijk gebundeld is met de A 15 

(NP1 a) relatief geschikter dan de noordelijk 

gebundelde variant (M201a) en de variant 

die via seetie PP van zuid naar noord gaat 

(NP1a02). Het grootste verschil treedt op in 

het verlies van of aantasting van monumen

ten (a2 en a3), welk effect voor de zuidelijk 

met de A 15 gebundelde variant geringer is. 

Ook treedt er bij de zuidelijk gebundelde 

variant minder doorsnijding van Gea-objec

ten (a5.2) op dan bij de noordelijk gebundel

de variant. 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

ecologie blijkt dat de effeeten voor de ecolo

gische aspecten in traeedeel 3 relatief groot 

zijn. Dit geldt voor bijna aile criteria met uit

zondering van de tijdelijke effecten, zie bij

lage 6.5.3. De verschillen tussen de 

tracedeelvarianten zijn relatief klein. 
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Tracedeelvariant H2M201a (ten zuiden van 

Schelluinen en met het laatste gedeelte 

noordelijk langs de A 15) is ten aanzien van 

de ecologische aspecten relatief de meest 

geschikte variant. De noordvarianten GhJ en 

GIJ (gebundeld met de bestaande spoorlijn 

en door Leerdam) zijn met name minder 

geschikt door een grotere doorsnijding van 

de Ecologische Hoofdstructuur (bl 0) en 

Jandere' belei dscateQorieen (b9) en door de 

doorsnijding van een gebied met een aqua

tisch ecologische functie. Ook is er sprake 

van een groter effect als gevolg van rust

verstoring (b7.1). 

Bij Schelluinen is de variant ten zuiden van 

Schelluinen geschikter dan de variant ten 

noorden van Schelluinen. Voor zowel 

flora/vegetatie als voor de avifauna is er 

sprake van meer biotoopverlies en versnip

pering van waardevolle gebieden (b2, b3, b5 

en b6) bij de laatst genoemde variant, zie bij

lage 6.7.2. 

In het laatste gedeelte van tracedeel 3 is de 

variant die noordelijk gebundeld is met de 

A15 (M201a) relatief geschikter dan de zui

delijk gebundelde variant (NP1a) en de 

variant die via sectie PP de A 15 kruist. Dit 

wordt onder andere veroorzaakt door een 

centrale doorsnijding van een natuurterrein 

is sectie N en meer versnippering van wei

devogelgebieden door laatstgenoemde 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

milieutechnische aspecten blijkt dat variant 

HHM201a relatief het meest geschikt is. De 

noordvarianten GhJ en GIJ (gebundeld met 

de bestaande spoorlijn en door Leerdam) zijn 

minder geschikt dan de varianten gebundeld 

met de A 15. Dit wordt voornamelijk veroor

zaakt door een groter doorsnijding van 

(matig) kwetsbare bodem, zie bijlage 6.5.3. 

Bij Schelluinen is de variant ten noorden van 

Schelluinen (HH) geschikter door minder 

kans op schade als gevolg van vervormin

gen in de ondergrond (c2). 

In het laatste gedeelte van tracedeel 3 is de 

variant die noordelijk is gebundeld met de 

A15 (M201a) het meest geschikt, met name 

vanwege minder doorsnijding van intrek- en 

reserveringsgebieden ten behoeve van de 

dri nkwaterwinning. 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

sociale aspecten blijkt dat er nauwelijks ver

schillen zijn tussen de varianten die met de 

I 
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A15 zijn gebundeld. De noordvarianten GhJ 

en GIJ (Iangs bestaande spoorlijn en door 

Leerdam) zijn relatief ongunstig . Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de hinder

effecten die optreden in Leerdam en de 

geluidstoename in een groot stiltegebied 

(1500 hal. 

Bij Schelluinen is de variant gebundeld met 

de A15 (H2) minder geschikt dan de variant 

ten noornp.n Vim Scheilui'1en (HH ). 

Wat betreft de geluidhinder treden er geen 

verschillen op door de plaatsing van geluids

schermen ter hoogte van Schelluinen . De 

variant ten noorden van Schelluinen is gun

stiger door onder andere minder doorsnij

ding van stiltegebied (d3) en minder 

verandering in de woonomgeving, gerela

teerd aan de landschappelijke waarde (d8). 

Voor het laatste gedeelte in tracedeel 3 zijn 

er slechts minimale verschillen tussen de 

varianten. 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

economie blijkt dat variant H2M201 a relatief 

de meest geschikte variant is. De noordva

rianten GhJ en GIJ (gebundeld met de 

bestaande spoorlijn) zijn relatief het meest 

ongunstig. Deze varianten zijn minder gun

stig doordat er een bedrijfsterrein meer 

wordt doorsneden en er drie recreatieve 

objecten worden doorsneden . De varianten 

iCings de A i5 doorsnijden geen recreatleve 

objecten . 

Ook voor de criteria met betrekking tot de 

landbouw zijn varianten GhJ en GIJ minder 

geschikt, met name vanwege een grotere 

doorsnijding van landinrichtingsprojecten 

(el0) en meer doorsnijding van bedrijfsstruc

turen (e7), zie bijlage 6.5.3 . 

Bij Schelluinen zijn de verschillen klein, maar 

is de variant ten zuiden van Schelluinen (H2) 

iets geschikter dan de varianten ten noorden 

van Schelluinen (HH), met name door 

minder doorsnijding van huiskavels (e7) en 

minder doorsnijding van landinrichtings

projecten (el0). In het laatste gedeelte van 

tracedeel 3 is de noordelijke bundeling met 

de A 15 (M201a) gunstiger dan de zuidelijke 

bundeling (NPla) en de variant die van zui

delijke bundeling naar noordelijke bundeling 

gaat (NPla02). Dit wordt voornamelijk ver

oorzaakt door minder sbe-verlies (e8) en 

minder doorsnijding van landinrichtings

projecten (el0) bij de eerstgenoemde 

variant. 



De verschillen in kosten in dit tracedeel zijn 

minder groot dan in de vorige tracedelen. 

Het kostenverschil tussen noord en zuid om 

Schelluinen en het kostenverschil tussen 

noord en zuid van de A 15 bij Meteren en Tiel 

is in de orde van grootte van 30 a 40 miljoen 

gulden. 

6.5.4 Resultaten voor tracedeel 4 

Voor tracedeel 4 worden drie afwegingen 

gemaakt. De eerste twee afwegingen betref

fen de onderstaande tracedeelvarianten, die 

in dit geval slechts uit een sectie bestaan. 

Het gaat hier om de volgende varianten (zie 

tracetekeningen tracedeelrapport 4) ; 

gedeelte van Tiel : 

St=4St (tunnel) 

Sbh=4Sbh (brug met hoge baan langs Tiel) 

Sbm=4Sbm (brug met baan op "maaiveld" bij Tiel) 

en bij Echteld: 

T =4T (Iangs A 15) 

U=4U (Iangs bestaand spoor) 

Ten behoeve van de derde afweging heeft 

eerst een voorafweging plaatsgevonden, zie 

bijlage 6.1.1. Op basis van deze voorafwe

ging worden vier varianten vergeleken. Niet 

gepresenteerd zijn de varianten waar de sec

ties 4W en 4Y deel vanuit maken, omdat 

deze voor aile criteria slechter scoorden. De 

tracedeelvarianten zijn opgebouwd uit de 

volgende secties; 

gedeelte Ke s teren-Elst: 

VX=4V+4X (langs bestaand spoor) 

W1X=4W1+4WW+4X (combinatie) 

W1Yc=4W1+4Yc (langs A15) 

VYc=4V+4VV+4Yc (combinatie) 

De tracedeelvarianten zijn per criterium

groep met elkaar vergeleken. In tabel 6.5.4 

zijn per criteriumgroep de totaalscores weer-

I 
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gegeven, die verkregen zijn na gewogen 

sommering . Een lagere totaalscore duidt op 

een grotere relatieve geschiktheid van de 

variant. Tevens worden de meerkosten ten 

opzichte van de goedkoopste variant aange

geven . In bijlage 6.5.4 is aangegeven per cri

teriumgroep hoe de totaalscore vanuit de 

gemeten effecten tot stand is gekomen. 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

landschap blijkt dat binnen de met elkaar te 

vergelijken varianten St, T en W1Yc relatief 

de me est geschikte varianten zijn. De effec

ten op het landschap in dit traced eel zijn 

gering vanwege de bundeling met de A 15 of 

met de bestaande spoorlijn. 

Variant 5t is met name geschikter dan de 

varianten Sbh en Sbm door minder door

snijding van kwetsbare landschapsstructuur 

(a4). 

Variant T is geschikter dan variant U aange

zien de aantasting van de landschapsstruc

tuur (a4.2) aanzienlijk minder is. In variant 

4U treedt ten aanzien van dit criterium het 

grootste effect op voor de Betuweroute. 

De gunstige score van variant W1Yc is ook 

een gevolg van de beperkte aantasting van 

de landschapsstructuur ten opzichte van de 

overige varianten. 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

ecologie blijkt dat er binnen de met elkaar te 

vergelijken varianten geen onderscheid 

gemaakt kan worden tussen de varianten 

Sbh, 5bm en St en dat de varianten U en 

W1Yc de meest geschikte varianten zijn . Met 

uitzondering van de varianten Ten U zijn de 

effecten op de ecologie in dit tracedeel 

beperkt. 

Variant U is met name gunstiger dan variant 

T door de geringere verstoring van broedvo

gels (b7), ondanks dat in variant U de groot

ste effecten optreden voor de verdroging 

TABEL 6.5.4 TOTAALSCORES PER CRITERIUMGROEP NA GEWOGEN SOMMERING VOOR TRACEDEEL 4 

tracedeelvarianten Sbh Sbm St T U VX W,X W,Vc VVc 

landschap 0.19 0.19 0.18 0.12 0.18 0.21 0.18 0.15 0.19 

ecologie 0.19 0.19 0.19 0.40 0.22 0.15 0.15 0.09 0.10 

milieutechnische aspecten 0.59 0.59 0.51 0.33 0.31 0.70 0.40 0.24 0.64 

sociale aspecten 0.31 0.30 0.29 0.02 0.08 0.24 0.12 0.07 0.20 

economie 0.60 0.60 0.60 0.39 0.40 0.11 0.10 0.08 0.09 

meerkosten (min) 20 0 160 0 20 0 120 130 80 
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van de vegetatie (b1) en de verdroging van 

de weidevogelgebieden (b4). In variant T 

daarentegen treedt het grootste effect op 

voor de versnippering van de vegetatie (b3). 

De gunstige score van variant W1Yc is onder 

andere het gevolg van het beperkte biotoop

verlies en de beperkte versnippering van de 

aanwezige vegetatie (b2, b3). 

Uit de totaaiscores vaor de criteiiumyruep 

milieutechnische aspecten blijkt dat binnen 

de met elkaar te vergelijken varianten de 

varianten St, U en W1Yc het meest geschikt 

zijn. 

Variant St is gunstiger dan de varianten Sbh 

en Sbm aangezien hier geen grondmechani

sche effecten en be·invloeding van indus

triele winningen optreden (c2, c3). 

Variant U is gunstiger dan variant T aange

zien er een beperktere doorsnijding van 

(matig) kwetsbare bodem is (c1). De ver

schillen tussen de varianten zijn echter klein. 

Variant W1Yc is eveneens gunstiger dan de 

varianten VX, W1X en VYc als gevolg van de 

beperkte doorsnijding van (matig) kwetsbare 

bodem (c1l. 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

sociale aspecten blijkt dat binnen de met 

elkaar te vergelijken varianten de varianten 

St, T en W1Yc het meest geschikt zijn. 

V'ariant St is met name gunstjy81 dan ue 

variant Sbh en Sbm als gevolg van een klei

nere be·invloeding van de sociale veiligheid 

(d9). De verschillen zijn echter beperkt. 

Varianl Tis gunstiger dan variant U ten 

gevolge van minder trilling- en visuele hin

der (d4, d5). De scores van zowel variant T 

als U zijn zeer laag. 

Variant W1Yc is gunstiger dan de overige 

varianten als gevolg van de beperkte geluid

en trillinghinder (d1, d4) . De varianten, waar 

sectie W1 onderdeel van uitmaakt (gebun

deld met de A15). hebben een aanzienlijk 

lagere score dan de varianten waar sectie V 

onderdeel van uitmaakt (gebundeld met de 

bestaande spoorlijn door de gemeenten 

Kesteren en Opheusden). 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

economie blijkt dat binnen de met elkaar te 

vergelijken varianten de varianten St, T en 

W1Yc het meest geschikt zijn. 

Het enige effect dat onderscheidend is voor 

de varianten is de tijdelijke be·l·nvloeding van 

de landbouwopbrengst (e6) . Gezien het 
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beperkte gewicht dat aan dit effect is 

toegekend, zijn de verschillen tussen de met 

elkaar te vergelijken varianten zeer gering. 

Wat betreft de kosten blijkt een tunnel bij Tiel 

(St) circa 160 miljoen duurder dan de "maai

veldligging" met brug (Sbm). Bij Echteld is 

de variant langs de A 15 (T) goedkoper, ter

wijl tussen Kesteren en Eist de bundeling 

met de A.15 (WlYc) duurder is. 

6.5.5 Resultaten voor tracedeel 5 

Voor tracedeel 5 zijn zes tracedeelvarianten 

vastgelegd. Deze tracedeelvarianten zijn 

combinaties van sectip.s. Vanwege de gerin

ge lengte van de sectie zonder keuzemoge

Iijkheid 5AA3 maakt deze onderdeel uit van 

aile zes de varianten. Het gaat hier om de 

volgende varianten (zie tracetekeningen 

tracedeelrapport 5): 

trace ten noorden van Groessen : 

AAb=5AA1b+5AA2b+5AA3 

AAt=5AA 1t+5AA2t+5AA3 

trace ten zuiden van Groessen : 

BBb=5BB1b+5BB2+5AA3 

BBt=5BB 1t+5BB2+5AA3 

combinatie: 

CCb=5AA 1 b+5CCb+5BB2+5AA3 

Cct=5AA 1t+5CCt+5BB2+5AA3 

NB:b=brug, t=tunnel 

De tracedeelvarianten zijn per criterium

groep met elkaar vergeleken. In tabel 6.5.5 

zijn per criteriumgroep de totaalscores weer

gegeven, die verkregen zijn na gewogen 

sommering. Een lagere totaalscore duidt op 

een grotere relatieve geschiktheid van de 

variant. Tevens worden de meerkosten ten 

opzichte van de goedkoopste variant aange

geven. In bijlage 6.5.5 zijn voor elke criteri

umgroep de berekeningen van de gemeten 

effecten naar de totaalscore per tracedeel

variant uitgewerkt. 

Voor de criteriumgroep landschap zijn de 

totaalscores voor tracedeel 5 hoger dan bij 

de varianten in andere tracedelen. Dat wil 

zeggen dat de effecten op het landschap in 

tracedeel 5 relatief groot zijn. 

Uit de totaalscores blijkt dat de zuidel ijke 

tracedeelvariant BBt relatief het meest 

geschikt is, direct gevolgd door variant CCt. 
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TABEL 6.5 .5 TOTAALSCORES PER CRITERIUMGROEP NA GEWOGEN SOMMERING VOOR TRACED EEL 5 

tracedeelvarianten 

landschap 

ecologie 

milieutechnische aspecten 

sociale aspecten 

economie 

meerkosten (min) 

Variant BBt is geschikter dan de andere tun

nelvarianten door een kleinere doorsnijding 

van archeologische gebieden met een hoge 

verwachtingswaarde (al) en minder monu

menten die mogelijkerwijs worden aange

tast (a3). zie bijlage 6.5.5. Ook blijkt dat de 

tunnelvarianten aile drie geschikter zijn dan 

de meest geschikte brugvariant BBb. De tun

nelvarianten zijn met name geschikter dan 

de brugvarianten door minder doorsnijding 

van kwetsbare landschapsstructuur (a4) en 

minder doorsnijding van de grate land

schappelijke eenheid Rijnstrangen (a6) . 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

ecologie blijkt dat de effecten op de ecologie 

in tracedeel 5 groter zijn dan in de andere 

tracedelen. Dit wordt voornamelijk veroor

zaakt door de grote doorsnijding van de Eco

logische Hoofdstructuur (Pannerdensch 

Kanaal en Oude Rijnstrangen) en de door

snijding van andere beleidscategorieen. Ook 

de effecten op de avifauna door versnippe

ring en rustverstoring zijn groot. 

De noordelijke variant AAt is relatief het 

meest geschikt vanuit de criteriumgroep 

ecologie, gevolgd door variant AAb. De 

noordelijke varianten AAt en AAb zijn rela

tief geschikter dan de overige varianten door 

minder doorsnijding van de Ecologische 

Hoofdstructuur ten opzichte van varianten 

BBb en BBt, minder versnippering van 

gebieden met hoge avifaunische kwaliteiten 

(b6) en minder effecten als gevolg van rust

verstoring op broedvogels (bn zie bijlage 

6.5.5. 

Met name wat betreft de rustverstoring heeft 

de tunnelvariant minder effecten dan de 

brugvariant. Bij de varianten AAt en AAb is 

er ook minder doorsnijding van 'andere' 

beleidscategorieen (b9). 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

milieutechnische aspecten blijkt dat variant 

BBt relatief het meest geschikt is. Dit wordt 

AAb AAt CCb CCt BBb BBt 

0,54 0,38 0,50 0,36 0,44 0,35 

0,43 0,39 0,52 0,50 0,60 0,58 

0,45 0,48 0,42 0,45 0,42 0,40 

0,69 0,67 0,66 0,64 0,59 0,54 

0,58 0,57 0,66 0,66 0,48 0,48 

20 170 10 160 ° 12O 

voornamelijk veroorzaakt doordat deze tun

nelvariant, in tegenstelling tot de andere tun

nelvarianten, geen intrekgebied voor 

drinkwaterwinningen (c4) doorsnijdt, zie bij 

lage 6.5.5. De variant is ten aanzien van de 

milieutechnische aspecten gunstiger dan de 

brugvarianten door minder invloed op 

industriele winningen als gevolg van niet

kortdurende tijdelijke bemalingen. 

Uit de totaalscores voor de criteriumgroep 

sociale aspecten blijkt dat de effecten in 

tracedeel 5 groot zijn. Tracedeelvariant BBt is 

relatief het meest gesch ikt. Voor nagenoeg 

aile criteria, met name wat betreft de hinder

effecten (dl tot en met d5). is deze variant 

geschikter dan de overige varianten. 

Uit de totaalscore voor de criteriumgroep 

economie blijkt dat ook voor de economie de 

effecten groot zijn in vergelijking met de 

andere tracedelen. Varianten BBb en BBt zijn 

relatief het meest gesch ikt, met name voor 

de criteria met betrekking tot de recreatie (e3 

en e5) . Ook is er sprake van minder sbe-ver

lies (e8) bij deze varianten, zie bijlage 6.5.5. 

De kosten van de verschillende varianten 

ontlopen elkaar niet zo vee/. Het verschil tus

sen een brug en een tunne l bedraagt afhan

kelijk van de variant 120-150 miljoen gulden. 

6.6 AFWEGING CUP-LOKATIE 

6.6.1 Aigemeen 

Voor de afweging tussen de CUP-Iokaties 1, 

2 en 3 (zie lokatietekeningen CUP) zijn eerst 

de afzonderlijke effecten van het CUp, dus 

niet de effecten van de bijbehorende secties, 

in de vergel ijking betrokken. Behalve de 

afweging van de CUP-Iokatie is ook de afwe

ging tussen de tracedeelvarianten van 

belang, omdat er een keuzemogeli j kheid 

bestaat tussen de secties 4Yc en 4X. 

Omdat het kan voorkomen dat de meest 
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geschikte CUP-Iokatie voor de verschillende 

criteriumgroepen niet gekoppeld is aan de 

meest geschikte sectie voor de verschillende 

criteriumgroepen, zijn vervolgens de effec

ten van de CUP-Iokaties met de bijbehoren

de secties vergeleken. 

Dezelfde criteria zijn gehanteerd voor de 

tracekeuze. De gewichtensets en de motive

,iny vuur ue yewidltefl~ets die gehanteerd 

worden voor het CUP, staan in bijlage 6.4.1. 

6.6.2 Resultaten CUP-lol<aties 

Voor de CUP-Iokatie zijn de volgende varian

ten vastgestelrl: 

- lokatie 1=Yc (ElstNalburg langs A15) 

• lokatie 2=X (ElstNalburg langs bestaande lijn) 

- lokatie 3=Z (Bemmel) 

Deze lokaties zijn per criteriumgroep met 

elkaar vergeleken. De berekeningen van de 

gemeten effecten naar de totaalscores per 

criteriumgroep zijn terug te vinden in bijlage 

6.6.2. 

In tabel 6.6.1 staan de totaalscores weerge

geven voor de verschillende criteriumgroe

pen. Hierbij duidt een lagere totaalscore op 

een grotere relatieve geschiktheid. Tevens 

worden de meerkosten ten opzichte van de 

lokatie met de laagste kosten gegeven. 

Uit de totaalscores blijkt dat de lokatie 1 

relatief het meest geschikt is voor aile criteri

umgroepen uitgelOnderd de criteriumgroep 

ecologie. 

Voor de criteriumgroep landschap is lokatie 

1 met name geschikter door minder door

snijding van kwetsbare landschapsstrLlctuur 

(a4.1) en minder grote visuele barrierewer

king (a7.1), zie bijlage 6.6.1. 

Voor de criteriumgroep ecologie is lokatie 2 

relatief het meest geschikt door minder ver-
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snippering van gebieden met matig waarde

volle vegetaties (b3.2) en avifauna (b6.2). 

Voor de criteriumgroep rnilieutechnische 

aspecten is lokatie 1 het meest geschikt door 

de minste doorsnijding van (matig) kwets

bare bodem (c1). 

Ook voor de criteriumgroep sociale aspecten 

is iokatie i het meest gescniKt. Omdat er 

weinig bebouwing rondom de lokatie is, 

scoort deze variant lOwe I voor de geluid- als 

voor de orientatie-effecten en met betrekking 

tot het amoveren van (bedrijfs)woningen 

gunstigel' dan de andere lok"ties. 

Voor de criteriumgroep economie is lokatie 1 

relatief het meest geschikt. De lokatie is 

geschikter dan lokatie 2 waarbij twee 

recreatieve projecten worden doorsneden 

(e3). Lokatie 1 doorsnijdt landinrichtings

projecten (el0). 

De kosten van lokatie 3 zijn aanzienlijk hoger 

in verband met de extra te realiseren verbin

dingsbogen naar Arnhem en Nijmegen. 

6.6.3 Resultaten voor CUP met bijbeho

rende secties 

Op basis van de resultaten van de vergelij

king in de vorige paragraaf blijkt dat lokatie 1 

v~~r aile criteriumgroepen, met uitzondering 

van de criteriumgroep ecologie, de meest 

geschikte variant is. 

Omdat er een keuzemogelijkheid bestaat tus

sen sectie X en sectie Yc, kan het voorkomen 

dat de gecombineerde effecten van de CUP

lokaties en de secties voor lokatie 1 groter 

zijn dan voor lokatie 2. Om deze reden wor

den in deze paragraaf de resultaten van de 

vergelijking tussen lokaties 1 en 2 gecornbi

neerd met de bijbehorende secties gepre

senteerd. 

TABEL 6.6.1 TOTAALSCORES PER CRITERIUMGROEP NA GEWOGEN SOMMERING VOOR DE CUP-LOKATIES 

lokatie !oka!ie 1 'oka!ie 2 !okatie 3 

landschap 0,33 0,60 0,55 

ecologie 0,68 0,51 0,94 

milieutechnische aspecten 0,22 1,00 0,68 

sociale aspecten 0,30 0,70 0,61 

economie 0,37 0,80 0,56 

meerkosten (min) 0 40 130 
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TABEL 6.6.2 TOTAALSCORES PER CRITERIUMGROEP NA GEWOGEN SOMMERING VOOR DE CUP·LOKATIES 

MET BIJBEHORENDE SECTIES 

CUP-Iokatie 

landschap 

ecologie 

milieutechnische aspecten 

socia Ie aspecten 

economie 

meerkosten (min) 

In tabel 6.6.2 staan de totaalscores weerge

geven voor de CUP-Iokaties met bijbehoren

de secties na gewogen sommering. Hierbij 

duidt een lagere totaalscore op een grotere 

relatieve geschiktheid. De berekeningen van 

de gemeten effecten naar de totaalscores 

zijn terug te vinden in bijlage 6.6.3. 

Uit de bovenstaande totaalscores blijkt dat 

lokatie 1 met de daaraan gekoppelde effec

ten voor de bijbehorende sectie, voor aile 

criteriumgroepen geschikter is, met uitlOn

dering van de criteriumgroep economie. De 

effecten op de economie treden op bij land

bouw door meer doorsnijding van bedrijfs

structuren (e7) en meer sbe-verlies bij 

lokatie 1. 

De totale effecten voor de ecologie zijn 

geringer. Dit geldt lOwe I v~~r de effecten op 

flora en vegetatie als voor de effecten op de 

avifauna, zie bijlage 6.6.3. 

De kosten van lokatie 1 met sectie Yc zijn 40 

miljoen hoger dan de kosten van lokatie 2 

met sectie X. 

6 .7 SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 

Met behulp van de gewogen sommerings

methode zijn op basis van de gekwantifi

ceerde effectbeschrijvingen de alternatieve 

traces voor de Betuweroute en de alternatie

ve lokaties voor het CUP vergeleken. Deze 

vergelijking heeft voor ieder tracedeel en 

voor de CUP-Iokaties plaatsgevonden voor 

vijf criteriumgroepen: landschap, ecologie, 

milieutechnische aspecten, socia Ie aspecten 

en economie. De meest geschikte 

variant(en) per criteriumgroep zijn weer

gegeven op de bij de tracedeelrapporten 

behorende kaart "overzicht tracevarianten 

per criteriumgroep en het meest milieu

vriendelijk alternatief". 

Daar waar verschillende varianten gelijk 

lokatie 1 + sectie Yc 

0,48 

0,20 

0,66 

0,36 

0,64 

40 

lokatie 2 + sectie X 

0,72 

0,63 

1,00 

0,87 

0,48 

o 

scoren en presentatie van al deze varianten 

de inzichtelijkheid van de kaart niet ten 

goede komt, is een keuze gemaakt. 

Voor tracedeel 1 zijn achttien tracedeelva

rianten vergeleken. In twaalf van deze 

varianten wordt de Havenspoorlijn gehand

haafd en in zes varianten wordt deze ver

legd. Beide groepen bevatten drie 

Sophiavarianten. 

Voor aile criteriumgroepen, met uitzondering 

van criteriumgroep economie, maken de 

meest geschikte varianten deel uit van de 

Sophiatunnelvarianten. Voor de sociale 

aspecten betreft het een variant waarbij de 

Havenspoorlijn wordt verlegd (KlHt), terwijl 

deze in de meest geschikte varianten voor de 

groepen landschap, ecologie en milieutech

nische aspecten wordt gehandhaafd. De 

effecten voor sociale beleving zijn bij het 

handhaven van de Havenspoorlijn duidelijk 

groter dan bij het verleggen daarvan. Voor 

de andere criteriumgroepen zijn deze ver

schillen kleiner. De varianten K"KJt, KlHt, 

K,KJt en K,KHt scoren voor de criteriumgroep 

landschap vrijwel gelijk. Slechts de varianten 

K,KJt en K,KHt zijn gevisualiseerd op boven

genoemde kaart. 

Voor de criteriumgroep economie zijn de 

varianten A,Eb en A,Et het meest geschikt. 

De kosten van de Sophiavarianten zijn aan

zienlijk lager dan de varianten langs de A 15. 

Het verleggen van de Havenspoorlijn brengt 

circa 150 miljoen meerkosten met zich mee. 

Uit de totaalscores voor tracedeel 2 blijkt dat 

tracedeelvariant H11 (gebundeld met de 

bestaande spoorlijn) voor de criteriumgroe

pen landschap, ecologie en milieutechnische 

aspecten de meest geschikte variant is, en 

tracedeelvariant G 1 de minst geschikte. Voor 

de criteriumgroepen socia Ie aspecten en 

ecanomie ligt dit andersam . De totaalscores 

voar de derde tracedeelvariant in tracedeel 
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2, variant H1 h, wijken niet veel af van die 

van H11. De effecten zijn over het algemeen 

klein te noemen in vergelijking met de ande

re tracedelen, uitgezonderd de sociale 

aspecten. 

De kosten voor de varianten G1 en H1 h zijn 

vergelijkbaar, terwijl de verdiepte ligging 

van H 1 (H 11) aanzienlijk meer kost. 

Voor tracedeel 3 ziin na een vOOl"afweging 

twee noordelijke en zes zuidelijke tracedeel

varianten met elkaar vergeleken. De criteri

umgroepen landschap, sociale aspecten en 

economie scoren in vergelijking met andere 

tracedelen relatief laag, wat duidt op relatief 

weinig effecten. Voor de criteriumgroep 

sociale aspecten scoren de diverse varianten 

vrijwel gelijk. Slechts de zuidelijke variant is 

gevisualiseerd op eerder genoemde kaart. 

Voor de criteriumgroepen ecologie en milieu

technische aspecten zijn relatief hoge totaal

scores berekend (relatief grote effecten). 

De beide noordelijke varianten (gebundeld 

met de bestaande spoorlijn en door Leer

dam) blijken voor aile criteriumgroepen het 

minst geschikt te zijn. 

De totaalscores voor de zuidelijke varianten, 

aile in meer of mindere mate gebundeld met 

de A15, ontlopen elkaar niet veel. 

Opgemerkt kan worden dat bij Schelluinen 

de zuidelijke variant H21angs de A15 voor de 

de noordelijke variant HH, terwijl dit voor 

milieutechnische aspecten andersom ligt. In 

het oostelijke gedeelte van tracedeel 3 is de 

noordelijke variant Q1a iets gunstiger voor 

de verschillende criteriumgroepen, behalve 

voor landschap, waarvoor de zuidelijke 

variant P1 a het meest geschikt is. Ail een de 

zuidelijke variant is gevisualiseerd op de 

reeds genoemde kaart. 

De kostenverschillen tussen de varianten in 

dit tracedeel, opgedeeld in de keuzen bij 

5chelluinen en bij Meteren-Tiel, vallen in de 

orde van grootte van 30 il 40 miljoen gulden. 

Binnen traced eel 4 zijn afwegingen gemaakt 

voor het westelijke (drie variantenl. centrale 

(twee varianten) en oostelijke gedeelte (vier 

varianten na voorafweging). 

In het westelijke deel is de variant 5t voor 

aile criteriumgroepen het meest geschikt en 

5bh het minst. Variant 5bm scoort voor de 

verschillende criteriumgroepen gelijk of net 

iets minder ongunstig dan 5bh. 

I 
Betuweroute B Tra ce-ond erzo ek en MER 

In het centrale dee I is voor de criteriumgroe

pen landschap, socia Ie aspecten en eCOnO

mie variant T (gebundeld met de A 15) de 

meest geschikte. De verschillen met de 

variant U zijn overigens klein, met uitzonde

ring van sociale aspecten, waarvoor echter 

opvallend lage totaalscores zijn berekend. 

Voor ecologie en milieutechnische aspecten 

is variant U het meest geschikt. Bij ecologie 

7ijn fie tota~dscores voar de varianten daarbij 

duidelijk verschillend. 

In het oostelijke deel van tracedeel 4 is 

variant W,Yc, die is gebundeld met de A 15, 

voor aile criteriumgroepen het meest gun

stig. De totaalscores zijn in vergelijking met 

het westelijke en centrale deel en met ande

re tracedelen laag, hetgeen duidt op relatief 

geringe effecten . Variant VX is voor aile cri

teriumgroepen het minst gUnstig, met uit

zondering van ecologie, waarvoor variant 

W,X nog net iets ongunstiger scoort. 

De kostenverschillen worden hier bepaald 

door de keuzes tussen brug of tunnel bij Tiel 

(tunnel circa 160 miljoen duurder) en de 

bundeling met de A 15 die voor variant T 

goedkoper is en voor variant WY (Kesteren

Elst) duurder. 

Over het algemeen zijn de totaalscores voor 

de zes vergeleken tracevarianten in tracedeel 

5 hoog. Dat wil zeggen dat de effecten in dit 

tracedeei reiatief groat zlJn . LJaarnaast blijkt 

dat de tUnnelvarianten, met uitzondering van 

milieutechnische aspecten, voor aile criteri

umgroepen gunstiger scoren dan de 

bijbehorende brugvarianten. Voor de criteri

umgroep ecologie is variant AAt de meest 

geschikte. De verschillen met de varianten 

BB en CC zijn groot als gevolg van verschil

len in doorsnijding van de Ecologische 

Hoofdstructuur en andere beleidscatego

rieen. De BB-varianten zi jn voor deze groep 

het minst geschikt. 

Voor de overige criteriumgroepen is BBt de 

meest geschikte tracevariant. 

De kosten van de verschillende varianten 

ontlopen elkaar niet zoveel. Het verschil tus

sen een brug en een tunnel bedraagt afhan

kelijk van de variant 120 a 150 miljoen 

gulden. 



Voor de afwaglng tussen de CUP-Iokaties 1, 

2 en 3 2iJn eersl de afzonderlijke affocten van 

het CUP vergeleken. Voor aile criteriumgroe

pen is lolc:alie 1 de mees! geschikte en IOlc:atie 

3 de mins! geschikle. Uitzondering vorm! 

ecologie, waarvoor lokatie 2 he! maes! en 

lokatie 3 het mins! geschikt is. Tussen de 

berckende totaalscores bastaan voor aile 

criteriumgroepen grote verschillen . 

De kosten van lokalie 3 vaUen door de exIra 

te reaHseren verbindingsbogen neer Arnhem 

en Nijmegen aanzionlijk hager ult. 

Na deze anonderlijke vergelijking ziin de 

lokaties 1 en 2 nogmaals beschouwd, nu 

achter met Inbegrip van de bijbehorende 

seetles Yc en X. In deze vergeUjklng komi 

lokatie 1 weer voor vrijwel alie criterlum

groepen als meest geschikt neer voren, met 

Inbegrip van Gcologie_ Voor de criterlum

groep economle Is de lokatie 2 het mees! 

gunstig. Lokatie 1 met sectie Vc is circe 

40 miljoon duurder den lokatie 2 met sectie X. 

I 
Betuw(!rou\e B Trllc'-onderzoek en MER 
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7 Betuweroute B Trace -ond erzoek en MER 

Alternatieven 

7 .1 INLEIDING 

in de Richt!!jnen wordt aangegeven dat in 

ieder geval de volgende alternatieven moe

ten worden beschreven: 

- het 'nulalternatief': dit is de ontwikkeling die 

optreedt wanneer er geen (extra) maatregelen wor

den genomen om de vervoerssituatie tussen Rot

terdam en Zevenaar via de Betuweroute te 

verbeteren en wanneer de vervoersintensiteiten 

elders zich 'autonoom' ontwikkelen; 

- het 'meest milieuvriendelijk alternatief'; 

- het ' bundelingsalternatief' (bundeling m et de A 15). 

Daarnaast zijn diverse combinaties van 

varianten denkbaar. Op kaart 2 is het resul

taat gepresenteerd van de 'beste' scores per 

criteriumgroep over de totale tracelengte 

(tracedelen 1 tim 5). Deze worden echter niet 

als aflOnderlijke alternatieven beschouwd. 

In hoofdrapport dee I A is het 'nulalternatief' 

nader uitgewerkt. In dit hoofdstuk van dee I B 

komen de overige alternatieven aan de orde 

die In de Hlchtlijnen zijn opgenomen. De 

navolgende paragrafen geven een beschrij

ving van het 'meest milieuvriendelijk alterna

tief' (7.2) en het 'bundelingsalternatief' (7.3). 

Tenslotte wordt in paragraaf 7.4 een kwalita

tieve beschouwing gegeven van de conse

quenties van het 'meest milieuvriendelijke 

alternatief' en het 'bundelingsalternatief' ten 

opzichte van het 'nulalternatief'. Er vindt geen 

onderlinge afweging van alternatieven plaats. 

7.2 MEEST MILIEUVRIENDELlJK ALTERNATIEF 

7.2.1 Aigemeen 

In de Richtlijnen (biz. 17) wordt het meest 

milieuvriendelijk alternatief gedefinieerd als 

het alternatief waarbij de best bestaande 

mogelijkheden ter bescherming van het 

milieu worden toegepast. Het accent voor 

het meest milieuvriendelijk alternatief dient 

volgens de Richtlijnen te liggen op een lOda

nige tracekeuze voor de Betuweroute en een 

lokatiekeuze voor het CUP, dat lo min moge

lijk nieuwe doorsnijdingen ontstaan. De Eco

logische Hoofdstructuur dient hierbij lOveel 

mogelijk te worden gehandhaafd. 

In principe kan dit alternatief worden be-

schou'vvd al5 een corflbinatie vc:lll Lie fneest 

milieuvriendelijke tracedeelvarianten voor de 

Betuweroute en het meest milieuvriendelijke 

lokatie-alternatief voor het CUp, gecombi

neerd met aanvullende mitigerende maat

regelen. 

Het begrip meest milieuvriendelijk kan op 

verschillende manieren worden ge·interpre

teerd. Vanuit de mens bezien zal het meest 

milieuvriendelijk alternatief woongebieden 

lOveel mogelijk dienen te vermijden. Vanuit 

natuur en landschap bezien zal daarentegen 

het meest milieuvriendelijk alternatief lOveel 

mogelijk gebieden met natuur- en land

schapswaarden moeten ontzien . Volgens 

deze laatste benadering lOU het meest 

milieuvriendelijk trace op een aantal plaat

sen juist door woongebieden kunnen gaan. 

Dit kan leiden tot tegenstrijdigheden bij de 

samenstelling van het meest milieuvriende

lijk alternatief. 

Naast het in de Richtlijnen aangegeven 

accent wordt het voor de trace- en lokatie

keuze van Betuweroute en CUP ook van 

belang ge8cht om de milieu-effecten op de 

mens en de milieutechnische effecten zoveel 

mogelijk te beperken. 

Deze uitgangspunten lei den ertoe dat het 

meest milieuvriendelijk alternatief is samen

gesteld aan de hand van de criteriumgroe

pen landschap, ecologie, milieutechnische 

aspecten en sociale aspecten. 

Daar waar de resultaten van deze criterium

groepen niet met elkaar overeenkomen, is 

een keuze gemaakt. Waar tracedeelvarianten 

of lokatievarianten onderling verschillen, is 

aan de effecten op de mens een grotere 

waarde toegekend. 

Gelet op voorgaande overwegingen bestaat 

het meest milieuvriendelijk alternatief uit 

een combinatie van de volgende secties en 

sectiecombinatie: 

- traced eel 1: 1 K" - 1 KHt - 1 F3 

- tracedeel 2: 2F - 2G1 - 2GH - 2H2m 



- t racedee l 3: 3H2m - 3H3 - 3M2 - 301a - 302 - 303 

- t racedeel 4: 4St - 4U - 4W1 - 4YC - 4Z 

- tracedeel 5: 5Z - 5881t - 5882 - 5AA3 

Het CUP is gesitueerd langs de sectie 4YC. 

Het meest milieuvriendelijk alternatief is 

over de grootste lengte gebundeld met de 

A 15. Uitzondering hierop vormen het 

Sophiatrace binnen tracedeel1, het trace ter 

hoogte van Hardinxveld-Giessendam, ter 

hoogte van Echteld, en het gedeelte van de 

Betuweroute binnen tracedeel 5, waar de 

A15 (nog) niet aanwezig is. 

Aangezien de nieuw aan te leggen spoor

baan via het Sophiatrace aanzienlijk korter is 

dan bij bundeling met de A 15, zijn met name 

de effecten op het landschap en op de socia

Ie aspecten geringer. 

Bij Hardinxveld-Giessendam bestaat het 

meest milieuvriendelijk alternatief uit de 

variant noordelijk om de kern heen. Daar

voor is gekozen omdat de sociale effecten 

van een variant door de kern langs de 

bestaande spoorlijn relatief groot zijn. 

Ter hoogte van Echteld is het meest milieu

vriendelijk alternatief niet gebundeld met de 

A15 maar met de bestaande spoorlijn. De 

bundeling met de bestaande spoorlijn is met 

name geschikter vanwege de hoge ecologi

sche waarden van het Liendense Veld en 

Ommerense Veld ten noorden van de A 15. 

Bij de kruising van de Noord, het Amster

dam-Rijnkanaal en het Pannerdensch Kanaal 

maken de tunnelvarianten dee I uit van het 

meest milieuvriendelijk alternatief. Bij Schel 

luinen heeft een ligging van het trace ap 

maaiveldniveau de minste milieu-effecten. 

In de volgende paragraaf wordt een korte 

beschrijving per tracedeel gegeven van 

gebiedskenmerken, speciaal gericht op de 

landschappelijke, ecologische, sociale en 

milieutechnische aspecten . Daarbij zal indica

tief worden aangegeven welke specifieke 

maatregelen kunnen worden getroffen om 

negatieve effecten te beperken of te campen

sereno Tevens wordt ingegaan op effecten die 

van belang zijn door de relatief grote reikwijd

te, onomkeerbaarheid van de effecten, effec

ten met een permanent karakter en effecten 

in relatief kwetsbare gebieden of omgevin

gen. Hierbij wordt tevens ingegaan op de 

mogelijkheden voor het treffen van mitige

rende maatregelen, voor zover het lokatie

c.q. gebiedspecifieke maatregelen betreft. 

I 
Betuweroute B Trace-o nderzoe k en MER 

Naast bovengenoemde specifieke maatrege

len kunnen maatregelen worden getroffen 

die een algemeen karakter hebben of die 

door eenvoudige handelingen kunnen wor

den gerealiseerd. 

Maatregelen met een algemeen karakter zijn 

bijvoorbeeld het combineren c.q. afstemmen 

van werkzaamheden gericht op de aanleg 

van de spoorlijn met werkzaamheden gericht 

op behoud van archeologische waarden. 

Ook maatregelen gericht op het verplaatsen 

van monumenten (beperken van bemalingen 

en hand haven van oppervlaktewaterpeilni

veaus) hebben een algemeen karakter. Aan 

dergelijke maatregelen wordt in deze 

beschouwing geen nadere aandacht 

besteed. Dit geldt eveneens voor kortstandig 

optredende effecten . 

Voor de be"invloeding van ongevallen, socia

Ie veiligheid, materiele en socia Ie orientatie 

zullen over het he Ie trace hetzelfde type 

maatregelen kunnen worden getroffen. 

Maatregelen ter beperking van het amove

ren van woningen dienen in een later stadi

um te worden ingevuld vanwege de sterk 

plaatselijke afhankelijkheid van dergelijke 

maatregelen. 

7.2.2 Lol,atie-specifiel,e maatregelen 

Tracedeel 1 

Het traced eel Rotterdam-Papendrecht wordt 

in belangrijke mate gekarakteriseerd door 

stedelijke bebouwingen en parken van de 

Maasstad en IJsselmande. Hieraan grenzen 

agrarische complexen, voornamelijk 

bestaande uit vollegronds tuinbouw en kas

sen op zeeklei. Een netwerk van bovenregio

nale infrastructurele lijnen, inclusief het 

rangeerterrein Kijfhoek, doorkruisen het 

gebied. Tevens zijn twee 'dode' rivierarmen 

(Waal en Devel) en een 'Ievende' (Noord) in 

deze regio te vinden . 

Aansluitend op deze karakteristieken kan 

worden gedacht aan accentuering van de 

groenstructuur waar dat mogelijk is. De 

zogenaamde overhoeken lenen zich plaatse

lijk voor realisatie van recreatieve voorzie

ningen. 

Beperking van geluideffecten wordt gereali

seerd door het plaatsen van geluidsscher

men . Vanwege de hiermee gepaard gaande 

visuele hinder is er sprake van een negatief 

effect op de sociale beleving . Door het aan

kleden van de schermen met beplanting is 

het ruimtebegrenzende effect van de scher-
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men enigszins te reduceren. Tevens ontstaan 

hierdoor mogelijkheden voor het creeren 

van groene verbindingszones binnen het 

stedelijk gebied. 

Aan taluds gebonden kwelvegetaties worden 

plaatselijk aangetast. Herstel kan plaatsvin

den door op de nieuwe taluds de ontwikkel

ing van deze vegetaties te bevorderen, bij

voorbeeld door het verspreiden van maaisel 

van intnr.t gp.hip.ven wililrclevo!ie ta!udvege

taties. 

Tracedeel 2 

Het tracedeel Papendrecht-Gorinchem loopt 

voor een dee I langs de bestaande spoorlijn 

door het veenweidegebied van de Alblasser

waard, dat wordt gekenmerkt door een grof

korrelige ruimtelijke structuur. Het landschap 

is in de loop der tijd weinig veranderd en 

kan als kwetsbaar worden aangemerkt. Ken

merkend zijn de lange sma lie kavels, de slo

ten en de grate openheid van dit op veeteelt 

gerichte agrarisch gebied. Veenriviertjes 

zoals de Giessen, al of niet met lintbebou

wing, completeren het beeld_ Door de 

genoemde openheid is er sprake van een 

graot visueel effect. De doorsnijding van het 

landschap kan worden ingepast door kavel

begeleidende beplanting evenwijdig aan de 

sloten. Laagveenontwikkeling en ontwikke

ling van moerasnatuur langs het trace bieden 

eveneens mogeiijkheden voor mpassmg. 

De huidige spoorberm is uit ecologisch oog

punt waardevol door de voorkomende 

spoorbermvegetatie. Bij de aanleg van het 

nieuwe trace verdwijnt deze dee Is. Door de 

inrichting en het beheer van de nieuwe 

spoordijk te richten op nieuwe ontwikkeling 

van deze vegetatie kan herstel plaatsvinden. 

Verspreiden van maaisel van het intact 

gebleven deel van het oude trace over het 

nieuwe talud kan vestiging van de karakte

ristieke flora versnellen. 

Ter hoogte van Giessendam doorsnijdt het 

trace oppervlaktewater met een hoogwaardi

ge functie. Toepassing van zoet zand voor de 

aardebaan kan het risico op be'invloeding 

van het oppervlaktewater door zout uitban

nen. Verder is kwaliteitsbe-invloeding van het 

oppervlaktewater te voorkomen door het 

aanbrengen van folie of afsluitende kleilagen 

onder de aardebaan, waardoor eventueel 

verontreinigd water kan worden opgevan

gen en gecontroleerd worden afgevoerd. 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

In het landelijk gebied treedt door de door

snijding van het poldergebied over een grote 

lengte effect op voor broedvogels. Door het 

aanbrengen van begeleidende beplanting 

langs het trace, ter afscherming van bewe

ging en geluid, kan dit effect worden vermin

derd. 

Het tracedeel Papendrecht-Gorinchem door-

snijdt een aantal 'natte' verbindingszcncs 

behorend tot de Ecologische Hoofdstructuur, 

te weten de Giessen, de Smoutjesvliet/Schel

luinense Vliet en de zone ten noorden van 

Gorinchem. Door bij de aanleg van het trace 

in deze zones tegelijkertijd voorzieningen 

aan te leggen die migratie van de beoogde 

diersoorten kunnen bevorderen, kan het 

effect worden verminderd. 

Voor de aanwezigheid van watergebonden 

soorten is de otter doelsoort. Dit betekent 

onder meer: 

- bij de dimensionering van bruggen kan een pass a

gemogelijkheid over land en via het water worden 

gecreeerd; 

- aanleg van begroeide, geleidelijk aflopende oevers 

of natuurvriendelijke oeverconstructies. 

Het trace doorsnijdt de lintbebouwing langs 

de Giessen tussen Hardinxveld-Giessendam 

en Giessenburg. De bestaande, ook cultuur

historisch belangrijke, relaties tussen beide 

dorpen worden daarmee negatief be'invloed, 

te meer daar het trace omhoog gaat om de 

Giessen te kruisen. Door de ophoging deels 

niet op een aardebaan maar op een kunst

werk op peilers uit te voeren, kunnen zichtre

laties zoveel mogelijk intact blijven. De 

visuele hinder kan dan beperkt blijven. In 

Giessen-Oudekerk en Neder-Hardinxveld 

(noordoever van de Giessen) is sprake van 

een grate toe name van het aantal geluidge

hinderden. Ter beperking van de effecten zijn 

extra geluidwerende voorzieningen moge

lijk, afgeschermd door karakteristieke 

beplanting. 

Tracedeel 3 

Het tracedeel Gorinchem-Tiel loopt nage

noeg geheel direct langs de A 15. Ten oosten 

van Gorinchem doorsnijdt het trace een 

rivierkleigebied met een middelkorrelige 

structuur. Hier zorgen de ruggen en kommen 

voor een grote landschappelijke afwisseling. 

Omvangrijke kommen, zoals bijvoorbeeld de 

Tielerwaard met grote blokvormige kavels 

(voornamelijk grasland), vertanen een grate 



landschappelijke openheid. De kleinschalige 

ruggen vanaf Meteren tot Kerk-Avezaath 

daarentegen, hebben in landschappelijk 

opzicht een meer gesloten karakter. Op de 

ruggen vindt een veelvoud aan activiteiten 

plaats zoals bewoning, verkeer, akkerbouw 

en fruitteelt. Ten behoeve van de landschap

pelijke inpassing zijn de aanleg van boscom

plexen, grienden, riet en natte hooilanden 

mogelijk. Hierbij dienen lokale waterpeilen 

te worden gehanteerd. 

Natuurontwikkeling op de ruggen spoort 

met het natuurbeeld van de Linge. Klein

schalige variatie en lokale verrijking leidt tot 

een afwisseling van bos, bloemrijke graslan

den, kwelbosjes en kwelgraslandjes, natuur

rijke oevers en waterpartijen. 

Bij het knooppunt Deil wordt een groot 

gebied met waardevolle vegetaties doorsne

den . In het agrarisch gebied zijn aanwezige 

natuurwaarden grotendeels gebonden aan 

sloten en slootoevers. Ais maatregel kan een 

strook grenzend aan het trace als natuurzone 

worden ingericht. Dit betekent het graven 

van sloten en poelen, het afgraven van de 

toplaag om plas/drassituaties te creeren en 

het verhogen van de oppervlaktewaterstand. 

Over grote lengte vindt doorsnijding plaats 

van weidevogelgebieden en overwinterings

gebieden voor watervogels. In dit gebied is 

echter reeds sprake van doorsnijding door 

de aanwezigheid van de A15. In de wijdere 

omgeving kan de aantrekkelijkheid voor 

genoemde soortengroepen worden ver

hoogd door extensivering van het beheer en 

verhoging van het oppervlaktewaterpeil. 

Ter beperking van rustverstoring kan bege

leidende beplanting langs het trace worden 

gerealiseerd ter afscherming van beweging 

en geluid. Dit heeft tevens als resultaat dat 

overvliegende vogels voldoende hoogte 

houden. 

In het komgebied ten zuiden van de Linge 

liggen van oudsher vele eendenkooien en 

bosjes . Een aantal hiervan ligt vlak langs de 

A 15. De Betuweroute tast hun ecologisch 

functioneren verder aan. Omdat dieren hier 

hun leefgebied moeten kunnen bereiken, 

dienen deze gebieden zo min mogelijk inge

klemd te worden tussen de A 15 en het trace 

van de Betuweroute. Er kan worden gedacht 

aan uitbreiding van de beplanting, eventueel 

in combinatie met het aanbrengen van 

afschermende beplanting langs het trace. 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoe k en MER 

Het kerngebied Linge, dat onderdeel uit

maakt van de Ecologische Hoofdstructuur, 

wordt aan de rand aangetast (Gorinchem). 

Natuurbouw kan een aantrekkelijke optie zijn 

in een zone aan de noordzijde van het trace, 

waarbij tevens de hier aangegeven verbin

dingszone van de Ecologische Hoofdstruc

tuur kan worden ingericht. Het gaat daarbij 

om aan water gebonden ecosysteemsoor

ten, waarvoor een inrichting met open water, 

plas/drassituaties, struweelzones e.d. van 

belang zijn. 

Tracedeel 4 

Het tracedeel Tiel-Bemmelligt in een gebied 

waarbinnen het karakteristieke rivierenland

schap van kommen en ruggen zich voortzet. 

De kommen en de ruggen vertonen voor wat 

betreft de vorm een smal karakter, evenwij

dig aan de rivieren de Rijn en Waal. Opval

lend in het gebied zijn de vele zandwinput

ten, gegraven ten behoeve van de aanleg 

van infrastructurele voorzieningen. Deze 

hebben nu veelal een recreatieve gebruiks

functie . Het landschap wordt als matig 

kwetsbaar aangemerkt. Omdat sterke over

eenkomsten aanwezig zijn met het land

schap van tracedeel 3, wordt eenzelfde 

landschappelijke inpassing nagestreefd. 

In dit tracedeel is tevens, tussen Valburg en 

Elst, het CUP gesitueerd. 

In de omgeving van Kesteren, Opheusden en 

Eist treedt plaatselijk verlies aan standplaat

sen van waardevolle flora en vegetatie op. 

Beperking van dit effect is mogelijk door het 

graven van open waterpartijen en sloten. 

Hierdoor neemt de oppervlakte van poten

tiele standplaatsen v~~r dergelijke vegeta

ties toe . 

Rustverstoring voor broedvogels treedt op in 

het landelijk gebied tussen Tiel en Kesteren 

en bij Opheusden . Door het aanbrengen van 

begeleidende beplanting langs het trace 

kunnen geluid en beweging worden afge

schermd. 

De effecten van doorsnijding van een 

Natuurschoonwet-Iandgoed bij Valburg zijn 

te beperken door ter plaatse nader uit te 

werken maatregelen in de landschapsvisuele 

sfeer te treffen . 
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Tracedeel 5 

Binnen het tracedeel Bemmel-Zevenaar vor

men de Overbetuwe en de Liemers de beiHn

diging van het rivierkleigebied in oostelijke 

richting. Ook hier bevinden zich kommen, 

maar de Overbetuwe bestaat voor het groot

ste dee I uit ruggen. 

Het is een agrarisch gebied dat wordt gedo

mineerd door vollegronds tuinbouw, kassen-

comp!exen bij Hu!ssen en Groessen en 

boomgaarden bij Bemmel en tussen Ange

ren en Doornenburg. Heel markant zijn het 

Pannerdensch Kanaal met de uiterwaarden 

en de Rijnstrangen (oude rivierarmen met 

hoge natuurwaardenl Het Rijnstrangen

gebied wordt plaatselijk doorsneden . Door 

de aanwezigheid van de Betuweroute is er 

sprake van een vrij grote barrierewerking. 

Wat betreft de mogelijkheden voor land

schappelijke inpassing en natuurontwikke

ling komen de maatregelen in de komge

bieden en op de ruggen overeen met de 

mogelijkheden lOals beschreven voor de 

regio Gorinchem-Tiel (tracedelen 3 en 4). 

Ook de uiterwaarden zijn uitermate geschikt 

voor natuurontwikkeling; hierbij kan worden 

aangesloten bij het natuurbeeld van ooibos

sen . 

In het Rijnstrangeng ebied is het noodzakelijk 

om de verstoringen die het gevolg zijn van 

de aanleg van de Betuweroute lo goed 

mogelijk te herstellen en waar mogelijk te 

compenseren . De potenties van het Rijn

strangengebied kunnen, indien de mogelijk

heid daartoe aanwezig is, worden uitgebreid 

door bijvoorbeeld nieuwe strangen aan te 

leggen en zo het totale gebied te vergroten . 

7.3 BUNDELINGSALTERNATIEF 

Bij het 'bundelingsalternatief' is sprake van 

consequente bundeling van het trace van de 

Betuweroute met de A 15, met uitzondering 

van het tracegedeelte ter hoogte van Slie

drecht en Hardinxveld-Giessendam en een 

tracegedeelte uit tracedeel 5. In het 'bunde

lingsalternatief' wordt tevens voorgesteld de 

aansluitingen met de bestaande spoorlijnen 

nabij Rotterdam te realiseren door middel 

van de 'Reijerwaardboog' in plaats van 'de 

Ius' rond het Vaanplein. In tracedeel 5 is (nog) 

geen bundeling met de A15 mogelijk. Voor dit 

traced eel en het trace ter hoogte van 

Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam wordt 

uitgegaan van het trace van het 'meest 
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milieuvriendelijke alternatief' . 

Indien de secties van het 'meest milieuvrien

delijk alternatief' gebundeld zijn met de A15, 

dan maken deze secties ook deel uit van het 

'bun del i ngsa Iternatief'. 

Indien, lOals in tracedeel 1, verschillende 

met de A15 gebundelde varianten beschik

baar zijn, die geen van allen onderdeel uit

maken van het 'meest milieuvriendelijk 

alternatlef', is tU55Bn deze variante(1 een 

afweging gemaakt op basis van de uitgangs

punten van het 'meest milieuvriendelijk 

alternatief'. 

Gelet op voorgaande overwegingen bestaat 

het 'bundelingsalternatief' uit een combina

tie van de volgende sectiecombinatie en sec

ties: 

- tracMeel 1: AII-1 A4-1 Et-1 F2-1 F3 

- traced ee l 2: 2F-2G1-2GH-2Hm 

- tracM eel 3: 3H2m-3H3-3M2-3Q1a-3Q2-3Q3 

- tracMeel 4: 4St-4T-4W1 -4YC-4Z 

- tracedeel5: 5Z-5BB1t-5BB2-5AA3 

Ook bij dit alternatief is het CUP gesitueerd 

langs de sectie 4YC. Het 'bundelingsalterna

tief' wijkt aileen af van het 'meest milieu

vriendelijk alternatief' in trac8deel 1 en in 

tracedeel 4. In tracedeel 1 nemen bij het 

'bundelingsalternatief' de effecten binnen de 

criteriumgroepen landschap en sociale 

aspecten toe omdat dit trace langer is dan 

het Sophiatrace dat onderdeel uitmaakt van 

het 'meest milieuvriendelijk alternatief'. 

In tracedeel 4 is ter hoogte van Echteld het 

'meest milieuvriendelijk alternatief' gebun

deld met de bestaande spoorlijn. De bunde

ling met de A 15 heeft tot gevolg dat de 

effecten voor de criteriumgroep ecologie zul 

len toenemen, in verband met de aanwezig

heid van het Liendense Veld en Ommerense 

Veld ten noorden van de A 15. 

7.4 RELATIE MET DEEL A 

Zoals in hoofdrapport dee I A is beschreven 

lOU het handhaven van de huidige situatie 

(nulalternatief) betekenen dat een zeker ver

voe rsaanbod verloren gaat v()or de Rotter

damse haven en Schiphol, maar ook een 

groot verlies optreedt aan toegevoegde 

waarde. Bovendien worden de milieudoel

stellingen niet gehaald. 



In hoofdrapport doel A word! geconcludoord 

ds! de genoemde negatieve economische 

effeclon door de 88nleg van de Betuweroule 

kunnen worden boperkt en zells ten goode 

kunnen worden gekeerd. 80vendien ken in 

positieve zin worden bijgedragen ean reali 

soring van de mllieudoelstellingen. 

20815 omschreven in hel onderhevige rap

port lal de Betuweroule echlcr wei n&galle

vo milieu-clfaclon habbor"! voor de directe 

omgeving van het Irace. 

Hiertegen moelen worden afgewogen de 

positieve offeclen die voortvlooien ult de Ie 

verwachten vorschuiving van wegvervoer 

naar vervaer per rail (minder Juchtverontrei

niging, belere doorstroming van de wegen). 

de verbelering lIan de veiligheid als govol9 

van de verschuiving ven vervoer ven risico

volle stoffen over de weg naar vervoer per 

spoor en do verminderde overlast van goe

derenvervoor op de andere intcrnalionale 

spoorverbindingen, met name op do 

Brabantrouto. 

De uitcindolilke tracekeuze van de Betuwe

route en de lokatiekeuze van het CUP zullon 

worden bepaald aan de hand van de bouw

stenen die zijn aangeleverd in dele Project

nota. 

I 
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Leemten 
IN KENNIS EN INFORMATIE 

Hieronder wo,dt een kort overzicht gegeven 

van de leemten in kennis en informatie die 

bij de ondcrscheiden aspecten voorkornen. 

Voor een uitgebreid overzicht en achtergron

den wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van 

"Inleiding tot de tracedeelrapporten". 

Conform de "Richtlijnen Milieu-Effectrapport 

als onderdeel van de studie naar de achter

landverbinding Rotterdam-Duitsland voor 

het goederenvervoer per spoor" (ministerie 

van Verkeer en Waterstaat, mei 1991) wordt 

aangegeven waarom deze leemten zijn blij

yen bestaan. In de Richtlijnen genoemde 

mogelijke redenen zijn: 

- onzekerheden en/of onnauwkeurigheden in de 

voorspellingsmethoden en in de gebruikte invoer

gegevens (bijvoorbeeld van inventarisaties en 

karteringen); 

- andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerh eden 

over milieugevolgen op korte en langere termijn ; 

- gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden. 

Bodem 

De gedeeltelijk niet meer actuele grondwa

tertrappen van de bodemkaart, de vrij globa

Ie kennis over de hydraulische weerstand 

van de holocene deklaag in delen van Gel

derland en de plaatselijk beperkt beschikbare 

informatie over de dikte en het doorlaatver

mogen van het eerste watervoerend pakket 

beperken de nauwkeurigheid van de effect

berekeningen met betrekking tot zettingen en 

tijdelijke bemalingen. 

De berekende zettingsgevoeligheid van het 

langs de A 15 gelegen tracegedeelte is op 

verschillende plaatsen overschat omdat de 

daar al aanwezige voorbelasting niet in de 

berekening is meegenomen. Tenslotte zijn 

niet aile bodem- en grondwaterverontreini

gingslokaties bekend. 

Grondwater 

De grenzen van de kwel- en inzijgingsgebie

den in Gelderland zijn indicatief. Hierdoor is 

de in de effectbeschrijving aangegeven lig

ging van bemalingslokaties in Gelderse 

kwelgebieden beperkt betrouwbaar. 

Van grondwaterwinningen ten behoeve van 

de drinkwatervoorziening zijn de intrekgebie

den in een aantal gevallen niet bekend. In de 

effectbeschrijving zijn de Intrekgebieden in 

deze gevallen gebaseerd op aannamen. 

Omdat de kwantitatieve gegevens over de 

grondwaterkwaliteit niet gebiedsdekkend 

zijn, is bij de effectbeschrijving voor dit 

onderdeel gekozen voor een kwalititatieve 

benadering door aanduiding van de kwets

baarheid van het grondwater. 

Oppervlaktewater 

De beschrijving van de fysisch-chemische 

oppervlaktewaterkwaliteit is niet gebiedsdek

kend . De hydrobiologische kwaliteit van het 

oppervlaktewater is vanwege gebrek aan 

gegevens buiten beschouwing gelaten. Van

wege deze beperkingen is bij de effect be

schrijving voor de oppervlaktewaterkwaliteit 

gekozen voor een kwalitatieve benadering 

door aanduiding van de kwetsbaarheid van 

het oppervlaktewater. 

Gegevens over de waterbodemkwaliteit zijn 

slechts incidenteel bekend. De waterbodem

kwaliteit komt daardoor niet expliciet in de 

effectbeschrijving aan de orde. 

Geluid 

De geluidemissie van de Betuweroute is met 

behulp van Rekenmethode II berekend voor 

goederenvervoer categorie 4 en een rijsnel

heid van 100 km/u. De toegepaste Standaard 

Rekenmethode, zoals vastgelegd in het 

Reken- en Meetvoorschrift Railverkeersla

waai, is getoetst aan goederenverkeer met 

een maxima Ie baanvaksnelheid van 80 km/u. 

Op grond van ervaring met snelheidsafhan

kelijke relaties kan worden gesteld dat de 

berekende geluidemissie van goederenver

kee, betrouwbaar is voor de beoogde maxi

male baanvaksnelheid van 120 km/u en 

gemidde!de snelheid van 100 km/u. Door het 

verbeteren van de baankwaliteit, noodzake

lijk voor het rijden met hogere snelheden, is 

een verlaging van de geluidemissie moge

lijk. Deze verlaging is nag niet in rekening 

gebracht. 



Er zijn nog geen hinderbe·invloedingsonder

zoeken gepubliceerd met betrekking tot goe

derenverkeer met een verkeersintensiteit die 

vergelijkbaar is met die van de Betuweroute. 

Vooralsnog wordt van de in het BGS 

genoemde hindermaat uitgegaan. Er bestaan 

geen rekenmodellen waarmee een verant

woorde schatting van het te verwachten tril 

lingniveau kan worden gemaakt. 

Ecologie 

Op grond van de beschikbare gegevens kan 

in Gelderland slechts een indicatief beeld 

van de aanwezige vegetatiekundige waarden 

worden geschetst. Daarnaast is de begren

zing van veel vegetatiekundig waardevolle 

deelgebieden indicatief. 

Het is niet mogelijk om een vlakdekkend 

beeld op te stellen van het voorkomen en de 

bewegingen van vogels in het studiegebied 

omdat de beschikbare inventarisatiegege

yens van verschillende ouderdom, kwaliteit 

en detailniveau zijn . 

De gehanteerde normen voor weidevogels 

en watervogels zijn gebaseerd op landelijke 

zeldzaamheid en geven dus niet het regio

nale belang aan dat op bepaalde soorten

groepen (bijvoorbeeld ganzen) van 

toepassing kan zijn . 

Er is geen vlakdekkend beeld verkregen van 

de verspreiding en de aanwezigheid van 

overige fauna omdat de gegevens van ver

schillend detailniveau zijn. Dit beeld is dan 

ook niet bij de effectbeschrijving in beschou 

wing genomen. 

landschap en cultuurhistorie 

De onzekerheden in kennis hebben betrek

king op de verschillende aannamen die zijn 

gedaan. Aangenomen is dat buiten een zone 

van 250 m aan weerszijden van de traceva

rianten geen belangrijke effecten optreden 

van bema ling en trilling op monumenten en 

archeologische artefacten. Ook zijn aanna

men gedaan over de diepte van de inzijging. 

Bij het effect van barrierewerking is aange

nomen dat dit effect zich kan voordoen wan

neer een obstakel (aardebaan/geluidwal) een 

hoogte bereikt van 1,5 m of meer. De lokale 

terreingesteldheid is buiten beschouwing 

gelaten. 

I 
Betuweroute B Trace-o nderzoek en MER 

Veiligheid 

Onzekerheden in kennis hebben betrekking 

op de volgende onderdelen: 

- het vervoeraanbod van gevaarlijke stoffen per 

spoor op de langere termijn; 

- de invloed van de ontwikkeling van nieuwe trein

bewakings- en be·invloedingssystemen op de kans 

van het ontstaan van ongevallen; 

- de invloed van de toekomstige hoge rijsnelheden 

op de gevolgen van ongevallen; 

- de verspreidingsberekeningen bij de scena rio's 

waarin toxische stoffen vrijkomen. 

Sociale beleving 

Ais gevolg van het ontbreken van normen en 

waarden voor de beoordeling van de sociale 

beleving heeft de gehanteerde methodiek 

voor het kwantificeren van de effecten een 

enigszins arbitrair karakter. 

Overige aspecten 

Bij de overige aspecten (Ruimtelijke orde

ning, Wonen, Werken, Landbouw, Open

luchtrecreatie en Verkeer en vervoer) zijn 

geen belangrijke leemten in kennis en infor

matie geconstateerd. 95 -

.. 
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Evaluatie 
EN MONITORING 

Het evaluatie- en monitoringprogramma 

wordt opgesteld door het bevoegd gezag. 

Het eVClluatie-onderzoek betreft het nagaan 

in hoeverre de beschreven gevolgen voor 

het milieu daadwerkelijk optreden en het 

nagaan in hoeverre de aangegeven milieu

beschermende maatregelen voldoende 

effectief zijn. 

Tijdens de evaluatie- en monitoringfase 

moet worden nagestreefd om in zaveel 

mogelijk leemten in kennis en informatie 

alsnog te voorzien, zodat deze nieuwe infor

matie mede als basis voor nadere maatrege

len kan dienen. 

Gedacht kan worden aan de volgende 

gegevens: 

- een gebiedsdekkende inventarisatie van de grond

waterkwaliteit, van de fysisch-chemische en hydro

biologische oppervlaktewaterkwaliteit en van de 

waterbodemkwaliteit; 

- een gebiedsdekkende inventarisatie van de vegeta

tiekundige en (avi)faunistische waarden; 

- het vervoersaanbod van gevaarlijke stoffen per 

spoor op de langere termijn; 

- verspreldlngsberekeningen bij de scenario's waarin 

toxische stoffen vrijkomen. 

Het monitoring programma dient gegevens 

op te leveren die representatief zijn voor de 

evaluatie van de beschreven gcvo!gcn voer 

het milieu en milieubeschermende maatre

gelen. Gegevens waaraan kan worden 

gedacht zijn: 

- de feitelijk optredende aantasting van bod em

beschermingsgebieden; 

- de feitelijk optredende zettingen; 

- de feitelijk optredende wijzigingen in de grond-

waterstanden; 

- verontreiniging van bodem, grondwater en opper

vlaktewater; 

- de feitelijke toename van de zoutbelasting bij 

gebruik van ontzilt zeezand als ophoogmateriaal; 

- de feitelijk optredende geluidsniveaus; 

- de feitelijk optredende trillinghinder. Hiervoor zal in 

aile woningen in een strook tot 50 m na in gebruik

stelling van de lijn het trillingniveau worden geme

ten. In de strook van 50 tot 100 m zullen metingen 

plaatsvinden indien klachten optreden; 

- de feitelijk optredende geluidhinder en overige 

hinder; 

- de ontwikkeling van flora en fauna; 

- de ervaren visuele barrierewerking; 

- optredende ongevallen. 
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LIJST VAN BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

Aanlegfase 

.A.biotisch 

Absorptie 

Achterg ro ndconcentratie 

Activiteit 

Adsorptie 

Aerodynamisch 

Agglomeratie 

Alignement 

Amfibieen 

AMK 

Amorf 

Amoveren 

ANL-gebied 

Antropogeen 

Aquatisch 

Aquifer 

Areaal 

ATB 

Autonome ontwikkeling 

Avifauna 

A-weging (A) 

AWZI 

Barriere 

Bedrijfsterrein 

Beleving 

Bemalen 

BIC 

Biomassa 

Biotisch 

Biotoop 

BGS 

Black Spot 

BLEVE 

Bodem 

In Projectnota: fase gedurende welke activiteiten worden uitgevoerd die 

specifiek verband houden met de aanleg van de spoorbaan 

Bchcrcnd tot de niet lavende natuur; vergelijk: bioli~t..:h 

Opname van een stof door contact met een andere stof 

Concentratie van een stof in de bodem, die tot stand komt zonder be"lnvloe

ding door menselijke actitiveiten 

Fysieke handeling met invloed op het milieu 

Elektrostatische binding van ionen of moleculen aan het oppervlak van een 

vaste stof of een vloeistof 

De luchtweerstand betreffend 

Verstedelijkt gebied met meerdere kernen 

Ligging van de weg in horizontaal en verticaal vlak; verloop van bochten, 

hellingen en dergelijke 

Koudbloedige, gewervelde dieren die zowel op het land als in het water 

leven (kikkers, padden, salamanders) 

Aigemene milieukwaliteit 

Niet in kristallijne vorm (van een mineraal) 

Afbreken, verwijderen 

Agrarisch gebied met natuur- en/of landschappelijke waarden 

Van menselijke oorsprong 

Het watermilieu betreffende 

Bodemlaag die water goed doorlaat (= watervoerend pakket) 

Beschikbare oppervlakte 

Automatische treinbe'i'nvloeding 

Op zichzelf staande ontwikkeling (die plaatsvindt als de voorgenomen 

activiteit niet wordt uitgevoerd) 

Vogelwereld 

De veelvuldig toegepaste correctie op de fysisch gemeten geluidsterkte om 

de gemiddeld door mensen waargenomen luidheid van een bepaa!d geluid 

uit te drukken 

Afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Geheel dat een versperring vormt 

In Projectnota: gebied bestemd voor huisvesting van bedrijven dat als 

zodanig in bestemmingsplannen staat vermeld 

Bewuste ervaring 

Het verwijderen van overtollig water door middel van een gemaal 

Biografisch Informatiecentrum 

Totale massa van levend organisme 

De levende natuur betreffende 

Leefomgeving van een leefgemeenschap van planten en/of dieren 

Besluit Geluidhinder Spoorwegen 

Met betrekking tot de verkeersveiligheid: wegvak of kruispunt waar geduren

de 3 jaren meer dan 6 letselongevallen hebben plaatsgevonden 

Boiling Liquid Vapour Explosion; vuurbal die kan ontstaan bij ongevallen 

met brandbaar gas 

Vaste deel der aarde waarin zich bevinden water, lucht en organismen 



Bodemaantasting 

Bodembeschermi ngs

gebieden 

Bodemdaling 

Bodemdichtheid 

Bodemgesteldheid 

Bodemprofiel 

Bodemstructuur 

Bodemtype 

Bodemverontrein iging 

Boogstraal 

Botanisch 

Bovenbouw(constructie) 

Brak 

Bronbemaling 

BRTN 1990 

Bruto ophoging 

Bufferzone 

Buitenstedelijk gebied 

Bundeling 

B&W 

Calamiteit 

Carcinogeen 

Categorie A-inrichting 

CBS 

CML 

Concessie 

Consolidatie 

Contour 

Contourlijn 

Corridor 

CTO 

Cumulatief 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Veranderingen van hoedanigheid van de bodem, die een vermindering of 

bedreiging betekenen van de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor planten, dieren en mensen 

Gebieden die met betrekking tot de bodem een bijlOndere bescherming 

genieten 

Zie zakking 

Zie volumegewicht (van de bodem) 

Fysische en chemische hoedanigheid van de bodem 

Zie profiel 

Grootte, onderlinge ruimtelijke rangschikking en onderlinge binding van 

vaste bodemdeeltjes 

Karakteristieke groep van bodemprofielen 

Inworp van stoffen, micro-organismen, warmte of straling op of in de 

bodem door of als gevolg van menselijke activiteiten, op lOdanige wijze dat 

deze zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reage

ren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen 

verplaatsen en dat afbreuk wordt gedaan aan een of meer van de functione

Ie eigenschappen van de bodem 

Kromming (in dit geval van de spoorlijn) 

Plantkundig 

De constructie van een spoorbaan, benodigd om een railvoertuig in een rij

richting te laten voortbewegen, meestal bestaande uit spoorstaven met 

dwarsliggers en grindballast of spoorstaven in of op een betonplaat 

Zoutig 

Droogmaking van funderingsputten door verlaging van de grondwaterstand 

Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 1990 

Ophoging benodigd om een netto ophoging te realiseren 

Een gebied binnen oftussen stadsgewesten, waarvoor het ruimtelijk beleid 

gericht is op het overwegend onbebouwd houden van het landelijk gebied 

Voor lOver betrekking hebbend op het onderdeel wegverkeerslawaai van de 

Wet Geluidhinder: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede het gebied 

binnen de bebouwde kom, voor lOver liggend binnen de zone langs een 

weg waarop voor motorvoertuigen een maximumsnelheid geldt die hoger is 

dan 50 km per uur; in de Projectnota voor het overige gebruikt als het gebied 

buiten duidelijke woningconcentraties 

In Projectnota: naast elkaar (gelegen) 

Burgemeester en Wethouders 

Ongeval 

Kankerverwekkend 

De inrichtingen die als zodanig zijn aangemerkt in het "Besluit categorie A

inrichtingen Wet Geluidhinder (ex. art. 16, eerste lid Wgh); kenmerkend voor 

deze inrichtingen is dat deze redelijkerwijs niet in staat kunnen worden 

geacht om lo nodig geluidhinder in de directe omgeving van het bedrijfs

terrein te voorkomen en dat geluidlOnering noodzakelijk is 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

Centrum voor Milieukunde (RU Leiden) 

Vergunning van overheidswege tot het verrichten van werken 

Geleidelijke volumevermindering van de grond door belasting van buitenaf 

of door vermindering van de waterdruk 

Lijn van gelijk niveau 

Geluidscontourlijn; lijn van gelijk geluidsniveau 

Gebied dat een verbinding vormt tussen andere gebieden, behorend tot de 

Ecologische Hoofdstructuur 

Centrum voor Technisch Onderzoek (NS) 

Samenvoegend 
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Cumulatief effect 

Cunettenmethode 

CUP 

c-waarde 

Dagzomen 

Dagrecreatie 

dB(A) 

Dekzand 

Depositie 

DGV 

Diffuus 

Doorlaatvermogen 

Doorlatendheid 

Draagkracht 

Drain 

Drainage 

Drooglegging 

Duiker 

Dynamiek 

Dynamisch 

Ecologie 

Ecologische infrastructuur 

Ecosysteem 

Ecotoop 

Eerdgronden 

EHS 

Emissie 

Emissiegetal (spoorwegen) 

Eolisch 

Equivalente geluidsniveau 

Erosie 

Essen 

Etmaalwaarde 

Eutrofiering 

Eva potra nspi ratie 

Extensief 

I 
Betuwe route B Trace- onderzoek en MER 

Som van een aantal afzonderlijke effecten 

Vervangen van (slappe) grond door zand 

Container Uitwisselpunt 

Weerstand die een bepaalde laag biedt tegen verticale grondwaterstroming 

Aan de oppervlakte komen 

De recreatie-activiteiten die gedurende een dag of dagdeel in de openlucht 

plaatsvinden 

Decibel (A-gewogen), maat v~~r geluidsniveau 

Zie d8(A) 

Zandlaag, liggend op ander materiaal 

Het neerslaan van stoffen op het aardoppervlak 

Directoraat Generaal voor het Vervoer (van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat) 

Verspreid 

Zie kD-waarde 

Zie k-waarde 

Vermogen van de bodem om een externe belasting te dragen 

Ondergronds gelegen drainagebuis met doorlatende (geperforeerde) wand 

die dient voor de afvoer van grondwater 

Uitstroming van grondwater in drains of in het oppervlaktewater 

(bijvoorbeeld in sloten) 

Hoogteverschil tussen waterspiegel in een waterloop en het grondoppervlak 

Ondergrondse koker voor het doorlaten van water 

Sterk aan veranderingen onderhevig systeem 

Met de tijd veranderend 

De wetenschap van de betrekkingen tussen organismen en hun milieu 

Het geheel van gebieden met een (gedeeltelijke) natuurfunctie en de lijn

vormige landschapselementen (dijken, sloten) in een bepaalde streek 

Geheel van planten- en dierengemeenschappen in een territorium, 

beschouwd in hun wisselwerking met de milieufactoren 

Ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van vegetatiestructuur, 

successiestadium en fysiotoop 

Humusrijke zandgronden (teelaarde) 

Ecologische Hoofdstructuur (van het Natuurbeleidsplan) 

Uitstoot/lozing van stoffen of geluid 

Met betrekking tot geluid: de kenmerkende emissiewaarde van bijvoorbeeld 

een bepaald type treinmaterieel op een bepaald type bovenbollwconstructie; 

wordt berekend met behulp van het Reken- en Meetvoorschrift Rail-

verkee rsl awaa i 

Door de wind aangevoerd 

(Leq) Het energetisch gemiddelde geluidsniveau gedurende een bepaalde 

tijdsperiode 

Afslijting van land onder invloed van wind of water 

Aaneengelegen bouwland rondom een dorp 

De hoogste waarde van de volgende drie niveaus: het eqllivalente geluids

niveau van de dagperiode, van de avondperiode verhoogd met 5 dB(A) en 

van de nachtperiode verhoogd met 10 dB(A); voor de bepalin(J van de 

etmaalwaarde van het wegverkeerslawaai wordt de avondperiode buiten 

beschouwing gelaten 

(= vermesting) concentratietoename van planten- voedingsstoffen; 

vergelijk: mesotroof, oligotroof, trofiegraad 

Rekenkundige som van de evaporatie en de transpiratie 

Met geringe intensiteit 



Extensieve recreatie 

Fauna 

Flora 

Fluviatiel 

Foerageren 

Freatisch vlak 

Frequentie 

Fysiotoop 

Gea-objecten 

Gebruiksfase 

Geluid 

Geluidgevoelige bestem

mingen 

Geluidhinder 

Geohydrologie 

Geohydrologisch 

Geomorfologie 

Gewogen sommerings

methode 

GLE 

Gradient 

Grenswaarde 

Grondwater 

Grondwater-

bescherm i ngsg ebi ede n 

Grondwaterspiegel 

Grondwaterstand 

G rondwaterstijghoogte 

I 
Betuwerou t e B Trace-onderzo ek en MER 

Die vormen van openluchtrecreatie waarbij in het algemeen het verlangen 

naar rust voorop staat en het aantal recreanten per oppervlakte-eenheid 

beperkt is 

Dierenwereld 

Plantenwereld 

Door rivieren aangevoerd 

Voedselzoeken 

Vrije grondwaterspiegel (zie grondwaterspiegel) 

Aantal per eenheid van tijd 

Ruimtelijke eenheid die homogeen is wat betreft primaire standplaats

kenmerken voor lOver relevant voor de vegetatieontwikkeling 

Specifieke geologische, geomorfologische of bodemkundige objecten met 

een beschermde status 

In Projectnota: fase na afloop van de aanlegfase gedurende welke de spoor

lijn ten behoeve van goederenvervoer in gebruik is 

Veranderingen van de luchtdruk die waarneembaar zijn voor het menselijk 

gehoor 

Te splitsen in woongebouwen en overige geluidgevoelige bestemmingen; 

dit is een categorie gebouwen waarvoor, vanwege de relatief grotere kans 

op geluidhinder, geluidnormen ontworpen zijn; voorbeelden zijn verpleeg

tehuizen en ziekenhuizen 

Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid 

De leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigen

schappen van grondwater 

Het grondwater betreffend 

Wetenschap die zich bezig houdt met de ontstaanswijze, vorm en opbouw 

van het aardoppervlak 

Multicriteria-evaluatiemethode, waarbij de totaalscore van de keuze

alternatieven tot stand komt door standaardisatie van de criteriumscores, 

vermenigvuldiging met de bijbehorende criteriumgewichten en vervolgens 

sommering per alternatief 

Grote landschapseenheden (Structuurschema natuur- en landschaps

behoud) 

Grootheid die de richting bepaalt waarin een andere grootheid het sterkst 

verandert en die tevens een maat voor verandering is 

Het kwaliteitsniveau dat ten minste moet worden bereikt of gehandhaafd 

Water beneden de grondwaterspiegel (zie Grondwaterspiegel); soms wordt 

hierin onderscheiden: afgesloten grondwater (water in een watervoerende 

laag die aan boven- en onderzijde wordt begrensd door ondoorlatende lagen), 

gedeeltelijk afgesloten grondwater (water in een watervoerende laag die 

aanboven- en onderzijde wordt begrensd door slecht doorlatende lagen of 

door een slecht doorlatende en een ondoorlatende laag) en freatisch water 

(water in een watervoerende laag, die aan de bovenzijde niet wordt 

begrensd door een slecht- of ondoorlatende laag) 

Gebieden die met het oog op de grondwaterkwaliteit een bijlOndere 

bescherming bezitten 

(= Freatisch vlak); oppervlak door de punten, waar het grondwater een 

waterdruk heeft die gelijk is aan de atmosferische druk 

(= Freatisch niveau); hoogte (ten opzichte van een referentieniveau) van een 

punt, waar het grondwater een waterdruk heeft die gelijk is aan de atmosfe

rische druk; vergelijk: grondwaterspiegel 

Waterdruk op een bepaald punt, uitgedrukt in de hoogte (ten opzichte van 

een referentievlak) tot waar het grondwater zou stijgen in een open buis 
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G rondwatertrap 

GS 

Habitat 

Hardheid 

Hart op hart afstand 

Herbicide 

Herbivoren 

Herpetofa u na 

Heterageen 

Holoceen 

Homogeen 

HSL 

Humus 

Hydraulische weerstand 

Hydrologie 

IBS 

ICG 
: ................ :,.. .... ~ 
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Industrieterrein 

Infiltratie 

I nfrastructu u r 

Ingreep 

Intensieve recreatie 

Intrekgebied 

Irreversibel 

Isohypse 

K-waarde 

kD-waarde 

Klink 

Knooppunt 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Klasse-indeling van het over een reeks van jaren gemiddelde verloop van de 

grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld 

Gedeputeerde Staten 

Woongebied van dieren of planten 

Met betrekking tot water: maat voor het gehalte aan calcium- en 

magnesiumzouten, uitgedrukt in milli-equivalenten per liter 

In Projectnota: de afstand tot de middelpunten van de drains of tussen de 

hartlijnen van de rails 

Stor 9i1tig voar plantp.n 

Planteneters 

De reptielen en de amfibieen 

Met betrekking tot een methode: uitgaand van verschillende omstandig

heden op verschillende plaatsen en/of tijdstippen; Met betrekking tot een 

bodem: met verschillende eigenschappen op verschillende plaatsen; 

vergelijk: homogeen 

Geologisch tijdperk, van 8000 voor Chr. tot heden 

Met betrekking tot een methode: verschillen in de tijd of plaatselijke verschil

len verwaarlozend; met betrekking tot een een bodem: overal dezelfde 

eigenschappen; vergelijk: heterogeen 

Hogesnelheidslijn of hogesnelheidsspoorlijn 

Teelaarde, de donkere stof door verrotting en vermolming van planten en 

andere organische stoffen in de bodem ontstaan 

Weerstand die een bepaalde bodemlaag biedt tegen verticale grondwater

straming, uitgedrukt in dagen 

De leer van het v66rkomen, het gedrag en de chemische en fysische 

eigenschappen van water op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd 

het water in zeeen en oceanen 

Interimwet Bodemsanering 

Interdepartementale Commissie Geluidhinder 

DtJid:;ting mel veromreinigingen van het milieu (water, bodem, lucht) 

Een terrein waaraan volgens een geldend bestemmingsplan de industriele 

bestemming is gegeven 

Binnentreden van water in de bodem; ook: naar beneden gerichte waterbe

weging; vergelijk: kwel 

Systeem van voorzieningen en verbindingen als spoorwegen en vaarwegen, 

hoogspanningskabels, waterleidingen, etc. 

Afzonderlijke milieube'lnvloeding die teweeggebracht kan worden door een 

(m.e.r.-plichtige) activiteit 

Die vormen van openluchtrecreatie waarbij men gebruik maakt van een 

sterk geconcentreerd voorzieningenpakket of een grate voorziening en waar 

relatief veel mensen zijn per oppervlakte-eenheid. Deze recreatievorm komt 

hoofdzakelijk voor in gebieden met een recreatieve hoofdfunctie 

Herkomstgebied van bij een grondwateronttrekking opgepompt water 

Onomkeerbaar 

Lijn op een kaart, die de dichtsbijeengelegen punten met gelijke stijghoogte 

van het grondwater onderling verbindt 

Vermogen van de grond om water door laten in m/etm (doorlatendheid) 

Maat voor het vermogen van een watervoerend pakket om water door te 

laten, gelijk te stellen aan het produkt van de k-waarde en de dikte (D) in 

m'/etm (doorlaatvermogen) 

Daling van het maaiveld door oxydatie of verdichting van de bodem 

De plaats waar het trace zich opsplitst in meerdere varianten of de plaats 

waar verschillende varianten weer samenkomen 



Komgronden 

Korrelspanning 

Krimp 

Kunstwerk 

Kwaliteit 

Kwel 

Laagfrequent geluid 

LAW 

Landgebonden recreatie 

Letaal 

LNV 

Logistiek 

Luchtgehalte 

Lutum 

Macroparameters 

Maximum geluidsniveau 

MER 

m.e.r. 

Microverontrei n ig i ng 

Migratie 

Milieu 

Milieugradient 

Mitigerende maatregel 

Mobiliteit 

Moedermateriaal 

M u Iticriteri a-eva I u atie 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Laaggelegen, zware, kalkarme rivierkleigronden, meestal in gebruik als gras

land 

Maat voor de krachten die de vaste bodemdeeltjes onderling op elkaar uitoe

fenen 

In Projectnota: daling van het grondoppervlak door uitdroging van de grond; 

vergelijk: zetting, zakking, klink 

In Projectnota: bouwconstructie in weg, spoorlijn, of watergang 

Hoedanigheid (in fysisch, chemisch en microbiologisch opzicht) 

Opwaarts gerichte grondwaterstroming, hier gehanteerd bij het uittreden 

van grondwater; kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, 

in sloten of in drains 

Zie equivalent geluidsniveau 

Zie maximum geluidsniveau 

Geluid in het frequentiegebied tussen de 20 en 125 Hz 

Lange-afstand wandel pad 

Plaats- en routegebonden vormen van openluchtrecreatie die hoofdzakelijk 

op het land plaatsvinden 

Dodelijk 

(Ministerie van) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

8eheersingsproces van goederenbewegingen 

Volume aan lucht in de porien, gedeeld door het totale volume grond 

Vaste bodemdeeltjes met een diameter kleiner dan 2 flm 

In water: chemische hoofdcomponenten 

(Lmax) Het hoorbare geluid dat zal optreden op het moment dat de geluids

bron het meeste lawaai produceert, of voor een bewegende geluidsbron, 

veelal op het moment dat de geluidsbron zich op de kleinste afstand van de 

waarnemer bevindt 

(= milieu-effectrapport) een openbaar document waarin van een voorgeno

men activiteit en de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven 

dete verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge samenhang op 

systematische en zo objectief mogelijke wijze worden beschreven; het wordt 

opgesteld ten behoeve van een of meer besluiten die over de betreffende 

activiteit genomen moeten worden 

(=Milieu-effectrapportage); de procedure die bestaat uit het maken, beoorde

len en gebruiken van een MER en het evalueren achteraf van de gevolgen 

voor het milieu van de uitvoering van een mede op basis van dat MER geno

men besluit; dit alles met inachtneming van de voorgeschreven procedures 

Stof die reeds in kleine hoeveelheden gevolgen vaar het (water)bodemleven 

heeft 

Verplaatsing tussen gebieden 

(Volgens de Wet Aigemene 8epalingen Milieuhygiene): het geheel van en de 

relaties tussen water, bodem, lucht, mensen, dieren, planten, goederen 

Het (geleidelijk) veranderen van een bepaalde milieufactor over een bepaal

de afstand 

Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het 

milieu te voorkomen, te beperken of te compenseren 

Beweeglijkheid 

Vaste bodemdeeltjes waarop nog geen bodemvormingsprocessen hebben 

ingewerkt 

Methode om alternatieve lokaties of traces met elkaar te vergelijken op 

grond van verschillende beoordelingscriteria 
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Nachtwaarde 

Natuurbouw 

Natuurgebied 

Natuurontwikkp.ling 

NBP 

Neerslagoverschot 

Negatieve kleef 

Netto ophoging 

Nitrofiel 

NMP-Plus 

NS 

Nutrienten 

NWC 

Oeverrecreatie 

Onderbemaling 

Ontwatering 

Onverzadigde zone 

OfJeniuchuecreatie 

Orientatie 

Ornithologie 

Overvullen 

Oxidatie 

PAK's 

Parameter 

PCB 

PEHS 

Peilgebied 

Perifeer 

Periglaciaal 

Periodiciteit 

Permeabel 

Persistent 

pH 

pkb 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Het equivalente geluidsniveau gedurende de nachtperiode geldend van 

23.00 tot 07.00 uur; indien de nachtperiode maatgevend is voor de etmaal

waarde (wat vaak het geval is) komt de nachtperiode overeen met de 

etmaalwaarde minus 10 dB(A) 

Het zodanig treffen van cultuurtechnische maatregelen op een bepaalde 

lokatie dat er optimale omstandigheden ontstaan voor een van te voren 

beoogde natuurontwikkeling 

Een gebied met duidelijke natuur- en landschapswaarden die in hun plano

logische functieaanduiding (mede) tot uiting komen; 

Het scheppen van omstandighedcn vva~rin natuurlijke ecosystemen zich 

kunnen ontwikkelen 

Natuurbeleidsplan 

(= Nuttige neerslag = natuurlijke grondwateraanvulling): verschil tussen 

neerslag (minus interceptie) en evapotranspiratie; indien de evapo

transpiratie groter is dan de neerslag dan wordt het verschil aangeduid met 

de term neerslagtekort 

Verschijnsel optredend bij zettingen waarbij grond aan funderingspalen blijft 

hangen 

Ophoging die resteert na zetting 

Stikstofminnend 

Nationaal Milieubeleidsplan-Plus 

NV Nederlandse Spoorwegen 

Voedingsstoffen voor organismen 

Natuurwetenschappelijke Commissie 

Recreatie-activiteiten die plaatsvinden op, langs en vanaf de oever 

Plaatselijke verlaging van de grondwaterstand 

Afvoer van water uit percelen over en door de grond (eventueel door 

drainbuizen en greppels) naar een stelsel van waterlopen 

Deel van de grond boven de grondwaterspiegel, (zie grondwaterspiegel) 

waarin de porien zowel water als bodemlucht bevatten 

Het doorbrengen van de vrije tijd in de openlucht en aile bezigheden van 

mensen die geen verplicht karakter hebben met als doe I het genoegen dat 

aan die bezigheden wordt beleefd 

Gerichtheid 

Vogelkunde; wetenschap die zich bezig houdt met de bestudering van 

vogels (avifauna) 

Het te vol laden van een wagon met een gas of vloeistof 

Verbranding van stoffen onder invloed van zuurstof 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

Kenmerkende grootheid 

Polychloorbifenyl 

Provinciale ecologische hoofdstructuur 

Een gebied waarin een en hetzelfde peil wordt nagestreefd 

In Projectnota: op afstand van elkaar (gelegen) 

Met de ijstijden samenhangend 

Herhalingstijd 

(Van een bodemlaag) goed doorlatend voor gassen en vloeistoffen; 

vergelijk: impermeabel, semipermeabel 

Blijvend; niet veranderend 

(= Zuurgraad): grootheid die aangeeft of een waterige oplossing zuur 

(pH <7), basisch (pH >7) of neutraal (pH = 7) is; de pH is gedefinieerd als de 

negatieve (10-) logaritme van de concentratie van gehydrateerde protonen, 

uitgedrukt in mol per liter 

Planologische kernbeslissing (procedure) 



PKB 

Plasbrand 

Pleistoceen 

Podzolgronden 

Populatie 

Porien 

Potentiaal 

Potenties 

Predatoren 

Profiel 

PS 

PS 

Randstadg roenstructu u r 

RARO 

Recreatief medegebruik 

Recreatiegebied 

Referentie 

Regeneratie 

Regressieperiode 

Relatienota 

Relict 

Reptielen 

Retourbemaling 

RGD 

Richtwaarde 

RIN 

RO 

ROB 

ROM-gebied 

RPD 

RSC 

RWS 

RWZI 

Samendrukkings

constante 

Saneringssituatie 

SBB 

SBE 

Schiftslag 

I 
Betuwerou te B Trace-o nderzoek en MER 

Planologische Kernbeslissing (document) 

Brandende pi as die kan ontstaan bij ongevallen met brandbare vloeistoffen 

Geologisch tijdperk, van 2 miljoen jaar geleden tot 8000 voor Chr. 

Bodemtype, ontwikkeld op zandgronden, door inspoeling van humus 

Verzameling van individuen van een soort die in een bepaald gebied 

voorkomen 

Ruimten tussen de vaste bodemdeeltjes, gevuld met gassen en/of 

vloeistoffen 

(= Hydraulische potentiaal): potentiele energie per eenheid van massa van 

het water op een bepaald punt in de bodem ten opzichte van een referentie

niveau 

Mogelijkheden voor de toekomst 

Roofdieren; dieren die op andere dieren jagen 

Verticale doorsnede van de bodem, beschreven aan de hand van verschil

lende bodemeigenschappen 

Provinciale Staten 

Drinkwaterpompstation 

Gebieden in Randstad bestemd voor landbouw, natuur of recreatie (beleid) 

Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 

Gebruik door recreanten van gebieden met een niet-recreatieve hoofdfunctie 

Een gebied met als hoofdfunctie openluchtrecreatie, dat als zodanig gebruikt 

wordt; inrichting en beheer zijn op deze hoofdfunctie afgestemd 

Vergelijking (maatstaf) 

Herstel 

Periode in de geologie, waarin de kustlijn zeewaarts verschuift 

Nota betreffende de relatie tussen landbouw en natuur- en landschapsbe

houd 

Overblijfsel van historische aard 

Op het land levende koudbloedige gewervelde dieren (slangen, hagedissen, 

hazelworm) 

Voorziening bestaande uit een of meerdere infiltratieputten waarmee water, 

al dan niet afkomstig uit de bouwputbemaling in de grond wordt gebracht 

(Stichting Bouwresearch, 1989) 

Rijks Geologische Dienst 

Het kwaliteitsniveau waarnaar gestreefd wordt 

Rijksinstituut voor Natuurbeheer 

Ruimtelijke Ordening 

Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 

Ruimtelijke Ordening en Milieugebied: door het ministerie van VROM aange

wezen gebieden van strategisch belang, waarvoor gebiedsgerichte plannen 

van aanpak zijn of worden opgesteld 

Rijksplanologische Dienst 

Rail Service Center 

Rijkswaterstaat 

Rioolwaterzu ive ri ngsi nsta II atie 

Parameter waarmee de relatie tussen samendrukking van een bodemlaag en 

de toename in de korrelspanning wordt aangegeven (dimensieloos) 

Bij spoorweglawaai van toepassing indien de huidige geluidsbelasting 65 

dB(A) of hoger is; bij wegen en industrie van toepassing indien de geluids

belasting 55 dB(A) of hoger is 

Staatsbosbeheer 

Standaard Bedrijfseenheid (Iandbouw) 

Ongevaloorzaak waarbij een wagon door trillingen ontspoort 
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Schijnspiegel 

Sectie 

Seculair effect 

Sediment 

Sedimentatie 

Slechts denkbare situatie 

Slibvang 

Sp<lnningsbemaling 

Specie 

Stabiliteit 

Stationair 

Stedelijk gebied 

Stiboka 

Stilo 

Stiltegebied 

Stroomgebied 

Studiegebied 

SVV II 

Synergisme 

Textuur 

Toegevoegde waarde 

Toxisch 

Trace 

Trace-alternatief 

Tracedeelva ria nte n 

Tracegedeelte 

Tracenota 

Tra nsg ressieperi ode 

Transmissiviteit 

Turbulentie 

Uitspoeling 

U rgente saneri ngssituatie 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Freatisch vlak van een grondwaterlichaam gelegen op een slecht doorlaten

de laag, waaronder een onverzadigde zone voorkomt 

Deel van het trace; kleinste eenheid waarin het trace is opgesplitst 

(Letterlijk: eeuwige uitwerking): verschijnsel, waarbij de samendrukking van 

een bodem bij belasting niet geleidelijk tot een eindwaarde nadert 

Afzetting, bezinksel; op de bodem afgezette deeltjes; binnen de sedimenten 

wordt onderscheid gemaakt in fluviatiele, mariene, glaciale, fluvioglaciale en 

colische afzettingen. 

Het bezinken van zand- en/of slibdeeltjes 

NCluuutsen 

Combinatie van omstandigheden waarin de meest ernstige milieu-effecten 

optreden ('worst case') 

Inrichting in een waterloop die dient om het door water meegevoerde slib te 

laten bezinken 

Onttrekkina van niet-freatisch grondwater 

Modder, slib en zand van waterbodems 

Mate waarin de grond in evenwicht verkeert 

Toestand (van een model of methode) waarbij wordt aangenomen, dat de 

omstandigheden gelijkblijven gedurende de tijd; vergelijl<: dynamisch 

Het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied 

liggend binnen de zone langs een weg waarop voor motorvoertuigen een 

maximumsnelheid geldt die hoger is dan 50 km per uur 

Stichting voor Bodemkartering 

Stichting voor landschapsplanning en ontwerp 

Een gebied van voldoende grootte, waarin de geluidsbelasting ontstaan 

door menselijke activiteiten zodanig laag is, dat de heersende natuurlijke 

geluiden niet of nauwelijl<s worden verstoord 

Gebied dat afwatert op eenzelfde oppervlaktewater 

In Projectnota: gebied tot 2 km aan weerszijden van de tracevarianten 

Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer 

Versterkende werking van twee of meer factoren op elkaar, waardoor het 

effect van de factoren groter is dan de som van de effecten van de verschil

lende factoren afzonderlijk; vergelijk: antagonisme 

Korrelg rootteverdel i ng 

Het verschil tussen de produktiewaarde en de waarde van het verbruik in het 

produktieproces 

Giftig 

Ligging van weg of spoorlijn 

Combinatie over het gehele trace van tracedeelvarianten en eenheden 

tussen knooppunten zonder keuzemogelijkheid 

(Combinatie van) sectie(s) in een tracegedeelte waar zich een keuze

mogelijkheid voordoet 

Gedeelte van het trace tussen twee knooppunten 

Besluitvormingsdocument ten behoeve van tracevaststelling; in Projectnota 

gecombineerd met MER 

Periode in de geologie, waarin de kustlijn landwaarts verschuift 

Doorlaatvermogen 

Onrp.gp.lmiltiae, wervelende beweging 

Het losmaken en verplaatsen van ionen en I<lei- en humusdeeltjes onder 

invloed van het watertransport in de bodem 

Van toepassing indien de huidige geluidsbelasting 70 dB(A) (spoorwegla

waai) respectievelijk 65 dB(A) (weglawaai) of hoger is 



Variant 

Veenweide 

Vegetatie 

Verbl ijfsrecreatie 

Verbl ijftijd 

Verdamping 

Verhang 

Verkanting 

Vermesting 

Verticale weerstand 

Verzadigde zone 

Verzilting 

Vigeren 

VINEX 

Visueel 

Vochtgehalte 

Volumegewicht 

Volumieke massa 

VROM 

V&W 

WABM 

WAC 

Watergehalte 

Waterhuishouding 

Waterrecreatie 

Waterretentie 

Waterspann ing 

WGH 

Woongebied 

Worst case-benadering 

Wortelzone 

WRO 

WVO 

Zakking 

Zandvang 

I 
Betuwe route B Trace-onderzoek en ME R 

Unieke combinatie van secties tussen twee punten waar mogelijke traces uit 

elkaar gaan en weer samenkomen 

Weidegebied waarvan de bodem bestaat uit klei op veengrond met een wat 

humeuze bovengrond 

De concrete begroeiing van wilde planten in een bepaald gebied in de door 

hen zelf aangenomen orde en structuur 

Een verblijf buiten de eigen woning (met ten minste een overnachting) voor 

ontspanning of plezier, anders dan bij familie of kennissen thuis doorge

bracht 

Tijd die een waterdeeltje in de bodem (of in een bepaald deel daarvan) ver

blijft 

Overgang van stoffen in vloeibare of vaste fase naar dampfase; vergelijk: 

evaporatie, transpiratie, evapotranspiratie 

Gradient van de grondwaterstijghoogte 

Hoogteverloop in dwarse richting (van spoorbaan of weg) 

Belasting van bodem met meer meststoffen dan het gewas kan opnemen 

Hydraulische weerstand (zie c-waarde) 

Zone in de bodem waarvan de porien volledig met water zijn gevuld 

Toename van het chloride-gehalte van het grondwater 

Van kracht zijn 

Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra 

Gericht op het zien 

Zie watergehalte 

Gewicht van de grond gedeeld door het oorspronkelijke volume van de 

grond; wordt ook aangegeven als het gewicht van de grond, die bij 1050 C is 

gedroogd, gedeeld door het oorspronkelijk volume van de grond 

(= bodemdichtheid) 

Gewicht per eenheid van volume 

(Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

(M inisterie van) Verkeer en Waterstaat 

Wet Aigemene Bepalingen Milieuhygiene 

Waardevol agrarische cultuurlandschap 

Vo lume water, dat door droging bij 1050 C uit de grond verdwijnt, gedeeld 

door het oorspronkelijke volume van de grond; wordt ook wei aangegeven 

als massafractie (= vochtgeh alte); vergelijk: luchtgehalte 

(Van de bodem): berging en beweging van water met opgeloste stoffen in de 

bodem 

Die vormen van openluchtrecreatie, waarvoor het oppervlaktewater een 

onmisbaar element vormt 

Waterberging, het vasthouden van water 

Zie waterdruk 

Wet op de Geluidhinder 

In Projectnota: bestemmingen woongebied (woondoeleinden) met daarin of 

daartussen gelegen andere bestemmingen als onderdeel van bebouwd 

geb ied 

Uitgaan van het ongunstigste geval 

Bovenste bodemlaag, waarin de levende wortels aanwezig zijn 

Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 

Daling van het grondoppervlak door oxidati e, verlaging van de grondwater

stijghoogte, uitdroging, externe belasting of geologische processen; 

(= bodemdaling = maaiveldsdaling) ; vergelijk; zetting, klink, krimp 

Inrichting in een waterloop die dient om het door water meegevoerde zand 

te laten bezinken 
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Zavel 

letting 

Zettingsverschil 

loeVzout·grensvlak 

lware mela le.n 

I 
Beillweroute B Tr~ce·onderzoek en MER 

Grondsoort tussen land en klai met een gewichtspercentage kleideel tjes van 

10% 10140% 

In Projectnota: bodemdalirlg tengevolge van grondwaterstandsverlaglng of 

exrerne belasting, zoals de bouw van kunstwerken, ophoging van de grand 

of het aanbrengen van ander matariaal; vergelijk: klink, krimp. zakking 

Variaties in zettingen binnen een bepaald gebied 

Oenkbeeldig grensvlak gelegen In de meesta l betrekkelljk smal le overgangs

zone tllssen zoet en lout grondwater 

Metalen zwaarder dan ijzer, in het algemeen ecoloxische metalen, giftig voor 

het rnllieu 
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KAARTBIJLAGEN 

KAARTBIJLAGEN HOOFDRAPPORT B 

1 Overzicht tracevarianten Betuweroute 

2 Overzicht tracevarianten per criteriumgroep en het meest milieuvriendelijk alternatief 

KAARTBIJLAGEN PER TRACEDEEL 

In de kaartbijlagen per tracedeel zijn tracetekeningen en GIS-kaarten opgenomen. De GIS

kaarten hebben betrekking op de voorgenomen activiteit, de huidige situatie/autonome 

ontwikkeling en de effectbeschrijving. 

Voorgenomen activiteit 

2.1 Secties 

Huidige situatie/autonome ontwil(keling 

3.1 Bodemkaart 

3.2 Dikte en verticale hydraulische weerstand holocene deklaag 

3.3 Dikte en KD-waarde l ' watervoerend pakket 

3.4 

3.5 

Zettingsgevoeligheid 

Stijghoogte 1" watervoerend pakket 

3.6 Freatische grondwaterstanden 

3.7 Potentiele kwel- en inzijgingsgebieden 

3.8 Bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden, grondwaterwinningen 

3.9 Ligging grensvlak zoet en brak grondwater; locaties meetpunten grondwaterkwaliteit 

3.10 Waterstaatkundige kaart 

3.11 Oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit 

3.12 Geluidsbelasting bij autonome ontwikkeling 

3.13 Ecotoopgroepen 

3.14 Vegetatie 

3.15 Avifauna 

3.16 Visueel-ruimtelijke kenmerken 

3.17 Cultuurhistorische en aardkundige waarden 

3.18 Archeologische verwachtingswaarde 

3.19 Beleidscategorieen Natuur en Landschap I 

3.20 Beleidscategorieen Natuur en Landschap II 

3.21 Ruimtelijke Ordening, wonen en werken 

3.22 Grondgebruik 

3.23 Landinrichtingsprojecten 

3.24 Toeristisch-recreatieve structuur en ontwikkelingen 

Effectbeschrijving 

4.1 Aigemene kwetsbaarheid bodem en grondwater 

4.2 Zettingsklassen bij voorgenomen ophoging 

4.3 Bemalingsinvloeden 

4.4 Geluidsbelasting bij autonome ontwikkeling met Betuweroute 

4.5 Kwetsbaarheid van vegetatie voor grondwaterstandsverlaging 

4.6 Kwetsbaarheid van avifauna voor grondwaterstandsverlaging 

4.7 Kwetsbaarheid van avifauna voor geluidsbelasting 

4.8 Kwetsbaarheid van het landschap op basis van mate van verandering en korrelgrootte 
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KAARTBIJLAGEN CUP 

Huidige situatie/autonome ontwikkeling 

4.1 Ruimtelijke Ordening, wonen en werken 

Effectbeschrijving 

5.1 Geluidsbelasting door CUp, lokatie 1 

5.2 Geluidsbelasting door CUP, lokatie 2 

5.3 Geluidsbelasting door CUP, lokatie 3 
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BIJLAGEN 

Bljlagen 

1.1 

2. 1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3.1 

Ol1derllggel1de rapportages 122 

Procedu res 124 

Vergunningen/ontheffingen per deelactiviteit 734 

Toelichting Wet miIieubeheer 136 

Beleldsdocumenten per aspect 737 

Beleiclsdocumenten met vermelding van status 148 

Samenvatting en conclusies "Globale haalbaarheidsstudie personenvervoer 

Rotterdarn-Sliedrecht" 753 

3.2 Samenvatting en conclusies "Beoordeling varianten 8-08tegorie" 756 

6.1.1 Voorafweging 157 

6.2.1 Gewogen sommeringsmethode 159 

6.4.1 Gewichtsverdelingen CUP-Iokatfes ·161 

6.5 Bepating van de gewogen sommatie per criteriumgroep en tracevariant 165 

6.5.1 Tracedeel 1 166 

6.5.2 Tracedeel 2 190 

6.5.3 

6.5.4 

6.5.5 

6.S. 

6.S.1 

S.6.2 

Tracedeel 3 798 

Tracedeel4 274 

Tracedeel 5 230 

Bepaling van de· gewogen somrnatie per criteriumgroep en CUP-Iokatie 239 

CUP 240 

CUP met bijbehorende sectie 248 

121 

-

.. 



-

122 -

L 

BIJLAGE 1.1 ONDERLIGGENDE RAPPORTAGES 

Onderliggende rapportages Voor de op

stelling van de Projectnota heeft een aantal 

studies als onderligger gefungeerd . Deze 

studies zijn in de peri ode mei-december 

1991 verricht en hebben geresulteerd in de 

volgende rapporten: 

- globale haalbaarheidsstudie personenvervoer 

Sliedrecht-Rotterdam; 

- verplaatsing personenvervoer Dodewaard-Elst; 

- verplaatsing personenlijn Geldermalsen; 

- onderzoek in hoofdlijnen naar de mogelijkheden 

tot wijziging van de aansluiting op de A 15 tussen 

Meteren en Tiel; 

- verkeersonderzoek Zevenaa r; 

- haalbaarheidsonderzoek grote kunstwerken; 

- beoordeling varianten B-categorie; 

- onderzoek woon- en leefmilieu Barendrecht-Noord; 

- lengteprofielen voor de kruising van de Noord 

door middel van een tunnel. 

Verder hebben de volgende rapporten als 

werkdocument gediend bij het opstellen van 

de Projectnota: 

- de aspectrapporten; 

- het onderzoeksrapport Geluid. 

Bovengenoemde onderzoeksrapporten kun

nen tegen betaling van werkelijke kosten 

besteld worden bij: 

Sector In- en Externe Betrekkingen (lf1.3) 

mevrouw J.M . Hart Nibbrig 

Postbus 2025 

3500 HA UTRECHT 

Telefoon : (030) 354205 

Een korte omschrijving van de opzet van de 

studies is onderstaand weergegeven . 

Globale haalbaa rheidsstudie personenver

voer Sliedrecht-Rotterdam In deze studie 

zijn de mogelijkheden van personenvervoer 

per rail tussen Sliedrecht-Papendrecht

Rotterdam onderzocht. De Betuweroute 

kruist ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht 

de rivier de Noord. Bekeken is of bij de bouw 

van de nieuwe goederenlijn en de kruising 

met de Noord tegelijkertijd een voorziening 

gemaakt kan worden voor personenvervoer 

over rails. Bepalend bi j de studie zijn de ver

h oud i ng opbrengsten/explo itatiekosten, 

extra investeringen infrastructuur en de 

effecten op de automobiliteit. Ais tegenhan

ger voor het vervoer per trein is onderzocht 
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of vervoer met de metro ook tot de mogelijk

heden behoort. Conclusies zijn opgenomen 

in bijlage 3.1. 

Verplaatsing personenvervoer Dodewaard

Eist In het overleg met de gemeenten 

Dodewaard, Eist en Valburg is de wens uitge

sproken dat, indien de Betuweroute nabij 

Dodewaard, Eist en Valburg wordt gebundeld 

mp.t tie A'15, de bestaande personen!ijn vvordt 

verplaatst naar het trace van de Betuweroute. 

In het rapport Verplaatsing personenvervoer 

Dodewaard-Elst worden de consequenties 

van deze verplaatsing weergegeven. 

Verplaa tsing personenlijn Geldermalsen 

Indien de Betuweroute nabij Geldermalsen 

zuidelijk van de A 15 wordt gesitueerd, heeft 

de gemeente Geldermalsen de wens uitge

sproken de bestaande personenlijn te ver

plaatsen naar het trace van de Betuweroute. 

Deze verplaatsing is als noot opgenomen in 

de Richtlijnen voor het MER. In deze notitie 

zijn de consequenties nader beschreven . 

Onderzoek in hoofdlijne n naar de mogelijk

heden tot wijziging van de aansluitingen op 

de A 15 tussen Meteren- Tiel In de Richtlij

nen wordt een consequente bundeling van de 

Betuweroute met de A15 voorgestaan. Direct 

oostelijk van het knooppunt Deil kent de A 15 

een drietai voiiedige aanslultlngen, te weten 

'Meteren', 'Wadenoijen' en 'Tiel-West' . Deze 

drie kort op elkaar gelegen aansluitingen 

staan bundeling in de weg. In deze studie 

wordt nagegaan wat de verkeersplanologi

sche consequenties zijn van het opheffen/wij

zigen of aanpassen van die aansluitingen om 

een consequente bundeling van de Betuwe

route met de A15 mogelijk te maken. 

Verkeersonderzoek Zevenaar Voor de 

gemeente Zevenaar sluit de Betuweroute 

aan op de bestaande spoorlijn Arnhem

Zevenaar-Emmerich. Een van de gevolgen 

van deze aansluiting is de noodzaak om te 

komen tot ongelijkvloerse spoorwegovergan

gen in de gemeente Zevenaar. 

In deze studie wordt onderzocht hoeveel 

ongelijkvloerse spoorwegovergangen 

gewenst zijn om de verkeersafwikkeling in de 

gemeente Zevenaar optimaal te laten verlo

pen. Tevens wordt onderzocht voor welke 

verkeerscategorieen de ongelijkvloerse 

spoorwegovergangen geschikt dienen te zijn . 



Haalbaarheidsanderzoek grate kunstwerken 

Het generen van noodzakelijke en voldoende 

kunstwerkoplossingen heeft voor de opstel

ling van de Projectnota bijlOndere aandacht 

gekregen. De technische haalbaarheid van 

kunstwerkoplossingen werd ingeschat, met 

name toegespitst op de bouwtijd, het effect 

op de omgeving (tijdens en na de bouw), de 

bouwkosten en de goedkeuringsprocedures 

door de diverse betrokken overheden en 

instanties. 

Dit is onderzocht voor de verdiepte ligging 

van het trace bij het knooppunt Barendrecht 

en de kruisingen van de Betuweroute met de 

Noord (lOwe I bij Alblasserdam als de 

Sophiavariant), het Amsterdam-Rijnkanaal 

en het Pannerdensch Kanaal. 

Beoordeling varianten B-categorie In de 

Richtlijnen is aangegeven dat de lOgenaam

de B-varianten, na beoordeling, ingedeeld 

dienen te worden in categorie A (varianten 

die een nadere uitwerking behoeven) of C 

(varianten waarvan de realiteitswaarde 

gering is en niet in de Projectnota behandeld 

behoeven te worden). 

Ais B-varianten waren aangemerkt: 

- de midden berm A 15-variant; 

- tunnel onder het Amsterdam-Rijnkanaal; 

- tunnel onder het Pannerdensch Kanaal; 

- combin atie van de varianten AA en BB; 

- trace aansluitend op variant P in oostelijke richting, 

zuidelijk van de A15 tot even ten oosten van Kerk

Avezaath, daarna trace S. 

In dit rapport is voor de verschillende B

varianten plaatsing in de A- of C-categorie 

gemotiveerd. De conclusies zijn weergege

ven in bijlage 3.2. 

Onderzo ek woon- en lee fmilieu Baren 

drecht-Noord Ten noorden van de bebouw

de kom van Barendrecht zijn vijf grote 

infrastructurele werken gepland. Het betreft 

de uitbreiding van het aantal sporen tussen 

Rotterdam en Dordrecht, de verbreding van 

de A15, de aanleg van de Hogesnelheidslijn 

en de aanleg van de Betuweroute eventueel 

gecombineerd met een verlegging van het 

Rotterdamse havenspoor. 

In deze studie is onderzocht wat de invloed 

van de geplande infrastructurele projecten 

zal zijn op het woon- en leefmilieu in het 

gebied dat is gelegen ten noorden van 

Barendrecht, tussen de A 15 en de bebouwde 

kom van Rotterdam. Belangrijkste vraag 
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daarbij is of met betrekking tot het woon- en 

leefmilieu ontoelaatbare grenzen worden 

overschreden. 

Natitie lengteprafielen voor de kruising van 

de Noord door middel van een tunnel 

In deze notitie wordt een beoordeling gege

ven van de diverse lengteprofielen die bin

nen een tunnelvariant voor de kruising met 

de Noord aan de orde kunnen komen. 

Hierbij zijn de tunnelvarianten van het lOge

naamde Sophia- en het Ridderkerktrace 

beschouwd. De afweging tussen de diverse 

lengteprofielen heeft plaatsgevonden op 

zowel spoortechnische aspecten als op be

stuurlijke en planologische realiteitswaarde. 

Aspectrapporten De aspectrapporten 

beschrijven de bestaande situatie en auto

nome ontwikkelingen op het terrein van: 

- bodem en water; 

- gel uid; 

- ecologie; 

- landschap; 

- veiligheid; 

- sociale beleving; 

- ruimteli jke ordening; 

- region ale economie; 

- landbouw; 

- openluchtrecreatie; 

- verkeer en vervoer. 

De aspectrapporten zijn werkdocumenten 

waarin de huidige situatie en de autonome 

ontwikkeling voor de betreffende aspecten, 

die mede aan de basis hebben gestaan van 

de aspectrapporten, staan beschreven. 

Onderzoeksrapport Geluid 

In het onderlOeksrapport Geluid worden de 

geluidseffecten beschreven van de voorge

nomen activiteit. Op basis van dit onder

lOeksrapport zijn de geluidseffecten 

beschreven in de Projectnota en de trace

deelrapporten . 
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BIJLAGE 2.1 PROCEDURE VOOR HET VASTSTELLEN C.Q HERZIEN VAN EEN STREEKPLAN 

Fase 

voorbereiding art. 4 Wro 

bekendmaking art. 4a lid 4 Wro 

terinzagelegging ontwerpplan 

art. 4a lid 4 Wro 

bezwarentermijn art. 4a lid 5 Wro 

vaststelling door PS art. 4a lid 5 Wro 

bekendmaking terinzagelegging 

art. 4a lid 6 jo lid 4 Wro 

ter inzagelegging vastgesteld plan 

art. 4a lid 6 Wro 

Werkzaamheden 

bekendmaking nederlegging ontwerpplan door GS: 

· in Staatscourant 

• dag· of nieuwsbladen 

• op 'gebruikelijke wijze' (aanplakken) 

door burgemeester 

GS leggen het ontwerpplan ter image 

op de provinciale griffie en secretarie 

van de in het plan betrokken gemeenten 

een ieder kan bij PS schriftelijk bezwa,ren indienen 

PS stellen het streekplan vast 

er is geen beroep mogelijk tegen het vastgestelde 

streekplan 

het besluit tot vaststelling wordt mee~ledeeld 

aan de minister van VROM 

bekendmaking nederlegging plan door GS: 

• in Staatscourant 

· dag· of nieuwsbladen 

• op 'gebruikelijke wijze'(aanplakken) 

door burgemeester art. 4a lid 4 Wro 

het streekplan ligt na vaststelling ter image ter 

provinciale griffie en ter secretarie van gemeenten 

het streekplan wordt van kracht op de dag na 

nederlegging 

Bijzonderheden 

voorbereiding door GS: 

• onderzoek art. 6 Bro 

• overleg art. 4a lid 2 Bro 

· horen PPC 

Termijn 

gedurende 2maanden 

binnen 4 maanden na afloop termijn 

terinzageligging mogelijkheid de 

beslissing 2 maanden te verdagen 
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voorbereidingsbesluitart. 21 Wro 

terinzagelegging 

art. 22 lid 1 Wro 

bekendmaking voorbereidingsbesluit 

art. 22 lid 2 Wro 

bekendmaking terinzagelegging 

art. 23 lid 2 Wro 

terinzagelegging ontwerpplan 

art. 23 lid 1 Wro 

bezwarentermijn bij gemeenteraad 

art. 24 Wro 

vaststelling door gemeenteraad 

art. 25 Wro 

terinzagelegging art. 26 Wro 

de gemeenteraad verklaart dat een bestemmings- gedurende de voorbereidng 

plan wordt voorbereid art. 21 lid 1 Wro 

bij het voorbereidingsbesluit wordt bepaald voor 

welk gebied het geldt en met ingang van welke 

datum het in werking treedt art. 21 lid 2 Wro 

het voorbereidingsbesluit vervalt indien niet 

1 jaar na inwerkingtreding het ontwerpplan 

ter inzage is gelegd art. 21 lid 4 Wro 

het voorbereidingsbesluit ligt ter gemeente

secretarie ter inzage 

burgemeester maakt het voorbereidingsbesluit 

bekend: 

- in de Staatscourant 

- in dag- of nieuwsblad 

- op gebruikelijke wijze 

burgemeester maakt terinzagelegging van 

het ontwerp-bestemmingsplan bekend 

terinzagelegging ter gemeentesecretarie 

een ieder kan schriftelijk bezwaren indienen 

tegen het ontwerp (eventueel mondeling 

toelichten tegenover gemeenteraad) 

de gemeenteraad beslist omtrent vaststelling 

van het bestemmingsplan art. 25 lid 1 Wro 

de beslissing van de gemeenteraad is gemotiveerd 

indien bezwaren zijn ingediend of bij vaststelling 

afgeweken wordt van het ontwerp art. 25 lid 2 Wro 

het bestemmingsplan ligt ter gemeentesecretarie 

ter inzage 

(B&W zijn belast met de voorbereiding): 

- overleg B&W met besturen en 

diensten art. 10 Bro 

- onderzoek B&W art. 9 Bro 

- inspraak art. 6a Wro 

inhoud onder andere mededeling van de 

mogelijkheid bezwaren in te dienen 

wie kunnen bezwaar indienen?: 

- zij die zich tijdig met bezwaren 

tot de gemeenteraad hebben gewend 

I 
..... 
'" (11 

vanaf de dag van inwerkingtreding 

gedurende 1 maand 

binnen 2 maanden na afloop termijn van terinzage 

legging of binnen 4 maanden na afloop termijn 

van terinzagelegging indien bezwaren ingediend 

zijn tegen het ontwerp 

z.s.m., doch binnen 1 maand na dagtekening 

van het raadsbesluit; ter inzagelegging duurt 

1 maand 
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bezwarentermijn bij GS art. 27 Wro 

besluit GS omtrent goedkeuring 

art. 28 lid 2 Wro 

mogelijkheid tot het indienen van bezwaren 

en hoorzitting om bezwaren toe te lichlen. 

gemotiveerd art. 28 lid 4 Wro 

GS hoort eerst de provinciale planologische 

Commissie (PPC) art. 28 lid 2 Wro 

I ~ ..., 
en 

art. 27 lid 1 Wro 

- een ieder die bezwaren heeft 

tegen wijzigingen welke bij de vaststelling van het 

plan zijn aangebracht art. 27 lid 2 Wro 

Het besluit van GS kan inhouden: 

1 onthouding van goedkeuring 

2 fictieve onthouding van goedkeuring indien 

onderworpen aan goedkeuring GS zo spoedig 

mogelijk echter in ieder geval 1 maand 

na datum raadsbesluit art. 28 lid 1 Wro 

B&W het vastgestelde bestemmingsplan niet beslissing van GS 

binnen 1 mnd aan de goedkeuring van GS hebben - binnen 3 maanden na einde termijn van 

onderworpen en GS niet binnen 3 resp. 6 mndn ter inzagelegging van art. 26 Wro of 

hebben beslist - binnen 6 maanden na einde termijn van 

terinzagelegging indien tegen het vastgestelde 

tegen onthouding van goedkeuring: beroep 

open voor een ieder bij kroon art. 29 lid 4 Wro 

3 goedkeuring: 

- deze is onherroepelijk t.a.v. 

plandelen waartegen geen bezwaar is ingediend 

bij GS en waarop ingediende bezwaren geen 

betrekking hebben: geen beroep mogelijk 

- deze is herroepelijk t.a.v. 

plandelen waar wei bezwaren tegen ingediend 

zijn bij GS 

4 fictieve goedkeuring indien GS de termijn 

overschrijden en binnen 3/6 mndn geen beslissing 

aan de gemeenteraad hebben gezonden 

beroep tegen onthouding van goedkeuring 

gedurende termijn van terinzagelegging van 

ter inzagelegging van het bestluit GS. 

to 
~ 

" 
~ -(3 
~ 
CD 

to 

~ 
C"> 
CD· 

o 
:J 
C. 

~ 
N 
o 
'" ,.,. 
:0 
:J 

s: 
m 
:lJ 



L 

mededeling besluit art. 28 lid 5 Wro 

bekendmaking terinzagelegging 

art. 28 lid 6 jo 23 lid 2 Wro 

terinzagelegging besluit GS 

art. 28 lid 6 Wro 

beroepstermijn 

art. 29 lid 2 jo 28 lid 6 Wro 

1 beroep bij de Kroon art. 29 lid 5 Wro 

advies Afd. Geschillen art. 29 lid 6 Wro 

Kroonbesluit art. 58 lid 1 Wro 

2 beroep bij Afdeling Geschillen art. 1 TwK 

beslissing Afdeling Geschillen 

GS doen van hun besluit mededeling aan: 

- gemeenteraad 

- hen die bezwaren ingediend hebben 

- PPC 

- inspeeteur ruimtelijke ordening 

het besluit van GS ligt met het bestemmingsplan 

ter inzage ter gemeenteseeretarie 

beroep. eehter aileen tegen gedeelten van het 

plan die niet onherroepelijk zijn goedgekeurd.: 

inhoud onder andere de mogelijkheid van beroep 

Beroepsgereehtigden art. 29 lid 2 Wro: 

- zij die zieh tijdig met bezwaren tot de 

gemeenteraad en GS hebben gewend 

- zij die zieh tijdig ex art. 27 lid 2 Wro 

tot GS hebben gewend 

lberoep bij de Kroon voor zover het bestemmings- - inspecteur ruimtelijke ordening 

plan een besluit van algemene strekking is 

2 bij de Afdeling Geschillen voor zover het 

bestemmingsplan geen besluit van algemene 

strekking is art. 4 TwK 

Kroon zendt ambtsbericht naar Afdeling Geschillen 

van Bestuur van de Raad van State art. 29 lid 5 Wro 

Afdeling brengt advies uit 

de Kroon kan besluiten het bestemmingsplan: 

1 (gedeeltelijk) goedkeuren 

2 (gedeeltelijk) goedkeuring onthouden 

(eventueel nader advies art. 57 Wet RvSt) 
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zo spoedig mogelijk eehter in elk geval binnen 

1 maand na dagtekening van het besluit 

z.S.m. doch uiterlijk 1 maand na mededeling van 

het besluit van GS terinzagelegging gedurende 

1 maand 

binnen 12 maanden na afloop van de termijn 

van terinzageligging van het besluit van GS 

binnen 6 maanden (verdagen voor ten hoogste 3 

maanden) 

binnen 12 maanden na afloop van de termijn van 

terinzageligging van het besluit van GS 
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PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING VAN HET BESTEMMINGSPLAN EX ART. 19 WRO 

Fase 

voorfase 

vrijstellingsverzoek art. 19 Wro 

principebesluit art. 19a lid 1 Wro 

bekendmaking art. 19a lid 4 Wro 

terinzagelegging 

art. 19a lid 3 Wro 

bezwarentermijn 

art. 19a lid 5 Wro 

beslissing aanvrage wgb 

art. 19a lid 8 Wro 

Werkzaamheden 

verzoek indienen bij B&W art. 19 lid 1 Wro 

verzoek wordt doorgezonden naar de gemeente

raad indien er sprake is van een situatie als in 

art. 19 lid 3 Wro. (is dit het geval le.es clan verder 

in dit schema voor B&W 'gemeenteraad') 

Bijzonderheden 

Hinderwet- of bouwvergunning vereist? 

B&W beslissen oftoepassing wordt gl3geven aan zo nee: vrijstelling wordt geweigerd: 

art. 19a lid 3 tim 11 Wro. art. 19a lid 1 Wro het besluit wordt gemotiveerd en 

meegedeeld aan verzoeker art. 19a lid 2 Wro 

de burgemeester maakt neder legging bekend: 

- in een/meer dag- of nieuwsbladen 

- op in gemeente gebruikelijkewijze 

burgemeester doet bekendmaking van het 

verzoek aanplakken art. 19a lid 4 Wro 

afschrift kennisgeving aan GS art. 198 lid 4 Wro 

terinzagelegging van het verzoek ten 

gemeente-secretarie art.19a lid 3 Wr., 

een ieder kan tijdens de terinzagelegging 

bezwaren indienen bij B&W art. 19a lid 5 Wro 

B&W beslissen omtrent het aanvragen 

van een verklaring van geen bezwaar. 

B&W stellen degene die vrijstelling heaft 

verzocht hier;van in kennis art. 19a lid a 

zo ja: verder met procedure 

inhoud van de mededeling: art. 19a lid 5 Wro: 

een ieder kan gedurende de termijn van 

terinzageligging schriftelijk bezwaren tegen 

het verlenen van vrijstelling indienen bij B&W 

Termijn 

z.s.m. echter uiterlijk binnen 2 maanden na 

ontvangst van het verzoek 

binnen 14 dag.en na dagtekening principebesluit 

terinzagelegging gedurende 14 dagen art. 

19a lid 3 Wro' 

gedurende 14.dagen 

beslissing binllen 2 maanden na afloop van de 

termijn van te~inzagelegging art. 19a lid 8 Wro 
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besluit aanvrage vvbg 

art. 198 lid 9 Wro 

beslissing GS omtrent vvgb 

art. 19 lid 2 Wro 

beslissing B&W m.b.t. vrijstelling 

art. 19a lid 10 Wro 

mededeling 

art. 19a lid 11 Wro 

Arob-beroep 

art. 7 Wet Arob 

aanvrage van een vvgb wordt gemotiveerd 

met het verzoek tot vrijstelling aan GS gezonden 

art.19a lid 9 Wro 

GS horen eerst de inspecteur ruimtelijke ordening 

GS delen hun beslissing onverwijld aan 

de ihspecteur mede art. 19 lid 2 Wro 

B&W doen mededeling van hun beslissing aan: 

- inspecteur ruimtelijke ordening 

- bezwaarden 

-GS 

art. 19a lid 11 Wro 

volgens de Wet Arob moet eerst een bezwaar

schrift ingediend worden bij B&W 

art. 7 lid 1 Wet Arob 

tegen de beslissing op het bezyvaarschrift staat 

beroep open op de Afdeling rechtspraak van de 

Raad Viln State art. 9 lid 1 Wet Arob 

voor verdere procedure zie de Wet Arob 

I 
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co 

toezending aan GS binnen 14 dagen na 

besluit tot aanvrage van de vvgb 

beslissing omtrent vggb binnen 2 maanden 

na ontvangst van de aanvragen 

beslissing omtrent verlenen van de vrijstelling 

binnen 14 dagen na ontvangst van de vvgb 

het beroepschrift moet worden ingediend binnen 

30 dagen na de dag waarop de aangevallen 

beschikking gegeven is. 
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PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN BOUWVERGUNNING 

Fase 

vooroverleg 

geen wetsbepalingen 

aanvraag art. 47 Wonw 

besluit B&W art. 50 Wonw 

Arob-beroep art. 7 Wet Arob 

Werkzaamheden 

indienen bij B&W art. 47 lid 1 Wonw 

Bijzonderheden 

andere vergunningen of ontheffingen vereist. 

Zo ja: coi:irdinatie mogelijk? 

B&W beslissen op het verzoek art. 50 I j,j 1 Wonw aanhouding van de beslissing i.g.v. art 50 lid 2 

Wonw 

weigeringsgronden: art. 48 lid 1 Wonw 

beslissing is in bepaalde gevallen gemotiveerd 

art. 48 lid 2 Wonw 

toezending van een afschrift van het be!;luit aan: 

- aanvrager 

- inspecteur van de volksgezondheid iMien het 

een woonkeet betreft 

- Raad voor het cultuurbeheer indien dE' 

vergunning betrekking heeft op en bouwwerk. 

behorend tot een beschermd stads- of dorps

gezicht in de zin van de Monumentenw-H 

art. 48 lid 3 Wonw. 

tegen een beschikking op aanvraag kan een 

bezwaarschrift worden ingediend bij he! orgaan 

(B&W) dat de beslissing heeft genomen 

tegen beslissing op het bezwaarschrift k.3n beroep 

worden ingesteld bij de Afdeling Recht~praak van 

de Raad van State 

aanhouding tot de situatie van art. 50 lid 3 

Wonw zich voordoet. Echter art. 50 lid 8 Wonw: 

B&W kunnen de vergunning verlenen indien het 

bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding 

zijnde plan of de herzieningen van GS een 

verklaring van geen bezwaar is ontvangen 

(relatie met de Wro) 

Termijn 

beslissing van B&W binnen 2 maanden 

na de dag waarop de aanvraag ontvangen is. 

B&W kunnen hUll beslissing 1 keer voor ten 

hoogste 2 maanden verdagen art. 50 lid 1 Wonw 

binnen 30 dagen na de dag waarop de beschikking 

op aanvraag is gegeven 
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PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN AANLEGVERGUNNING 

Fase 

aanvraag art. 14 Wro 

beslissing B&Wart. 46 Wro 

beroep art. 47 Wro 

beslissing in beroep 

art. 47 lid 3 Wro 

Arob-beroep 

art. 7 Wet Arob 

Werkzaamheden 

aanvraag indienen 

gemotiveerd 

B&W zenden afschrift van hun besluit aan: 

- aanvrager 

- inspecteur ruimtelijke ordening 

- Raad voor het cultuurbeheer indien de 

vergunning betrekking heeft op een werk

(zaamheid) dat behoort tot een beschermd s 

tadsgezicht in de zin van de Monumentenwet 

art. 44 lid 2 Wro 

de aanvrager kan een voon:iening vragen bij 

de gemeenteraad art. 47 lid 1 Wro 

de derde-belanghebbende kan beroep instellen 

via de Wet Arab 

B&W beslissen gemotiveerd art. 47 lid 4 Wro 

B&W zenden afschrift van het besluit aan 

degene die de voon:iening heeft gevraagd 

art. 47 lid 4 Wro 

Bijzonderheden 

aanhouding in geval van art. 46 lid 2 Wro 

tijdsduur aanhouding: art. 44 lid 6 

de vergunning blijft buiten werking gedurende 

een maand na de dag waarop zij is verleend 

art. 44 lid 4 Wra 

..... 
w ..... 

Termijn 

beslissing binnen 1 maand na de dag waarop de 

aanvraag ontvangen is art. 46 lid 1 Wro 

beroep instellen binnen 1 maand na de dag 

waarop het afschrift van het besluit is ven:onden 

art. 47 lid 1 Wonw 

binnen 1 maand nadat het ven:oek is ontvangen 

mogelijkheid de beslissing eenmaal voor ten 

hoogste 1 maand te verdagen art. 47 lid 3 Wro 
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KOMENDE HOOFDSTUK 13 WET MILIEUBEHEER: PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN VERGUNNING EN ONTHEFFING 

Fase 

vooroverleg 

aanvraag art 13.2 Wm 

opstellen ontwerpbeschikking 

art. 13.9 Wm 

toezending ontwerpbeschikking 

art. 13.10Wm 

bekendmaking ontwerpbeschikking 

art. 13.10 lid 2 Wm 

Werkzaamheden 

schriftelijk bij bevoegd gezag art. 13.3 Wm 

bevoegd gezag tekent onverwijld ontvlingstdatum 

aan art. 13.3 lid 2 Wm 

ontvangstbewijs naar de aanvrager art. 13.3 lid 3 

eventueel niet-ontvankelijkverklarifg 

gemotiveerd art. 13.7 Wm) 

toezending ontwerpbeschikking aan: 

- de aanvrager 

- betrokken overheidsorganen 

bekendmaking d.m.v.: 

- terinzagelegging ex art.13.12 Wm 

art.13.10 lid 2 sub a Wm 

- kennisgeving in een of meer dag- of 

nieuwsbladen art. 13.10 lid 2 sub b Wm 

- kennisgeving i'n Stc. art. 13.10 lid 2 sub c Wm 

heeft de aanvraag betrekking op een inrichting of 

werk, dan tevens bekendmaking door: 

- aanplakking art. 13.10 lid 3 sub a Wm 

- niet op naam gestelde kennisgeving aan 

gebruikers nabije gebouwen 

art. 13.10 lid 3 sub :b Wm 

Bijzonderheden 

mogelijkheid van beroep tegen niet

ontvankelijkverklaring 

inhoud art. 13.11 Wm 

Termljn 

eventu,ele nietcontvankelijkheidsverklaring 

binnen 2 maa9den na de aanvraag aft. 13.4; Wm 

20 spoedig mogl!lIlk 

uiterlijk 3 maal!lden na de aanvraag 
I 

art. 13.10 lid 1 Wm 
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terinzagelegging art. 13.12 Wm 

beschikking art. 13.19 Wm 

toezending beschikking 

art. 13.22 lid 1 Wm 

bekendmaking beschikking 

art. 13.22 lid 2 Wm 

beroep art. 20.1 Wm par. 20.2 Wm 

de aanvraag en ontwerpbeschikking worden 

ter inzage gelegd 

tijdens terinzagelegging: 

- adviestermijn art. 13.16 Wm 

- bezwarentermijn art. 13.17 Wm 

toezending beschikking aan: 

- aanvrager 

- betrokken overheidsorganen 

art. 13.22 lid 1 Wm 

beschikking wordt bekendgemaakt door: 

- toezending aan bezwaarden 

inhoud: art. 13.11 lid 1 jo art. 13.12 lid 2 en 3 Wm 

eventueel mogelijkheid tot het houden van een 

openbare zitting waar mondeling bezwaar 

kan worden gemaakt art. 13.18 Wm 

vindt een zitting plaats dan wordt een verslag 

toegezonden aan: 

- aanvrager 

- adviseurs 

- bezwaarden 

inhoud: art. 13.20 Wm 

bij toezending tevens vermelding van hetgeen 

in art. 13.22 lid 3 is omschreven onder andere de 

- terinzagelegging ex art. 13.24 Wm mogelijkheid van beroep 

- kennisgeving ex 13.10 lid 2 sub b en c en lid 2 Wm 

beroep bij de Kroon (TWK: Afdel1ng van Geschillen beroepsgerechtigden art. 20.6 lid 2 Wm 

voor Bestuur) art. 20.6 lid 1 Wm 

I CAl 
CAl 

advies- en bezwarentermijn duren 1 maand 

verslag binnen 2 weken na datum van inbrengen 

van bezwaren 

z.S.m. echter uiterlijk 6 maanden na ontvangst

datum van de aanvraag art. 13.19 lid 1 Wm 

(verlengde procedure: art. 13.21 Wm) 

binnen 2 weken na toezending van de beschikking 

aan de aanvrager en betrokken overheidsorganen 

beroepstermijn art. 20.9 Wm: tot 1 maand na 

terinzagelegging ex 13.22 lid 2 sub a Wm 
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BIJLAGE 2.2 VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN 

PER DEELACTIVITEIT 

Deelactiviteit 1: Zandwinning 

- Ontgrondingenwet 

Artikel 8, lid 1 sub b: vergunning door de 

minister van Verkeer en Waterstaat bij ont

gronding in bij algemene maatregel van 

bestuur aangewezen rijkswateren . 

. A.rtike! 8, lid 2: vergunning door Gedeputeer-

de Staten bij andere dan in lid 1 bedoelde 

ontgrond ingen; 

- Rijksreglement ontgrondingen 

Artikel 3: vergunning door de minister van 

Verkeer en Waterstaat; 

- Provinciale ontgrondingsverordening 

Vergunning door Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland respectievelijk Gelderland; 

- Baggerreglement 

Vergunning door de minister van Verkeer en 

Waterstaat vereist om te baggeren en te 

graven in (zomerbedding van) rivieren en 

stromen. 

- Bestemmingsplan 

Artikel 14 Wro: Aanlegvergunning(en) door 

B&W als bestemmingsplan dit vereist. 

Deelactiviteit 2: Transport 

- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

Ontheffing voor het rijden over B-wegen ver

leend door: 

minister van Verkeer en Waterstaat voor wegen 

onder beheer van het Rijk; 

Gedeputeerde Staten voor wegen onder beheer 

van de provincie; 

gemeenteraad voor andere wegen. 

Deelactiviteit 3: Het uitwegen op andere 

wegen 

- Verkeerswet tegen lintbebouwing 

Artikel 8: Ontheffing door de minister van 

Verkeer en Waterstaat van het verbod op een 

weg uit te wegen of werken, dienende tot 

uitweg, te maken of te hebben. 

- Rijkswegenreglement 

Artikel 5: Vergunning door de minister van 

Verkeer en Waterstaat vereist om van de 

rijkswegen gebruik te maken: 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

• tot het uitvoeren en behouden van enig werk; 

tot het maken en behouden van uitwegen en 

andere verbindingen en het verbreden van 

bestaande uitwegen. 

- Gemeentel ijke bouw~erordening 

Verlening van een bouwvergunning door 

B&W (gemeentelijke bouwverordening is 

een van de toetsingsgronden). 

- Overige regelingen 

Hierbij kunnen aan de orde komen: Bijzonde

re reglementen van politie . 

Deelactiviteit 4: Kruisen c.q . dempen van 

sloten, vaarten, kanalen, rivieren 

- Rivierenwet 

Heeft aileen betrekking op de grote rivieren 

zoals de Rijn etc. Ze is van toepassing bij het 

maken van werken in de zomerbedding (arti

kel 4) of winterbedding (artikel 5) daarvan. 

Vergunning door de minister van Verkeer en 

Waterstaat is dan vereist. 

- Aigemeen reglement van politie voor rivie

ren en rijkskanalen 

Art. 87: een vergunning door de minister van 

Verkeer en Waterstaat is vereist am in, op, 

onder of over het kanaal enig werk uit te 

voeren. 

- Overige regelingen 

Ais overige regelingen kunnen aan de orde 

komen het Politiereglement provinciale 

wateren, het Reglement vaarwateren en het 

Aigemeen polderreglement. 

Deelactiviteit 5: Kruisen van dijken, strand, 

wegen, spoorwegen en overige andere 

w ate rstaatso b j ecten 

- Rijksrivierenreglement 

Artikel 2: Vergunning door de minister van 

Verkeer en Waterstaat is vereist om in, op, 

onder of over de dijken en wat daartoe 

behoort enig werk uit te voeren of te behou

den, waardoor in de toestand van de werken 

verandering wordt gebracht. 

- Rijkszeeweringenreglement 

Heeft betrekking op het gebruik maken van 

enige zeeweringen, dijken, dammen en ver

dere werken onder beheer van het Rijk. 

Artikel 2: Vergunning door de minister van 

Verkeer en Waterstaat is vereist om op, 

onder of over werken en terreinen waarop 

dit reglement van toepassing is enig werk te 



maken, plaatsen of enige handelingen te 

verrichten waarover in de plaatselijke toe

stand verandering wordt gebracht. 

- Rijkswegenreglement en op provinciaal 

niveau het Provinciaal wegenreglement 

(zie deelactiviteit 3). 

- Keur Waterschap 

De diverse waterschappen behartigen de 

specifieke waterstaatsbelangen binnen hun 

gebied. Ze stellen in hun verordeningen 

(keu r) nadere regels. 

De desbetreffende waterschappen kunnen 

ter uitwerking van hun keur een dijkverorde

ning hebben opgesteld. 

- Aigemene plaatselijke verordening (APV) 

In de APV's van de diverse gemeenten zijn 

regels opgenomen omtrent: 

a het aanleggen, beschadigen en verande

ren van een weg en; 

b het maken en veranderen van een uitweg. 

Indien nodig zal hiervoor bij B en Ween 

vergunning moeten worden aangevraagd. 

Deelactiviteit 6 : Kruisen van gebieden met 

bijzondere bestemming, inrichting of 

beheersregime 

- Bestemmingsplan 

Art 14 Wra : Aanlegvergunning(en) door 

B&W als het bestemmingspJan dit vereist. 

- Natuurbeschermingswet 

Artikel 12: vergunning door de minister van 

Landbouw en Visserij vereist bij schadelijke 

handelingen voor het natuurschoon of voor 

de natuurwetenschappelijke betekenis van 

een beschermd natuurmonument of die het 

ontsieren. 

- Monumentenwet 

Artikel 14: vergunning door de minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ver

eist om een beschermd monument af te bre

ken , te verplaatsen of te wijzigen. 

- Boswet 

Artikel 2: meldingsplicht ten aanzien van een 

voorgenomen veiling van houtopstand aan 

de directeur van het Staatsbosbeheer. 

- Grondwaterbeschermingsverordening 

Ontheffing vereist van GS voor het aanleg

gen van spoorwegen in waterwingebieden/ 

grondwaterbeschermingsgebieden . 
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Deelactiviteit 7: Realisatie van bouwkundi

ge voorzieningen 

viaduct 

bouwvergunning door B&W op grand van 

artikel 47 lid 1 Woningwet. 

duiker 

bouwvergunning door B&W op grond van 

artikel 47 lid 1 Woningwet. 

tunnel 

bouwvergunning door B&W op grond van 

artikel 47 lid 1 Woningwet; 

hinderwetvergunning c.q Wet milieubeheer

vergunning voor installaties. 

brug 

bouwvergunning door B&W op grand van 

artikel 47 lid 1 Woningwet; 

hinderwetvergunning c.q. Wet milieubeheer

vergunning voor installaties. 

(uit)weg 

Rijkswegenreglement; 

provinciaal wegenreglement. 
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BIJLAGE 2.3 TOELICHTING WET MILIEUBEHEER 

Het nieuwe hoofdstuk Inrichtingen van de 

Wet milieubeheer impliceert dat vijf bestaan

de milieuvergunningen worden ge"integreerd 

tot een vergunning. Deze integrale milieu

vergunning komt in de plaats van het ver

gunningenstelsel van de Afvalstoffenwet, de 

Hinderwet, de Wet chemische afvalstoffen, 

de V'Jet geluidhindcr en de VVet lilzaka de 

luchtverontreiniging alsmede het ontheffin

genstelsel op basis van de Wet bodembe

scherming. Voor lozingen op het 

oppervlaktewater en het riool blijft wei een 

aparte vergunning nodig die wordt verstrekt 

door de waterbeheerders op grond van de 

Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 

(WVO). 

Over het algemeen zullen de vergunningen 

onder het nieuwe vergunningenstelsel ver

leend worden door dezelfde instanties als nu 

het geval is. Bedrijven die nu voor de Hin

derwetvergunning te maken hebben met de 

gemeente, zullen ook onder de Wet milieu

beheer voor de vergunningverlening in con

tact moeten treden met de gemeente. Voor 

bedrijven waarvoor de provincie nu het 

bevoegd gezag is, geldt hetzelfde. 

Het wetsvoorstel VAR voorziet in een over

gangsregeling voor bestaande milieuver-

~U!!! ::::::;er:. Bestaandc miiiGu'v'ergunning€iI 

zullen geacht worden vergunningen ingevol

ge de Wet milieubeheer te zijn. Ze komen 

dus niet te vervallen bij de inwerkingtreding 

van het hoofdstuk 'Imichtingen'. 

Nieuw in het hoofdstuk 'Inrichtingen' van de 

Wet milieubeheer is dat de aan een vergun

ning te verbinden voorschriften erop gericht 

moeten zijn de nadelige gevolgen, die een 

inrichting voor het milieu kan veroorzaken, 

te voorkomen. Ais dat niet mogelijk is, zullen 

die voorschriften moeten worden gesteld die 

de grootst mogelijke bescherming bieden, 

tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden 

gevergd. 

Het hoofdstuk 'Inrichtingen' voorziet ook in 

een verplichting tot actualisering van de ver

gunning. De overheidsinstantie die de ver

gunning heeft verleend moet dat doen. Zo 

nodig zal de vergunning aangepast moeten 

worden. Dit is om te bevorderen dat een 

milieuvergunning toereikend blijft voldoen 

aan de eisen met betrekking tot de toestand 

van het milieu en de technische mogelijk

heden tot bescherming van het milieu . 
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Het hoofdstuk 'Inrichtingen' bevat verder 

een coiirdinatieconstructie voor de afstem

ming tussen de Wet milieubeheervergunnin

gen en de WVO-vergunningen. 

Ook wordt voorzien in een afstemming tus

sen een milieuvergunning en een bouwver

gunning. Dit in aanvulling op de regeling in 

het wetsvoorstel tot herziening van de 

Woningwet. Het zal niet mogelijk zijn om al 

rnel uuuwen te beginnAn vnnrctat men de 

vereiste milieuvergunningen heeft. 

Het komende hoofdstuk 13 van de Wet 

milieubeheer bevat de procedures voor ver

gunningen en ontheffingen, zie bijlage 1. In 

feite worden de huidige verkorte procedure 

en normale procedure in elkaar geschoven. 

Ingevolge de Wet milieubeheer zal de ver

gunning- of ontheffingsaanvraag in beginsel 

steeds gelijktijdig met de ontwerpbeschik

king bekend worden gemaakt, tenzij gekozen 

is voor een verlengde procedure. Hierdoor 

blijft de inspraak tot een ronde beperkt. Dit 

levert een inkorting van tijd in de procedure 

op van ten minste een maand. 

Overigens blijft de verplichting om een ver

gunning- of ontheffingsaanvraag vooraf

gaand aan de ontwerpbeschikking bekend te 

maken, wei bestaan in bepaalde gevallen. 

Een delyeiijk yevai aOel zicn voor indien de 

aanvraag betrekking heeft op een m.e.r.

plichtige activiteit. De maxima Ie termijn, 

waarbinnen een beschikking voor een ver

gunning of ontheffing tot stand moet zijn 

gekomen, bedraagt zes maanden. 

De regering zal waarschijnlijk besluiten een 

dee I van de procedureregeling onder te 

brengen in de toekomstige Aigemene wet 

bestuursrecht. De inhoud van de VAR-proce

dure zal daardoor niet ingrijpend worden 

gewijzigd. 



BIJLAGE 2.4 BELEIDSDOCUMENTEN PER 

ASPECT 

In deze bijlage wordt per aspect aangegeven 

welk beleid van belang is voor het studiege

bied van de Betuweroute. 

1 ASPECT BODEM EN WATER 

Derde Nota Waterhuishouding 

De nota beschrijft het landelijke integrale 

waterbeheer voor de periode 1990-1994, met 

een doorkijk naar de toekomst. Ais strategie 

wordt een meersporenaanpak gevolgd: 

terugdringen van verontreiniging, herinrich

ting van waterhuishoudkundige systemen 

en geleiding van het menselijk gebruik. 

Indicatief Meerjaren Programma Water 

1985·1989 

In dit plan worden beleidsuitgangspunten en 

doelstellingen ten aanzien van de waterkwa

liteit beschreven. Er wordt een verdere 

uitwerking gegeven van het beg rip Basis

kwaliteit en er worden functiegerichte water

kwaliteitsdoelstellingen en ecologische 

waterkwaliteitsdoelstellingen geformu lee rd. 

Ontwerp waterhuishoudingsplan Provincie 

Zuid-Holland 

Het plan formuleert beleidsvoornemens 

voor het integrale waterbeheer in de periode 

1991-1995. Het plan behandelt de functietoe

kenning van grond- en oppervlaktewater en 

de bijbehorende beleidsthema's. 

Waterhuishoudingsplan 'Water in bewe

ging' Provincie Gelderland 

Het plan biedt een integraal beleidsprogram

ma voor waterbeheer in Gelderland. Daar

naast vormt het een integratie- en 

coordinatiekader tussen verschillende 

bestuurslagen alsmede een toetsingskader 

voor plannen van lagere overheden. 

Waterkwaliteitsbeheerspla n 1986-1995 

Zuiveringsschap Oost-Gelderland 

Het plan biedt een richtsnoer voor het beleid 

van de komende jaren . In het plan worden 

in navolging van de waterkwaliteitsdoelstel

lingen volgens het IMP 1980-1984 en 

AMvB's nader geformuleerd. Er wordt verder 

gestreefd naar bescherming van ecologische 

belangen in waterkwaliteitsdoelstellingen en 

bescherming van directe belangen die de 

mens heeft bij de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. 
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Rijks Waterkwaliteitsplan 

In het plan worden functies en waterkwali

teitsdoelstellingen geformuleerd voor de 

rijkswateren voor de planperiode tot 1994. 

Ais uitgangspunt voor het te voeren beleid 

wordt gestreefd naar vermindering van de 

verontreiniging en wordt het 'stand-still'

beginsel gehanteerd. Voor een aantal 

functies zijn kwaliteitsdoelstellingen gefor

muleerd terwijl in het algemeen tevens de 

basiskwaliteit wordt nagestreefd. 

Waterkwaliteitsbeheersplan 11987-19921 

Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en 

Waarden 

In het WKP worden functies toegekend aan 

de binnen het plangebied aanwezige wate

reno Aan de hand hiervan worden maatrege

len gegeven waarmee deze functies dienen 

te worden bereikt of gehandhaafd. Voor 

water voor agrarisch gebruik wordt, naast 

het streven naar kwaliteitsklasse IIIB, ook 

gestreefd naar een chloridegehalte dat lager 

is dan de richtwaarden die gelden voor ver

schillende vormen van agrarisch gebruik. 

Voor natuurgebieden dient ten minste kwali

teitsklasse IIIB gehaald te worden. Voor gro

tere wateren en natuurgebieden met hoge 

aquatische waarde, dient gestreefd te wor

den naar klasse lilA en zo mogelijk klasse II. 

Recreatie- en zwemwater moet voldoen aan 

de ecologische functie. 

I ntentieprogra m ma Bodembeschermi n gsge

bieden Gelderland. Voorontwerp, april 1991 

De algemene doelstelling van het beleid in 

bodembeschermingsgebieden is het behou

den of herstellen van zodanige bodemcondi

ties dat de bijzondere waarde van de bodem 

duurzaam kan blijven bestaan. Het streven is 

daarbij gericht op: 

- voorkomen van fysieke aantasting van waardevolle 

abiotische, biotische en cultuurhistorische bodem

elementen; 

- voorkomen van fysieke aantasting van waardevolle 

bodemlandschappen en waardevol cultuurland; 

- voorkomen, dan wei terugdringen van vermesting 

van grond- en oppervlaktewater via de Ivaste) 

bodem; 

- voorkomen dan wei terugdringen van verzuring 

van de bodem door lokale bronnen; 

- voorkoming dan wei terugdringen van verdroging 

door grondwaterstandsdaling of kwelafname. 
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Ontwerp Intentieprogramma Bodem

beschermingsgebieden op Hoofdlijnen. 

Provincie Zuid-Holland. (juli, 1990) 

De doelstelling van het provincia Ie bodem

beschermingsbeleid is het realiseren van 

een bijzondere bescherming in: a) gevoelige 

en kwetsbare gebieden zonder bijlOndere 

waarden, waar het algemene beschermings

niveau onvoldoende waarborg biedt voor 

het berloud vall oryelTlene functies en 

b) gebieden met bijlOndere waarden of een 

specifieke functie, die een bijzondere kwali

teit vereisen. Binnen het probleemveld 

milieu wordt aandacht besteed aan verzu

ring, vermesting, bestrijdingsmiddelen en 

zware metalen. Verzuring is aileen actueel 

op kalkarme zandgronden en niet bekalkte 

natuurgebieden. De verzuringsproblematiek 

wordt aangepakt via het beleidsveld lucht. 

Ten aanzien van vermesting (fosfaat- en 

nitraatuitspoeling) dient het beleid te wor

den gericht op het nastreven van de even

wichtsnorm. Voor nitraat wordt voorgesteld 

de uitrijperiode van dierlijke mest te beper

ken van 1 november tot en met 15 februari. 

De omvang van de bestrijdingsmiddelenpro

blematiek is door het ontbreken van vol

doende gegevens nog niet geheel duidelijk. 

Aandachtsgebieden zijn de bollenteelt en de 

glastuinbouw. 

VOOrfjE:;;tE:id wordL oii"''''11 wiLL",iijsiuesirij

dingsmiddelen toe te staan. Ten aanzien van 

zware metalen wordt vooralsnog afgezien 

van aanvullende maatregelen. Uitzondering 

hierop vormt de situatie waarbij naast hoge 

metaalgehalten (boven de referentiewaarde) 

in de bodem ook hoge gehalten in het 

grondwater of in de gewassen voorkomen. 

Ten aanzien van het grondwater ligt de 

nadruk op bescherming van reserveringsge

bieden (Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, 

oevergrondwaterwinning Lekoevers). Het 

beschermingsregime richt zich op het voor

komen van het in de bodem brengen van 

schadelijke stoffen en het aantasten van 

ondoorlatende lagen. 

Bodemsaneringsprogramma 1991 van de 

Provincie Gelderland 

Het programma geeft een overzicht van aile 

bij de provincie bekende gevallen van ernsti

ge bodemverontreiniging. In het programma 

wordt aangegeven in welke onderlOeksfase 

de gevallen zich bevinden en wat de plan

ning voor de periode tot 1995 is. 
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Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 

1991, Provincie Zuid-Holland 

zie Gelderland 

Gelders Milieuplan 1992-1996, Ontwerp 

De doelstelling van het plan is een duurzame 

mi)ieubescherming en verbetering van de 

milieukwaliteiten, met het oog op de 

gelOndheid en het welbevinden van de 

mF!n!=O p.n rip. ecosystemen DI9 plClnnen zijn 

rechtsstreeks afgeleid uit het rijksbeleid 

lOals weergegeven in het NMP, het NMP

Plus en de Derde Nota Waterhuishouding. In 

het plan worden doelen geformuleerd voor: 

- verwijdering van afvalstoffen: 

- verzuring/vermesting; 

- verspreiding; 

- verstoring. 

Daarnaast wordt voor een aantal waardevol

Ie gebieden (natuur- en landschapsbehoud 

en (potentiele) waterwingebieden) een extra 

bescherming aangegeven (milieubescher

mingsgebieden). Verwacht wordt dat het 

GMP eind 1991 wordt vastgesteld. Het zal 

echter nog geen wettelijke status hebben 

omdat de provincie met het plan vooruit 

loopt op wettelijke regelingen op rijksniveau. 

Het wordt echter wei als richtinggevend 

beschouwd. 

iliationaal Mllreuoelerdsplan Plus (NMP

Plus), 1990 

Het NMP-Plus vormt een aanscherping van 

het NMP om de daarin gestelde doelstellin

gen, gericht op een duurzame ontwikkeling, 

lo snel mogelijk te kunnen realiseren. Het 

betreft: 

- terugdringen van de uitstoot van kooldioxide; 

- aanscherpen van het verzuringsbeleid; 

- intensiveren van het beleid ten behoeve van de 

bescherming en ontwikkeling van natuur; 

- het beheersen van de gehele afvalketen, in relatie 

met het produktenbeleid; 

- sanering van bodems en waterbodems; 

- energiebesparingsbeleid. 

G rondwaterbeschermingsplan Zuid-Holla nd 

(1988) 

In het grondwaterbeschermingsplan worden 

beschermingsgebieden ten behoeve van de 

openbare drinkwatervoorziening aangege

ven. Voor particuliere winningen zal in de 

loop van de planperiode beleid worden ont

wikkeld. Het plan geeft voor de onderschei

den beschermingslOnes (waterwingebied, 



grondwaterbeschermingsgebied I, grondwa

terbeschermingsgebied II en reserveringsge

bied voor diepinfiltratie} de beschermings

regimes. Daadwerkelijke bescherming vindt 

plaats door toepassing van de Grondwater

beschermingsverordening. 

Grondwaterplan Zuid-Holland (19861 

In het plan wordt het provinciale grondwa

terbeheer geformuleerd. Het beheer is erop 

gericht te streven naar een evenwichtige 

grondwaterhuishouding, waarbij een juiste 

verdeling van het beschikbare grondwater 

moet plaatsvinden en waarbij een passende 

kwaliteit gehandhaafd blijft. Er worden alge

mene en gebiedsrichtlijnen geformuleerd . 

2 ASPECT GELUID 

Afstemming Hinderwetl Besluit geluidhin

der spoorwegen (1991) 

Richtlijn van het ministerie VROM om het 

toepassingsbereik van de Hinderwet, het 

Besluit Geluidhinder Spoorwegen en de Wet 

geluidhinder op NS-emplacementen op 

elkaar af te stemmen. 

Besluit Geluidhinder Spoorwegen (1987) 

Besluit op basis van de Wet geluidhinder 

waarin de normen en procedures worden 

beschreven die gelden voor spoorwegla

waai. 

Reken- en Meetvoorschrift Railverkeers-

lawaai (1987) 

Beschrijving van de reken- en meetmetho

den die gehanteerd moeten worden bij 

akoestisch onderzoek railverkeerslawaai. 

Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai 

(1981 ) 

Beschrijving van de reken- en meetmetho

den die gehanteerd moeten worden bij 

akoestisch onderzoek wegverkeers)awaai . 

Circulaire industrielawaai (1979) 

Circulaire waarin geluidnormen zijn opgeno

men voor vergunningverlening aan indus

triele inrichtingen, recreatieve inrichtingen 

en dergelijke. 

Circulaire bouwlawaai (1981) 

Beschrijving van diverse geluidsbronnen in 

de bouw alsmede de geluidnormstelling 

voor bouwactiviteiten. 
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3 ASPECT ECOLOGIE 

Natuurbeleidsplan regeringsbeslissing 1990 

Hoofddoelstelling is duurzame instandhou

ding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke 

en landschappelijke waarden. Hiertoe streeft 

de regering planmatig naar behoud en ont

wikkeling van een stelsel van kerngebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden en verbin

dingszones (ecologische hoofdstructuur). 

Daarnaast streeft ze naar het in stand hou

den van basiskwaliteiten in het daarbuiten 

vallende gebied. Doorsnijdingen van gebie

den behorende tot de ecologische hoofd

structuur zijn aangegeven bij de effect

beschrijving 

Relatienota 

De Relatienota betreft de relatie tussen land

bouw en de ontwikkelingen ten aanzien van 

natuur en landschap. In bepaalde gebieden 

kunnen maatregelen worden genomen voor 

afstemming van grondgebruik op natuur en 

landschap. Daartoe kunnen gebieden worden 

aangewezen als beheersgebied of reservaats

gebied. De uitvoering van het Relatienota

beleid geschiedt op basis van de Regeling 

beheersovereenkomsten 1988 (RBO 1988). 

Daarbij zijn de volgende beheersplannen 

Relatienotagebieden van belang: 

- Beheersplan Rijn- en Waaluiterwaarden; 

- Beheersplan voor het beheers- en reservaatsgebied 

Rivierenland; 

- Beheersplan voor de beheers- en reservaatsgebie

den Vijfheerenlanden. 

In de betreffende beheersplannen vindt een 

nadere uitwerking plaats naar: 

- begrenzing reservaats- en beheersgebied; 

- beheersbeperkingen in de vorm van beheerspak-

ketten met bijbehorende vergoedingen. 

Het aangaan van een beheersovereenkomst, 

dan wei het verkopen van grond, op basis 

van de Relatienota geschiedt op basis van 

vrijwilligheid . Relatienotagebieden hebben 

geen planologische status. Aileen reser

vaatsgebieden krijgen de status 'natuur

gebied' na verwerving door een 

natuurbeherende instantie. 

Structuurschema natuur- en landschaps

behoud 

Van belang zijn de Grote Landschappelijke 

Eenheden en Waardevolle Agrarische Cul

tuurlandschappen (WAC's). Voor deze gebie-
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den is het beleid gericht op instandhouding 

van ecologische, cultuurhistorische en land

schappelijke kenmerken en waarden. De 

betreffende gebieden zijn op kaart aangege

ven ('Beleidscategorieen'). Bij ruimtelijke 

ingrepen zal een zwaar gewicht aan deze 

waarden en kenmerken worden toegekend. 

Dit betekent lOrgvuldige inpassing bij uit

voering van werken en grote aandacht aan 

ontwikkeling vall IIatuurlijke kWi-liitAit An her

stel van het landschap. 

Derde nota Waterhuishouding 

Deze nota beschrijft het landelijke integrale 

waterbeheer voor de periode 1990-1994 met 

een doorkijk naar de verdere toekomst. Ver

dere uitwerking van dit landelijke beleid 

vindt plaats in provinciale waterhuishou

dingsplannen. 

4 ASPECT LANDSCHAP 

A Aigemeen 

Vierde Nota over de ruimtelijke ordening 

Extra 

In de Vierde Nota over de ruimtelijke orde-

n i ng Extra is het perspectief gericht op het 

geleiden van veranderingen in het landelijk 

gebied, met het doel de ruimtelijke kwaliteit 

te behouden of te verhogen. Bij het geleiden 

van veranderingen in het landelijk gebied 

Vvo(dt O(IUel SCI-lEnd y~rllactkt tussen beieid 

gericht op actieve handhaving, actieve aan

passing en actieve vernieuwing van de ruim

telijke structuur. 

Ook de geformuleerde ontwikkelingsper

spectieven over stedelijke knooppunten, 

regio's op eigen kracht, stedenring Centraal 

Nederland en Nederland Waterland zullen 

hun invloed hebben op de uiteindelijke ver

schijningsvorm van het landschap. 

Structuurschema natuur- en landschaps

behoud 

Het Structuurschema natuur- en landschaps

behoud bevat in tegenstelling tot andere 

structuurschema's geen in uitvoering te 

nemen projecten. Het bevat aanduidingen 

van grotere gebieden die of we I geheel in 

stand dienen te worden gehouden, ofwel 

waar grote omzichtigheid is vereist bij uit

voering van activiteiten waardoor de natuur

en landschapswaarden gevaar lopen. 

Het structuurschema bevat een overzicht 

van beleidscategorieen met het accent op 
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natuur, met het accent op landschap en met 

het accent op natuur en landschap. Tot deze 

laatste categorie behoren de grote land

schapseenheden. De grote landschaps

eenheden zijn gebieden met belangrijke 

ecologische, cultuurhistorische en land

schappelijke waarden die in dit opzicht een 

samenhang vertonen en groter zijn dan 5000 

ha. Zowel natuurgebieden als bossen, agra-

nsche cu!tuur!andschappcn, iandgoederen 

en nederzettingen kunnen er deel van uit 

maken. 

Het beleid met betrekking tot de GLE's is vol

gens de rijksoverheid gericht op de instand

houding van het algehele karakter van het 

gebied en op instandhouding van de samen

hang tussen de onderscheiden ruimtelijke 

eenheden daarbinnen. Ook het behoud van 

de ecologische, cultuurhistorische en land

schappelijke waarden van die ruimtelijke 

eenheden afzonderlijk is van belang. 

B Regionaal beleid: Zuid-Holland 

Streekplan Zuid-Holland 

Het Streekplan Zuid-Holland-Oost hanteert 

een tweetal algemene principes voor de 

ruimtelijke structuur van het landelijke 

gebied. Het eerste principe houdt in het 

open houden van niet-verdichte gebieden, 

lOwel in visuele als in functionele zin. Het 

tweede principe betreft het behouden van de 

kwalltelt van het landelijke gebied. Een aan

tal richtlijnen worden als voigt geformu

leerd: 

- in het landelijke gebied dienen landschappe

lijke, cultuurhistorische en archeologische 

waarden te worden beschermd, lO mogelijk 

in onderlinge samenhang; 

- nieuwe grootschalige objecten dienen in het 

landelijke gebied in beginsel te worden 

geweerd. Indien van dit beginsel wordt afge

weken, dienen de negatieve gevolgen voor 

de bestaande functies te worden geminima

liseerd; 

- landschapselementen in het kader van recre

atie- en landinrichtingsprojecten dienen een 

multifunctioneel karakter te hebben ten 

behoeve van landschapsbouw, recreatie, 

natuurbouw en houtproduktie; 

- boselementen met uitsluitend een functie 

voor houtproduktie zijn slechts toegestaan in 

verdichte zones bij steden en plaatselijk 

langs rivieren; 

- stadsgewesten aan de rand van het streek

plangebied dienen landschappelijk afgerond 

te worden. Open ruimten tussen de Kernen 



in de verdichte zones van het streekplange

bied dienen hun geledende functie te behou

den. Bij de Drechtsteden (Papendrecht, 

Sliedrecht) voorziet men in landschappelijke 

afronding van het stadsgewest. Ten noorden 

van Gorinchem is bos- en landschapsbouw 

gewenst. In de Vijfheerenlanden zijn stiltege

bieden aangewezen. 

Streekplan Zuid-Holland-Zuid 

In het Streekplan Zuid-Holland-Zuid richt het 

beleid ten aanzien van het landschap zich in 

hoofdlijnen op het behoud en zo mogelijk 

versterking van de karakteristieke land

schapsstructuren in de landelijke gebieden. 

Ook richt het streekplan zich op verbetering 

en reconstructie van het landschap in de 

overgangszones nabij het stedelijk gebied. 

Bij het streven naar het behoud van de land

schappelijke kwaliteiten kan een onder

scheid worden gemaakt naar de volgende 

doeleinden: 

- veiligstellen van de bestaande karakteristieke 

patronen, elementen en functie in het landelijk 

gebied; 

- inpassen van nieuwe ontwikkelingen en elementen 

in de landschapsstructuur; 

- afstem men van stedelijke structuur op de land

schapsstructuur. 

In het landelijk gebied van Oost-IJsselmonde 

is accentuering van de belangrijkste land

schapselementen (Waal, Devel en Oude 

Maas) van belang. Verder staat dit gebied 

bloot aan een sterke verstedelijkingsdruk. 

Uitgangspunt is handhaving van het buffer

zonebeleid en reconstructie van het land

schap (onder andere door bosaanplant). 

Streekplan Rijnmond 

In het streekplan Rijnmond is het handhaven 

en zo mogelijk versterken van de landelijke 

functies van de open gebieden een van de 

hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Wat 

betreft het landelijk gebied richt het regio

naal beleid zich op behoud, en zo mogelijk, 

een versterking van natuurwaarden en land

schappelijke kwaliteiten. Wat betreft het 

laatste gaat het om bescherming van karak

teristieke landschapselementen en om 

versterking en reconstructie van de land

schapsstructuur door landschapsbouw met 

een afschermende, accentuerende of 

gecombineerde functies. 

Op IJsselmonde is in het landelijk gebied 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

aan landschapselementen onder andere 

gedacht aan een grootschalige bosgebied 

dat een bufferfunctie zal moeten vervullen 

tussen enerzijds het haven- en industrie

gebied en anderzijds verschillende woon

kernen. Verder wordt gestreefd naar 

landschappelijke inpassing van het geprojec

teerde tuinbouwgebied, de polder Nieuw 

Reijerwaard. 

C Regionaal beleid: Gelderland 

Streekplan Rivierengebied 

Volgens het Streekplan Rivierengebied (uit 

1987) is het beleid met betrekking tot natuur 

en landschap erop gericht bestaande kwali

teiten (Iandschappelijke hoofdstructuur en 

de visuele en ecologische relaties tussen en 

binnen de onderscheiden landschapstypen) 

te beschermen en te verhogen. Hierbij dient 

ook rekening te worden gehouden met ele

menten en structuren van cultuurhistorische, 

archeologische en geomorfologisch belang. 

Ter versterking van de landschappelijke 

structuur zal plaatselijk bosaanleg en land

schapsbouw worden bevorderd. Hiermee 

wordt tevens bereikt dat storende elementen 

worden ingepast, openluchtrecreatie aan

trekkelijk wordt gemaakt, ecologische ver

bindingszones ontstaan en de houtproduktie 

wordt gestimuleerd. 

Verder heeft het beleid ten doel de omvang, 

intensiteit en lokatie van menselijke activitei

ten zo te reguleren, dat verscheidenheid, 

samenhang en duurzaamheid van het milieu 

blijven gewaarborgd. Meer concreet dient 

hierbij te worden gedacht aan: 

- handhaving van het karakter van het landschap; 

- in stand houden van natuurgebieden en natuur-

wetenschappelijk waardevol geachte elementen; 

- bescherming en waar nodig verbetering van de 

landschappelijk waardevol geachte gebieden, vooral 

indien deze ook cultuurhistorische waarde hebben. 

Op grond van criteria van bodem, bodemge

bruik, openheid en eenheid is binnen het 

streekplangebied een aantal karakteristieke 

komgebieden aangegeven. In deze karakte

ristieke komgebieden is het beleid gericht op 

het zo sterk mogelijk beperken van die activi

teiten die het open karakter van de komge

bieden aantasten (met name intensieve 

vormen van grondgebruik). 

Het beleid in de Binnenwaarden is gericht op 

ontwikkeling van de landbouw met behoud 

van de visuele openheid. Tevens wordt de 
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bescherming van verspreide natuurwaarden 

en kleine landschapselementen (inclusief 

cultuurhistorische waardevolle kavelpatro

nen) beoogd. 

Het beleid ten aanzien van de uiterwaarden 

is gericht op het waarborgen van de vrije 

afvoer van water, ijs en sedimenten, op 

behoud en ontwikkeling van waarden van 

natuur en landschap, alsmede op voortzet-

ting V~H1 hat ugrarisch gebruik. 

Het beleid voor het gebied van de Regulie

ren (in polder Culemborg) is gericht op de 

ontwikkeling van de grondgebonden land

bouw en op bescherming en ontwikkeling 

van de hiermee verweven natuur- en land

schapswaarden. Karakteristieke elementen 

als grienden, bossen, eendenkooien, moe

rassen en beplantingen dienen te worden 

beschermd. 

Het beleid voor het Lingegebied is gericht op 

behoud en ontwikkeling van de landschap

pelijke hoofdstructuur en de daarmee 

samenhangende natuurwaarden, op zone

ring van de openluchtrecreatie, alsmede op 

voortzetting en ontwikkeling van het agra

risch gebruik. In het karakteristieke komge

bied 't Nieuwland moet nieuwvestiging van 

agrarische bedrijven, de bouw van wonin

gen en niet-agrarische bedrijfsgebouwen, 

bosaanleg en de aanleg van wegen en hoog

spanningsleidingen e.d. zo sterk mogelijk 

worden beperkt. Cultuurhistorisch waarde

volle kavelpatronen dienen te worden veilig 

gesteld. 

Streekplan Midden-Gelderland 

Het Streekplan Midden-Gelderland heeh ten 

aanzien van het aspect landschap dezelfde 

beleidsuitgangspunten geformuleerd als het 

streekplan Rivierenland (zie hierboven). 

Het beleid voor het deelgebied de Over

betuwe is gericht op ontwikkeling van het 

agrarisch gebruik (o.a . ontwikkeling en her

structurering glastuinbouwgebieden) op 

behoud van de openheid in de karakteristie

ke komgebieden en op het weren van verste

delijking in het gebied tussen Arnhem en 

Nijmegen (bufferzone). De realisering van 

een stedelijk uitloopgebied ten zuiden van 

Arnhem wordt bevorderd . 

Het beleid voor de uiterwaarden is in de eer

ste plaats gericht op het waarborgen van de 

vrij e afvoer van water, ijs en sedimenten. 

I 
Betuwe route B Trace-onde rzo ek en ME R 

Verder wordt het behoud en ontwikkeling 

van waarden van natuur en landschap en op 

voortzetting van het agrarisch gebruik 

beoogd. 

Het beleid voor het Rijnstrangengebied is 

gericht op voortzetting van het agrarisch 

gebruik, afgestemd op doelstellingen van 

natuurbehoud, op behoud en ontwikkeling 

van natuurwaarden en op behoud van de 

ianuschappeiijke hoofdsuuctuur. 

Het beleid voor de Liemers is gericht op ont

wikkeling van het agrarisch gebruik (o .a. 

tuinbouw onder glas) en op versterking en 

herstel van de landschapsstructuur, op 

hp.hoJ.ld van verspreide natuurvvaarden en de 

realisering van het stedelijk uitloopgebied 

Duiven/Westervoort 

5 ASPECT RUIMTELlJKE ORDENING 

Hieronder wordt de functie van de voor

naamste ruimtelijke planvormen en relevan

te beleidsdocumenten kort toegelicht. De 

inhoud van dergelijke plannen wordt bij de 

overige aspecten beschreven. 

A Aigemeen 

Vierde Nota over de ruimtelijke ordening 

Extra 

Deze nota is richtinggevend voor de uitwer

king van het ruimtelijk beleid . Dit beleid zal 

in de regio's door middel van streek-, struc

tuur- en bestemmingsplannen nader uitge

werkt en vastgelegd worden. 

B Regionaal be!eid 

Streekplan Zuid-Holland-Zuid, Streekplan 

Zuid-Holland-Oost, Streekplan Rijnmond, 

Streekplan Midden-Gelderland. Streekplan 

Rivierenland 

Streekplannen zijn richtinggevend voor de 

ontwikkeling van het ruimtelijk beleid zoals 

dit met name door gemeenten vastgelegd 

wordt in bestemmingsplannen. 

Bij de goedkeuring van bestemmingsplan

nen door de provincie is het streekplan het 

toetsingskader. 

Nota verstp.delijking zuidv!el.!ge! 

Zuid-Holland 

Deze nota wordt gebruikt als uitgangspunt 

v~~r het uit te werken ruimtelijk beleid in 

deze regio. Mettertijd zal dat door middel van 

bestemmingsplannen rechtskracht krijgen. 



Discussienota Arnhem-Nijmegen ligt goed 

Deze discussienota vormt het uitgangspunt 

voor nadere uitwerking van het provinciaal 

ruimtelijk beleid dat mettertijd zal gaan func

tioneren als toetsingskader voor gemeente

lijke plannen. 

Bestemmingsplannen Gelderland en Zuid

Holland 

In de bestemmingsplannen is het toelaatba

re grondgebruik op kaart aangegeven. In de 

voorschriften is beschreven aan welke eisen 

dit grondgebruik dient te voldoen. 

Het studiegebied bestaat uit een groot aantal 

bestemmingsplannen. 

6 ASPECT REGION ALE ECONOMIE 

A Algemeen 

Vierde Nota over de ruimtelijke ordening 

Extra 

Deze nota geeft de hoofdlijnen voor de ste

delijke ontwikkeling, waaronder de planning 

van nieuwe bedrijfsterreinen. 

Regio's zonder grenzen, het regionaal-eco

nomisch beleid voor de periode 1991-1994 

In deze beleidsnota van het ministerie van 

Economische Zaken is het algemeen beleid 

gericht op regionaal-economische ontwikke

ling vastgelegd. De nota is van belang voor 

de ontwikkelingen in het stedelijk knooppunt 

Arnhem-Nijmegen. 

B Regionaal beleid 

Nota Verstedelijking Zuidvleugel Zuid

Holland 

De provincie Zuid-Holland geeft hierin de 

hoofdlijnen aan voor de stedelijke ontwikke

ling, waaronder de planning van nieuwe 

bed rijfsterrei nen. 

Discussienota Arnhem-Nijmegen Iigt goed 

Deze discussienota vormt het uitgangspunt 

voor nadere uitwerking van het provinciaal 

ruimtelijk beleid dat mettertijd zal gaan func

tioneren als toetsingskader voor gemeente

lijke plannen . 

7 ASPECTLANDBOUW 

A Algemeen 

Vierde nota over de ruimtelijke ordening 

Extra 

In de pkb waarin de beginselen, hoofdlijnen 

en belangrijkste maatregelen van het natio-

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

naal ruimtel ijk beleid zijn samengevat, wordt 

voor het landelijke gebied een Koersbepa

ling voorgesteld. Deze heeft als doel het 

duurzaam handhaven en/of ontwikkelen van 

de ruimtelijke kwaliteit van de landelijke 

gebieden. Op basis van het achtergrondrap

port 'Platteland op weg naar 2015' zijn vier 

koersen onderscheiden. Per koers krijgen de 

functies een verschillend accent en een ver

schillende ruimtelijke samenstelling. Het 

beleid wat betreft de leefbaarheid op het 

platte land is gericht op geleiding van struc

turele ontwikkel ingen zoals de terugloop van 

de bevolkingsomvang en schaalvergroting. 

Concept-rapport Nadere uitwerking 

Rivierengebied 

In dit concept-rapport van de Stuurgroep 

Rivierengebied wordt een nadere uitwerking 

van de VINEX voor het Rivierengebied gege

ven. 

In 1989 hebben de ministeries van Land

bouw, Natuurbeheer en Visserij. van Verkeer 

en Waterstaat en van Volkshuisvesting, 

Ru imtelijke Ordening en Milieubeheer 

samen met de provincies Overijssel, Gelder

land, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Bra

bant daartoe het bestuursakkoord 

Samenwerking Rivierengebied gesloten. 

De betrokken partijen hebben hierin afge

sproken een ruimtelijke visie over de ontwik

keling van het Rivierengebied tot 2015 te 

geven. In het Rivierengebied zullen natuur

ontwikkeling, recreatie en transport extra 

aandacht krijgen. Andere belangrijke aspec

ten zijn de stedelijke waterfronten, de melk

veehouderij en ontgrondingen. 

Structuurnota Landbouw 

In de Structuurnota Landbouw is het rijksbe

leid met betrekking tot de landbouw voor de 

komende jaren uiteengezet. Dit beleid nood

zaakt tot structurele aanpassing van de land

en tuinbouw. Gezien de afzetperspectieven 

voor landbouwprodukten en de trendmatige 

ontwikkeling van de opbrengsten per hectare 

en per jaar, is tot het jaar 2005 op macro basis 

(Iandelijk) ruimte voor onttrekking van circa 

150.000 ha cultuurgrond aan de landbouw 

ten behoeve van andere aanwendingen. 

B Ruilverl<Bveling/Herinrichtings

rapporten 

tracedeel 1 Rotterdam - Papendrecht 

In dit deel ligt het Herinrichtingsproject IJs

selmonde. Het schetsontwerp is in 1988 
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afgerond. Men is op dit moment bezig met 

het opstellen van het voorontwerp. Echter 

door ontwikkelingen lOals de Betuweroute, 

Ontwikkelingen Zuidvleugel (verstedelijking) 

wordt een en ander vertraagd. Verder is in 

dit deel de ruilverkaveling Alblasserwaard 

twee jaar geleden afgerond. 

tracedeel 2 Papendrecht - Gorinchem 

In dit dee! is de rui!verkaveling Alb!tissGr-

waard twee jaar geleden afgerond. 

tracedeel 3 Gorinchem - Tiel 

De ruilverkaveling Lek en Linge is 31 decem

ber 1986 afgerond. De ruilverkaveling Tieler

waard is 31 december 1972 afgerond. De 

ruilverkaveling Vijfheerenlanden is sinds 

1981 in uitvoering. Inmiddels zijn de planwij

zigingen door de Centrale Landinrichtings

Commissie (CLC) goedgekeurd en worden 

binnenkort ter inzage gelegd. 

De ruilverkaveling Avezaath-Ophemert is in 

1978 gestemd. Het plan van toedeling is 

november 1990 gereed gekomen. Momen

teel zijn de 400 binnengekomen bezwaren in 

behandeling. Dit zal ruim twee jaar duren. 

De ruilverkaveling zal naar verwachting eind 

1995 afgerond zijn. Voor de zone rondom 

variant J, M en Q is, voor zovergelegen in 

het ruilverkavelingsblok, het plan van toede

ling (gebruikerskaart) beschikbaar. Er is een 

verzoek tot landlnrichting gedaan voor het 

Lingegebied, een smalle strook langs de 

Linge. Bij deze herinrichting staan de func

ties natuur en recreatie centraal. 

tracedeel 4 Tiel - Bemmel 

In dit dee I zijn de volgende ruilverkavelingen 

afgerond: 

Kesteren-Opheusden 31 december 1959; 

Echteld-lienden 31 december 1968; 

Overbetuwe-Zuid 31 december 1973; 

Overbetuwe-Noord. 

Er zijn geen landinrichtingprojecten in uit

voering. De nota Overwegingen en uitgangs

punten voor de Ruilverkaveling 

Ochten-Opheusden is 11 juli 1989 vastge

steld. De Landinrichtingscommissie wordt in 

de tweede helft van 1991 ge·fnstalleerd. De 

ruilverkaveling zal vervolgens in voorberei

ding worden genomen. 

tracedeel 5 Bemmel - Zevenaar 

In dit deel zijn twee landinrichtingsprojecten 

in voorbereiding. 

I 
Betllwerollte B Trace-onderzoek en MER 

De Ruilverkaveling Overbetuwe-Oost is 24 

januari 1991 gestemd. Dit betekent dat het 

de komende 2 a 3 jaar in uitvoering geno

men kan worden. Het plan van toedeling zal 

in '96/'97 klaar zijn afhankelijk van de voort

gang van de Betuweroute. Dit betekent dat 

voor de varianten Z/AA/BB/CC, voor zover 

gelegen in dit landinrichtingsgebied, geen 

gebruikerskaart hoeft te worden opgesteld. 

VOGi" lOve!" gelegen uuiiell ue varian-len van 

de Betuweroute wordt op korte termijn 

gestart met de verbetering van wegen en 

waterlopen en met de nieuwbouw van boer

derijen op de voorkeurslokaties. De Herin

richting Duiven -Westervoort is in de fase van 

het sci1etsontwerp. Momenteel wordt het 

concept-voorontwerp opgesteld. Het landin

richtingsplan zal op z'n vroegst eind '94 klaar 

zijn. Dit betekent dat het plan van toedeling 

pas rond 2000 aan de orde is. 

C Regionaal beleid 

tracedeel 1: Rotterdam - Papendrecht 

Rijk In dit gebied wordt vanuit het Rijk door 

middel van de VINEX grondgebonden land

bouw voorgestaan, ruimtelijk verweven met 

andere functies (bruine koers). In de VINEX 

is tevens aangegeven dat nieuwvestiging 

van glastuinbouwbedrijven in het Groene 

Hart niet wenselijk is. 

Provincie Voor dit gebied gelden de streek

plannen Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en 

Zuid-Holland-Oost. Hierin is aangegeven wat 

het provinciaal beleid is voor landbouw. In 

het gebied IJsselmonde zullen bij akkerbouw 

en veeteelt geen relevante ontwikkelingen 

plaatsvinden. In de tuinbouw zijn volgende 

ontwikkelingen te verwachten: 

- concentratiegebied voor glastuinbouw in de polder 

Oud-Reijerwaard; 

- hervestigingsruimte voor gemengde tuinbouw 

(Barendrechtstype) aan weerszijden van de Voor

dijk tussen Smitshoek en de A-29. Deze bedrijven 

mogen maximaal 0,5 ha glas oprichten; 

- aan de resterende behoefte aan hervestiging moet 

buiten Rijnmond worden voldaan (bijvoorbeeld 

Hoeksche Waard); 

- om redenen van arbeidsorganisatip., SpP.~i8Ii8Mie ill 

kennis etc. wordt eraan getwijfeld of gemengde 

tuinbouwbedrijven zullen kunnen voortbestaan. Dit 

kan ertoe lei den dat bedrijven zich wilen gaan spe

cialiseren in glastuinbouw met een grootte van 

minimaal10.000 m2 of in vollegrondstuinbouw. Dit 

staat nog ter discussie. 



In de Alblasserwaard zijn op basis van pro

vinciaal beleid (streekplan Zuid-Holland

Oost) geen ontwikkelingen te verwachten. 

De landbouw moet op termijn rekening hou

den met de aanwijzing van Relatienotagebie

den in de Alblasserwaard. 

traced eel 2: Papendrecht - Gorinchem 

Rijk In de Alblasserwaard wordt gekozen 

voor een ontwikkeling volgens de bruine 

koers: verscheidenheid aan functies in 

moza'iekpatroon (VINEX). Grondgebonden 

landbouw is in dit gebied de overheersende 

functie en kan zich optimaal ontwikkelen. 

Waar sprake is van andere functies vindt 

afweging plaats tussen landbouw en deze 

functies. Er is geen ruimte voor nieuwvesti

ging van glastuinbouwbedrijven in het Groe

ne Hart (VINEX) 

Provincie In de Alblasserwaard zijn op 

basis van provinciaal beleid (streekplan 

Zuid-Holland-Oost) geen ontwikkelingen te 

verwachten. De landbouw moet op termijn 

rekening houden met de aanwijzing van 

Relatienotagebieden in de Alblasserwaard . 

traced eel 3: Gorinchem - Tiel 

Rijk In dit deel wordt grondgebonden land

bouw voorgestaan, ruimtelijk verweven met 

andere functies (bruine koers, VINEX). 

De nadruk ligt hierbij op de combinatie van 

landbouw en natuurbeheer. 

Provincie Dit tracedeel ligt in de provincies 

Zuid-Holland en Gelderland. Vanuit het 

provinciaal beleid van de provincie Zuid

Holland (streekplan Zuid-Holland-Oost) zijn 

geen ontwikkelingen te verwachten op het 

gebied van de landbouw. Voor een deel van 

de provincie Gelderland geldt het streekplan 

Rivierenland. In dit tracedeel worden plaat

selijk waar nodig verbeteringen aangebracht 

in de produktieomstandigheden. Via land

inrichting wordt hieraan uitvoering gegeven. 

Verder wordt ernaar gestreefd versnippering 

en doorsnijding van cultuurgrond zoveel 

mogelijk tegen te gaan. In waardevolle land

bouwgebieden lOals in dit tracedeel aanwe

zig, is het beleid erop gericht niet-agrarische 

ruimteclaims te weren . 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

tracedeel 4: Tiel - Bemmel 

Rijk In dit tracedeel wordt grondgebonden 

landbouw voorgestaan ruimtelijk verweven 

met andere functies. De nadruk ligt hierbij 

op de combinatie van landbouw ell natuur

beheer. 

Provincie Voor dit tracedeel gelden twee 

Gelderse streekplannen, Streekplan Rivieren

land (1987) en Streekplan Midden-Gelder

land (1987). Zowel in het streekplan 

Rivierenland als Midden-Gelderland wordt 

voor dit een actief bevorderend beleid voor 

de landbouw voorgestaan om, waar nodig, 

verbetering te brengen in de produktieom

standigheden. Via landinrichting wordt hier

aan uitvoering gegeven. Verder wordt ernaar 

gestreefd versnippering en doorsnijding van 

cultuurgrond lOveel mogelijk tegen te gaan . 

In waardevolle landbouwgebieden is het 

beleid erop gericht niet-agrarische ruimte

claims te weren . 

tracedeel 5: Bemmel - Zevenaar 

Rijk In dit tracedeel wordt grondgebonden 

landbouw voorgestaan, ruimtelijk verweven 

met andere functies. De nadruk ligt hierbij 

op de combinatie van landbouw en natuur

beheer. 

Provincie In dit tracedeel geldt het streek

plan Midden-Gelderland. Er wordt een actief 

bevorderend beleid voor de landbouw voor

gestaan om, waar nodig, verbetering te 

brengen in de produktieomstandigheden. 

Verder wordt ernaar gestreefd versnippering 

en doorsnijding van cultuurgrond lOveel 

mogelijk tegen te gaan. In waardevolle land

bouwgebieden is het beleid erop gericht 

niet-agrarische ruimteclaims te weren. 

Verder zijn in de Overbetuwe-Oost en de 

Liemers goede ontwikkelingsmogelijkheden 

v~~r de glastuinbouw aanwezig. Met name 

rondom Lent, Angeren, Loo en Groessen 

worden gebieden aangegeven waar de glas

tuinbouw zich verder kan ontwikkelen. 

8 ASPECT OPENLUCHTRECREATIE 

A Aigemeen 

VINEX en 'Uitwerking Rivierengebied' 

In de pkb, waarin de beginselen, hoofdlijnen 

en belangrijkste maatregelen van het natio

naal ruimtelijk beleid zijn samengevat, is 

voor de recreatie in het studiegebied vooral 

het ontwikkelingsperspectief 'Nederland 
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Waterland' van belang_ Dit perspectief is 

gericht op: 

- versterking van de samenhang tussen de functies 

watervoorziening, natuur, toerisme, recreatie en 

transport; 

- het tot stand brengen van een betere samenhang 

tussen de grate wateren; 

- het vergraten van de aandacht voor natuurontwik

keling, naast natuurbehoud; 

- het tot stFtnrl hrp.ngp.n v::.n Rp.n ~~neen!Jesloten 

recreatief hoofdtoervaartnet (zie ook Beleidsvisie 

Recreatietoervaart Nederland 1990). 

Met dit perspectief wordt gestreefd naar een 

versterking van de kwaliteiten van 'Neder

land Waterland' via twee assen: 

de as Lauwersmeer - Deltagebied; 

2 de oost-westas via het Rivierengebied. 

Dit ontwikkelingsperspectief is door de 

Stuurgroep Rivierengebied regionaal uitge

werkt voor het Rivierengebied in het con

cepHapport 'Uitwerking Rivierengebied'. 

Centraal bij de uitwerking voor toerisme en 

recreatie is het benutten van tot nu toe 

ongebruikte potenties in het Rivierengebied. 

Hierbij worden de rivieren beschouwd als de 

'ruggegraat' voor toeristisch-recreatieve ont

wikkeling. 

B Regionaal beleid: Zuid-Holland 

inhaklngsnota ZUldell/k Randpark 

Inhakingsnota van de ambtelijke werkgroep 

Zuidelijk Randpark met betrekking tot de 

inrichting van het Zuidelijk Randpark, inha

kend en gebaseerd op de ontwikkeling van 

de Randstadgroenstructuur_ 

Vlekkenplan de Waal 

In het vlekkenplan is een voorstel gedaan 

voor de recreatieve ontwikkeling van het 

Waalgebied in hoofdlijnen. Deze inrichtings

visie dient mede als concretere uitwerking 

van het bufferzonebeleid (bufferzone Oost

JJsselmonde) en ontwikkeling van de Rand

stadgroenstructuur. De Waaizone wordt 

gezien als een belangrijk structurerend land

schappelijk element. Hierin lOuden regule

ring van recreatief gebruik en recreatieve 

ontwikkelingen een plaats moeten krijgen. 

Realisatie van het plan zal plaats moeten 

vinden via de Planningsprocedure Open-

I uchtrecreatie. 

I 
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Beleids- en Actieplan Recreatie en Toerisme 

Het toeristisch-recreatieve beleid van de pro

vincie Zuid-Holland voor de periode 1989-

1994 is vastgelegd in het Beleids- en 

Actieplan Recreatie en Toerisme. Relevante 

beleidsonderdelen hierin zijn de volgende: 

bevorderen van recreatie in en om de stad (dicht 

bij woonomgeving); 

- bevorderen van aanleg van groene stadsranden en 

'groene vfngers', Deze greene vingcr~ zUn 'v'crbin -

dingen van het groen in de stad via stadsranden 

naar buiten. Het Zuidelijke Randpark ten zuiden van 

Rotterdam is een dergelijke graene stadsrand die 

gekoppeld gaat worden aan een groene vinger 

door middel van fietsverbinding en; 

- opheffen van tekorten aan dagrecreatieprajecten in 

de stadsgewesten, door middel van realisatie van 

nieuwe recreatiegebieden en verbetering (bereik

baarheid, toegankelijkheid, gericht op de vraag) 

van bestaande gebieden; 

- ontwikkeling van 'Groene Netwerken' in het lande

lijk gebied, een netwerk van middellange wandel-, 

fiets- en kano- (en eventueel ruiter-)routes, gecom

bineerd met overnachtingsmogelijkheden, toeristi 

sehe bezienswaardigheden en natuurbouw. 

Streekplan Rijnmond 

Het provinciaal beleid is gericht op uitbrei

ding van de mogelijkheden voor lOwe I zeer 

intensieve als zeer extensieve recreatievor

men in of nabij de woonomgeving, alsmede 

op het scheppen van mogelijkheden tot 

recreatief medegebruik. 

Streekplan Zuid-Holland-Zuid 

Voor het streekplangebied wordt uitbreiding 

en/of versterking van toeristisch-recreatieve 

voorzieningen, lOals water- en oeverrecre

atie op basis van bestaande plannen nage

streefd. Tevens is het beleid gericht op de 

realisering van zogenaamde 'Groene 

Netwerken' ten behoeve van de routegebon

den recreatie. 

C Regionaal beleid: Gelderland 

Beleidsplan Openluchtrecreatie en Toeris

me, financieel meerjarenplan 

Het toeristisch-recreatieve beleid van de pro

vincie Gelderland is gericht op het benutten 

en bevorderen van toeristisch-recreatieve 

kwaliteiten van de provincie gericht op het 

verruiming van werkgelegenheid en het 

regionaal inkomen voor het (toeristisch

recreatieve) bedrijfsleven. Hierbij wordt 

gedacht aan: 



- bevorderen van toerisme en recreatie voor zo 

gevarieerd mogelijke doelgroepen uit binnen- en 

buitenland; 

- het scheppen van goedkope en goed bereikbare, 

het gehele jaar door bruikbare, vee I tijd vragende 

recreatievoorzieningen dichtbij de grote bevol

kingsconcentraties (bijv. volkstuinen, sportvissen, 

wandelen en fietsen). Samengevat betekent dit het 

tot stand brengen en inrichten van een aantal ste

delijke uitloopgebieden en de vooral kwalitatieve 

ontwikkelingen van Toeristisch-Recreatieve Aan

dachtsgebieden; 

- het streven naar versobering van de inrichting en 

een verdere fasering van de uitvoering van in ont

wikkeling zijnde dagrecreatieve concentratiepunten; 

- bij de prioriteitstelling voor financiele ondersteu

ning van toeristisch-recreatieve projecten wordt 

voorrang gegeven aan goedkopere vormen van 

openluchtrecreatie; 

- vergroten van het verblijfsrecreatieve aanbod, met 

accent op goedkope(re) logiesaccommodaties, 

kamperen buiten gebruikelijke cam pings en kam

peren bij de boer. 

Gelderland Uiterwaardenland 

In dit plan is een ontwikkelingsvisie 

geschetst voor de uiterwaarden in Gelder

land. Randvoorwaarden bij de opstelling van 

deze visie zijn behoud van het karakteristieke 

landschap (in grote lijnen) en waarborg van 

een vrije afvoer van water, ijs en sedimen

ten. Centraal in deze visie staat de verster

king van de natuurfunctie in de uiterwaarden 

door middel van benutting van aanwezige 

natuurontwikkelingsmogelijkheden en 

bescherming van bestaande waarden. Ten 

aanzien van de recreatie wordt gestreefd 

naar het bieden van meer ontplooiingsmo

gelijkheden in de uiterwaarden, gericht op 

een betere benutting van de mogelijkheden 

voor recreatief medegebruik en aanwezige 

toeristische potenties. 

Streekplan Midden-Gelderland 

Voor Midden-Gelderland wordt een stimule

rend beleid ten aanzien van de toeristisch

recreatieve sector gevoerd. Nadruk Jigt op 

de vergroting van de recreatieve mogelijkhe

den in de stedelijke uitloopgebieden. Verbe

tering van de kwaliteit en de ontsluiting van 

bestaande toeristische attractiepunten wordt 

nagestreefd. 

Streekplan Rivierenland 

Voor het Rivierenland is het beleid gericht op 

bevordering van de recreatieve mogelijkhe-

I 
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den en de verbetering van het toeristisch 

produkt. Door middel van zonering dienen 

de verschillende vormen van recreatie een 

plaats te krijgen. Hierbij moeten de meest 

waardevolle landbouw- en natuurgebieden 

worden ontzien. 

9 ASPECT VERKEER EN VERVOER 

Tweede Structuurschema Verkeer en Ver-

voer (SVV III 

In dit stuctuurschema is het rijksbeleid vast

gelegd voor de komende jaren om te komen 

tot mobiliteitsbeheersing. Met een totaalpak

ket van maatregelen wordt een beperkte 

groei van het autoverkeer nagestreefd van 

(gemiddeld) 1,35 maal de autokilometers 

van 1986. Verbetering van het openbaar ver

voer maakt een belangrijk deel uit van de te 

nemen maatregelen. Het plan Rail 21 is 

opgenomen in het SVV II. 

Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) 

Dit plan, opgesteld vanuit de invalshoek van 

het milieu, komt tot dezelfde taakstellingen 

v~~r de groei van het autoverkeer als het 

SVV II. 

Streekplannen Gelderland en Zuid-Holland 

De provincies conformeren zich aan het in 

het SVV II geformuleerde beleid van de rijks

overheid om tot beheersing van de automo

biliteit te komen. Ais gemiddelde groei voor 

aile wegcategorieen wordt uitgegaan van de 

factor 1,35. 

Ais maatregelen om dit te bereiken worden 

verbetering van het openbaar vervoer en het 

gebruik van de fiets voorgestaan . Verhoging 

van het fietsgebruik wordt nagestreefd door 

de realisering van de provinciale fietspaden

plannen. 
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BIJLAGE 2.5 BELEIDSDOCUMENTEN MET 

VERMELDING VAN STATUS 

1 Bodem en water 

- Grondwaterplan 

door: Provincie Gelderland 

status: vastgesteld in 1985. 

- Milieuhygienisch beleidsplan 

door: Provincie Gelderland 

status: vastgesteid in i987. 

- Grondwaterbeschermingsplan 

door: Provincie Gelderland 

status: vastgesteld in 1987. 

- Waterhuishoudingsplan "water in beweging" 

door: Provincie Gelderland 

status: plan, augustus 1991. 

- Intentieprogramma bodembeschermings

gebieden Gelderland (tevens omvattend 

streekplan uitwerking) 

door: Provincie Gelderland 

status: voorontwerp, 1991. 

- Gelders milieuplan 1992-1996 

door: Provincie Gelderland 

status: ontwerp, 1991 

- Bodemsaneringsprogramma Gelderland 

door: Provincie Gelderland 

status: programma, 1991. 

- Grondwaterplan Zuid-Holland 

door: Provincie Zuid-Holland 

status: plan, 1986. 

- Grondwaterbeschermingsplan 

door: Provincie Zuid-Holland, Dienst Water 

en Milieu 

status: ontwerp, 1990. 

- Intentieprogramma bodembeschermings

gebieden op hoofdlijnen 

door: Provincie Zuid-Holland, Dienst Water 

en Milieu 

status: ontwerp, 1990. 

- Intentieprogramma bodembeschermings

gebieden Zuid-Holland-Zuid 

door: Provincie Zuid-Holland, Dienst Water 

en Milieu 

status: ontwerp, 1990. 

- Milieubeleidsplan Zuid-Holland 

door: Provincie Zuid-Holland 

status: plan, 1990. 

- Waterhuishoudingsplan Zuid-Holland 1991-

1995 

door: Provincie Zuid-Holland 

status: gewijzigd ontwerp, 1991. 

- Uitvoeringsprogramma Water en Milieu, 

bijlage bodemsanering 

door: Provincie Zuid-Holland, Dienst Water 

en Milieu 

status: programma, 1991. 
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- Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 1991 

door: Provincie Zuid-Holland, afdeling 

Bodemsanering 

status: programma, 1991. 

- Rijkswaterkwaliteitsplan 

door: Rijkswaterstaat 

status: plan, 1986. 

- Nationaal Milieubeleidsplan 

door: ministerie van VROM 

status: pian, i989. 

- Derde Nota Waterhuishouding "Water voor 

nu en later" 

door: ministerie van V en W 

status: beleidsnota, 1989. 

- Milieukwaliteitsdoelstellingen bodem en 

water 

door: ministerie van V en W 

status: kamerstuk 21990. 

- Waterkwaliteitsbeheersplan 1987-1992 

door: Zuiveringsschap Hollandse Eilanden 

en Waarden 

status: plan, 1987. 

- Waterkwaliteitsbeheersplan 1986-1995 

door: Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland 

status: plan, zander jaartal. 

- Waterkwaliteitsbeheersplan 1986-1995 

door: Zuiveringsschap Rivierenland 

status: plan, 1987. 

2 Geluid 

- Startnotitie voor de milieu-effectrapportage 

van de achterlandverbinding Rotterdam

Duitsland voor het goederenvervoer per 

spoor. 

door: Nederlandse Spoorwegen 

status: eerste stap in m.e.r.-procedure, 1990. 

- Afstemming Hinderwet/Besluit Geluidhinder 

Spoorwegen 

door: ministerie van VROM 

status: 23 januari 1991. 

- Reken- en Meetvoorschrift Railverkeers

lawaai 

door: ministerie van VROM 

status: 1987. 

- Besluit Reken- en Meetvoorschrift Verkeers

lawaai 

door: ministerie van Volksgezandheid en 

Milieuhygiene (= benaming destijds) 

status: ministerieel bes!uit, 22.05.1981. 

- Besluit Geluidhinder Spoorwegen 

door: ministerie van VROM i.o.m. ministerie 

van V en W 

status: Koninklijk besluit, 25.03.1987. 

- Intentieplan Stiltegebieden Gelderland 

door: provincie Gelderland 

status: voorontwerp (ten behoeve van veror-



dening uitwerking streekplannen), april 1990. 

- Circulaire industrielawaai 

door: ministerie van VROM 

status: ministeriele circulaire, 4.10.1979 

- Circulaire bouwlawaai 

door: ministerie van VROM 

status: ministeriele circulaire, 2.3.1981 

3 Ecologie 

- Grondwaterstromingsstelsels in Nederland 

door: ministerie van Landbouw, Natuurbe

heer en Visserij 

status: Achtergrondreeks Natuurbeleidsplan 

nr. 2, 1989. 

- Beheersplan Rijn- en Waaluiterwaarden 

door: Gedeputeerde Staten van Gelderland 

status: plan, vastgesteld in 1990. 

- Beheersplan voor het beheers- en reser

vaatsgebied Rivierengebied 

door: Gedeputeerde Staten van Gelderland 

status: vastgesteld in 1991. 

- Natuurbeleidsplan 

door: ministerie van Landbouw, Natuurbe

heer en Visserij 

status: deel d, regeringsbeslissing, 

11.06.1990. 

- Ruilverkaveling Vijfheerenlanden 

door: Landinrichtingscommissie Vijfheeren

landen 

status: voorontwerp planwijziging ex art. 84 

Landinrichtingswet. 

- Ruilverkaveling Ochten-Opheusden 

door: ministerie van Landbouw en Visserij -

La ndi n richti ngsd ienst 

status: Overwegingen en uitgangspunten, 

1989. 

- Herinrichting Duiven-Westervoort 

door: ministerie van Landbouw en Visserij -

La ndi n richti ngsd ienst 

status: schetsontwerp, 1989. 

- Structuurschema Natuur- en landschapsbe

houd 

door: ministerie van Landbouw en Visserij 

en ministerie van VROM 

status: deel e: na parlementaire behandeling 

vastgestelde tekst, 31.01.1986. 

- Derde Nota Waterhuishouding 'Water voor 

nu en later'. 

door: ministerie van Verkeer en Waterstaat 

status: beleidsnota, 1989. 

- Startnotitie voor de milieu-effectrapportage 

van de achterlandverbinding Rotterdam

Duitsland voor het goederenvervoer per 

spoor. 

door: Nederlandse Spoorwegen 

status: eerste stap in m.e.r.-procedure, 1990. 
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- Streekplan Rijnmond 

door: Openbaar Lichaam Rijnmond 

status: vastgesteld op 16-12-1985, rechts

kracht op 01.02.1986. Partiele herziening 

(geb. Albrandswaard) vastgesteld op 

19.02.1987, rechtskracht op 13.03.1987. 

- Streekplan Rivierenland 

door: Provincia Ie Staten van Gelderland 

status: vastgesteld op 26.02.1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 

- Gelderland Uiterwaardenland 

door: Provincie Gelderland 

status: beleidsplan, 1990. 

- Streekplan Midden-Gelderland 

door: Provinciale Staten van Gelderland 

status: vastgesteld op 29.01.1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 

- Streekplan Zuid-Holland-Zuid 

door: Provincia Ie Staten van Zuid-Holland 

status: december 1990. 

- Streekplan Zuid-Holland-Oost 

door: Provincia Ie Staten van Zuid-Holland 

status: vastgesteld op 23-01-1987, rechts

kracht op 16.06.1987. 

- Beleidsplan Natuur en Landschap 1990 

door: Provincie Zuid-Holland, Dienst Ruimte 

en Groen 

status: ontwerp, 8 maart 1991. 

- Beheersplan voor de beheers- en reservaats

gebieden Vijfheerenlanden 

door: Stichting beheer landbouwgronden 

status: beheersplan, 1981. 

- Toestand van de natuur; veranderingen in de 

Nederlandse natuur 

door: ministerie van LNV 

status: achtergrondreeks Natuurbeleidsplan 

nr. 4, 1989. 

4 Landschap 

- Structuurschema Natuur- en landschapsbe

houd 

door: ministerie van Landbouw en Visserij 

en ministerie van VROM 

status: deel e, Na parlementaire behandeling 

vastgestelde tekst, 31.01.1986. 

- Vierde Nota over de ruimtelijke ordening 

Extra 

door: ministerie van VROM 

status: deel 1, ontwerp-planologische kern

beslissing, november 1990. 

- Streekplan Midden-Gelderland 

door: Provinciale Staten van Gelderland 

status: vastgesteld op 29.01.1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 
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- Streekplan Rivierenland 

door: Provinciale Staten van Gelderland 

status: vastgesteld op 26.02.1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 

- Streekplan Zuid-Holland-Oost 

door: Provinciale Staten van Zuid-Holland 

status : december 1990. 

- Streekplan Rijnmond 

door: Openbaar Lichaam Rijnmond 

statuS: vastgestelrJ or 16 i 2.1 !iRfi. 

rechtskracht op 01.02.1986. Partiele herzie

ning (geb. Albrandswaardl vastgesteld op 

19.02.1987, rechtskracht op 13.03.1987. 

- Het landschapsbeeld van Gelderland 

door: Provincie Gelderland; dienst Landin

richting en landbouw, afdeling natuur en 

landschap 

status : deelrapport 1: Landschapsstructuur 

en landschapstypering; deelrapport 2: Mid

den-Gelderland; deelrapport 4: Rivierenland 

1985. 

5 Ruimtelijl(e ordening 

- Gelderse bestemmingsplannen 

door: gemeenten 

status: vigerend, 01.01.1991 

- Zuidhollandse bestemmingsplannen 

door: gemeenten 

status : vigerend, 01.01.1991 

- Vierde Nota over de ruimtelijke ordening 

Extra 

uuur: minismrie van VROivi 

status: dee I 1, ontwerp-planologische kern

beslissing, nov. 1990. 

- Streekplan Zuid-Holland-Oost 

door: Provinciale Staten van Zuid-Holland 

status: vastgesteld op 23.01 .1987, rechts

kracht op 16.06.1987. 

- Streekplan Zuid-Holland-Zuid 

door: Provinciale Staten van Zuid-Holland 

status : december 1990. 

- Streekplan Rijnmond 

door: Openbaar Lichaam Rijnmond 

status: vastgesteld op 16.02.1985, rechts

kracht op 01.02.1986, Partiele herziening 

(geb. Albrandswaardl vastg esteld op 

19.02.1987, rechtskracht op 13.03.1987. 

- Streekplan Midden-Gelderland 

door: Provinciale Staten van Gelderland 

status: vastgesteld op 29.01 .1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 

- Streekplan Rivierenland 

door: Provincia Ie Staten van Gelderland 

status: vastgesteld op 26.02.1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 
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- Nota verstedelijking zuidvleugel Zuid

Holland 

door: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

status: nota, vastgesteld oktober 1990. 

6 Regionale economie 

- Vierde Nota over de ruimtelijke ordening 

Extra 

door: ministerie van VROM 

status: dee! 1, Ont\n.:erp-p!ano!ogische kern 

beslissing, november 1990. 

- Nota Verstedelijking Zuidvleugel 

door: Provinciale Staten van Zuid-Holland 

status: nota, 1990 

- Ruimtelijke ontwikkeling Gorinchem Horizon 

2015 

door: gemeente Gorinchem 

status: beleidsnota, 1990. 

- Streekplan Zuid-Holland-Zuid, uitwerking 

Oost-IJsselmonde 

door: Provinciale Staten van Zuid-Holland 

status: uitwerking, 1990. 

- Arnhem-Nijmegen ligt goed 

door: Gedeputeerde Staten van Gelderland 

status: discussienota, april 1990. 

- bestemmingsplannen 

door: gemeenten 

status: vigerend. 

- Streekplan Zuid-Holland-Zuid 

door: Provinciale Staten van Zuid-Holland 

status: december 1990. 

- Streekplan Zuid-Holland-Oost 

door: Provinciale Staten van Zuid-Holland 

status: vastgesteld op 23.01.1987, rechts

kracht op 16.06.1987. 

- Streekplan Midden-Gelderland 

door: Provincia Ie Staten van Gelderland 

status: vastgesteld op 29.01.1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 

- Streekplan Rijnmond 

door: Openbaar Lichaam Rijnmond 

status: vastgesteld op 16.12.1985, rechts

kracht op 01.02.1986. Partiele herziening 

(geb. Albrandswaardl vastgesteld op 

19.02.1987, rechtskracht op 03.09.1987. 

- Streekplan Rivierenland 

door: Provincia Ie Staten van Gelderland 

status: vastgesteld op 26.02.1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 

- Regio's zonder grenzen; het regionaal-eco

nomisch beleid voor de periode 1991-1994 

door: ministerie van Economische Zaken 

status: juni 1990. 



7 Landbouw 

- Vierde Nota over de ruimtelijke ordening 

Extra 

door: ministerie van VROM 

status: deel I, ontwerp-planologische kernbe

slissing, november 1990. 

- Platteland op weg naar 2015 

door: Rijksplanologische Dienst 

status: beleidsnota, 1990. 

- Ruilverkaveling Vijfheerenlanden 

door: Landinrichtingsdienst 

status : voorontwerp-planwijziging, vastge

steld januari 1991. 

- Nadere uitwerking Rivierengebied 

door: Stuurgroep Rivierengebied 

status: concept-rapport, 1990. 

- Rui lverkaveling Avezaath-Ophemert 

door: Landinrichtingsdienst 

status: Landschapsplan, 1988. 

- Ruilverkaveling Ochten-Opheusden 

door: Landinrichtingsdienst-ministerie van 

LNV 

status: Overwegingen en uitgangspunten, 

11.07.1989. 

- Ruilverkaveling Overbetuwe-Oost 

door: Landinrichtingsdienst - ministerie van 

LNV 

status: ontwerpplan, november 1989. 

- Herinrichting Duiven -Westervoort 

door: Landinrichtingsdienst 

status : schetsontwerp, februari 1989. 

- Streekplan Rijnmond 

door: Openbaar Lichaam Rijnmond 

status: vastgesteld op 16.12.1985, rechts

kracht op 01 .02.1986 Partiele herziening 

(geb. Albrandswaard) vastgesteld op 

19.02.1987, rechtskracht op 13.03.1987. 

- Streekplan Zuid-Holland-Zuid 

door: Provincia Ie Staten van Zuid-Holland 

status: december 1990. 

- Streekplan Zu id-Holland-Oost 

door: Provinciale Staten van Zuid-Holland 

status: vastgesteld op 23.01.1987, rechts

kracht op 16.06.1987. 

- Streekplan Rivierenland 

door: Provincia le Staten van Ge lderland 

status: vastgesteld op 26.02.1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 

- Streekplan Midden-Gelderland 

door: Provinciale Staten van Gelderland 

status: vastgesteld op 29.01 .1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 
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8 Openluchtrecreatie 

- Vierde Nota over de ruimtelijke ordening 

Extra 

door: ministerie van VROM 

status: deel 1 ontwerp-planologische kernbe

slissing, november 1990. 

- Nadere uitwerking rivierengebied 

door: Stuurgroep Rivierengebied 

status: concept, november 1990. 

- Zuidelijk Randpark 

door: Openbaar Lichaam Rijnmond 

status: inhakingsnota, 1984. 

- De Waal, vlekkenplan 

door: Openbaar Lichaam Rijnmond 

status : plan, 1985. 

- Beleids- en actieplan Recreatie en Toerisme 

door: Provincie Zuid-Holland 

status : plan, 1989. 

- Streekplan Rijnmond 

door: Openbaar Lichaam Rijnmond 

status: vastgesteld op 16.12.1985, rechts

kracht op 01.02.1986. Partiele herziening 

(geb. Albrandswaard) vastgesteld op 

19.02.1987, rechtskracht op 13.03.1987. 

- Streekp lan Zuid-Holland-Zuid 

door: Provinciale Staten van Zuid-Holland 

status: december 1990. 

- Beleidsplan Openluchtrecreatie en Toerisme, 

financieel meerjarenplan 

door: Provincie Gelderland, dienst Land in

richting en Landbouw 

status: plan, 1985. 

- Streekplan Midden-Gelderland 

door: Provincia Ie Staten van Gelderland 

status: vastgesteld op 29.01 .1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 

- Streekplan Rivierenland 

door: Provinciale Staten van Gelderland 

status: vastgesteld op 26.02.1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 

9 Verl<eer en vervoer 

- Nationaal Milieubeleidsplan plus 

door: min isterie van VROM 

status: beleidsintensivering NMP, plan, 1990. 

- Tweede Structuurschema Verkeer en 

Vervoer, dee I a tim d 

door: ministerie van V en W en ministerie van 

VROM 

status: deel d, regeringsbeslissing, 1990. 

(dee I e: na parlementaire behandeling 

vastgestelde tekst. De laatste stap in de pro

cedure dient nog te geschieden.) 

151 -

.... 



-
. "-

152 ,-

- Tweede Structuurschema Verkeer en 

Vervoer, deel d: Beleid in cijfers 

door: ministerie van V en W en VROM 

status: cijfers, 1990. 

- Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

Transport 1991 -1995 

door: Hoofddirectie RWS 

status: programma, september 1990 

- Vierde Nota over de ruimtelijke ordening 

Extra 

door: ministerie van VROM 

status : deel 1, ontwerp planologische 

kernbeslissing, november 1990. 

- Streekplan Rivierenland 

door: Provinciale Staten van Gelderland 

status : vastgesteld op 26.02.1987, rechts

kracht op 03.09.1987. 

- Streekplan Midden-Gelderland 

door: Provinciale Staten van Gelderland 

status: vastgesteld op 29.01 .1987, 

rechtskracht op 03.09.1987. 

- Streekplan Zuid-Holland-Zuid 

door: Provinciale Staten van Zuid-Holland 

status : december 1990. 

- Streekplan Zuid-Holland-Oost 

door: Provincia Ie Staten van Zuid-Holland 

status: vastgesteld op 23.01.1987, 

rechtskracht op 16.06.1987. 

- Streekplan Rijnmond 

door: Openbaar Lichaam Rijnmond 

status: vastgesteld op 16.12.1985, 

rechtskracht op 01.02.1986. Partiele herzie

ning (geb. Albrandswaardl vastgesteld op 

19.02.1987, rechtskracht op 13.03.1987. 

- Rail 21 Cargo 

door: Nederlandse Spoorwegen 

status: NS rapport, januari 1990. 

- Wegenplan , Meerjarenprogramma 1989-

1992 

door: Provincie Gelderland 

status: vastgesteld 

- Meerjarenprogramma provinciale wegen 

1992-

door: Provincie Zuid-Holland 

status: vastgesteld mei 1991 

- Provinciaal fietspadenplan 1986 

door: Provincie Zu id-Holland 

status: vastgesteld op 11 juni 1987 

- Masterplan fiets 

door: ministerie van V en W 

status: uitwerki ng SVV, mei 1991. 

I 
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10 Veiligheid 

- Omgaan met risico's 

De risicobenadering in het milieubeleid 

door: ministerie van VROM 

status: nota, 1989. 

- Risico 's van het vervoer van gevaarlijke 

stoffen 

door: provincie Zuid-Holland 

status: rapport, 1988. 

- 1'v1ethodan voai het bepalen mogelijke 

schade aan mensen en goederen door het 

vrijkomen van gevaarlijke stoffen 

door: Commissie Preventie van Rampen 

door Gevaarlijke Stoffen-ministerie van 

Socia Ie Zaken c.a 

status: CPR 16, richtlijn, 1990. 

- Analyse van aandachtspunten en knelpunten 

bij het railtransport van gevaarlijke stoffen in 

Nederland 

door: NS, ministerie van V en W en VROM 

status: rapport, 1990. 



BIJLAGE 3.1 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

'GLOBALE HAALBAARHEIDSSTUDIE PERSON EN

VERVOER ROTTERDAM - SLiEDRECHT' 

1 AANLEIDING 

Het voornemen om de Betuweroute aan te 

leggen voor het goederenvervoer per rail is 

de aanleiding geweest om deze haalbaar

heidsstudie uit te voeren. 

Verondersteld werd dat substantiele bespa

ringen behaald lOuden kunnen worden bij 

het gelijktijdig realiseren van de rivierkrui

sing ter hoogte van Alblasserdam voor 

lOwe I het goederen- als het personenver

keer. Om de studie in een breder kader te 

plaatsen, is niet aileen het kostenaspect van 

gelijktijdig bouwen onderzocht, maar zijn 

ook de vervoerwaarde, de exploitatiekosten 

en -mogelijkheden en de gevolgen op de 

automobiliteit en milieu bepaald . 

Vooropgesteld is dat een personentrein geen 

gebruik kan maken van het goederenspoor 

en er dus altijd sprake is van een nevenge

schikt spoor voor het personenverkeer. 

2 AANPAK 

Uit bestaande plannen in de Zuidvleugel van 

de Randstad (provincie Zuid-Holland, RET, 

stad Rotterdam) blijkt dat doortrekking van 

de metro vanaf Rotterdam-Zuidplein naar 

Rotterdam-Lombardijen en verder naar Rid

derkerk in de toekomst tot de mogelijkhe

den/wensen behoort. Verdere doortrekking 

vanaf Ridderkerk naar Zwijndrecht en/of 

Papendrecht wordt slechts indicatief aange

geven. 

In deze haalbaarheidsstudie wordt de door

trekking van de metro vanaf Ridderkerk naar 

Sliedrecht meegenomen als alternatief voor 

een verbinding met een NS-personentrein. 

Voor de mogelijke traces voor de Betuwe

route gelden tussen Sliedrecht en Rotterdam 

twee traces: een kruist de Noord bij Alblas

serdam en een kruist de Noord tussen 

Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht via de 

lOgenaamde Sophiavariant. Voor het alter

natief metro gelden ook de twee verschillen

de waterpassages en dus zijn er in totaal vier 

alternatieven onderzocht. 

I 
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Van deze vier alternatieven zijn de volgende 

aspecten bepaald: 

1 de vervoerwaarde tussen Sliedrecht en 

Rotterdam, inclusief de tussenliggende 

gemeenten Papendrecht, Alblasserdam en 

Hendrik-Ido-Ambacht; 

2 de exploitatiemogelijkheden en -kosten 

van een dergelijke voorziening; 

3 het realiseren van een rivierkruising voor 

het personenvervoer en het kostenvoordeel 

bij gelijktijdig bouwen; 

4 het effect van personenvervoer per rail 

op de automobiliteit: vermindering van knel

punten in infrastructuur, vermindering 

geluidhinder en effecten op 'Iucht'; 

5 het totale kosten-batenoverzicht na uit

werking van bovenstaande punten . 

3 RESULTATEN 

3.1 Vervoer 

De vervoerwaarde (het te verwachten aantal 

verplaatsingen) is bepaald met behulp van 

de lOgenaamde kringentheorie: de aantrek

kelijkheid om met het openbaar personen

vervoer te reizen is een functie van de 

afstand tot de opstapplaats in casu het sta

tion. De uitkomsten van deze theoretische 

berekening zijn vergeleken met bestaande 

uitkomsten van het lOgenaamde Randstad

model (verkeersprognosemodel, gehanteerd 

in studies door onder andere provincie Zuid

Holland en RET). 

Er is onderscheid gemaakt tussen reizen 

vanuit de kernen Sliedrecht, Papendrecht, 

Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht naar 

Rotterdam en verder dan Rotterdam naar het 

overige deel van Nederland. 

In tabel 3.1 .1 zijn de totale vervoerwaarden 

weergegeven . De varianten T1 en M1 krui

sen de Noord ter hoogte van Alblasserdam 

en de varianten T2 en M2 doen dit ter hoog

te van de Sophiapolder. 

In de varianten T2+ en M2+ is ook de geplan

de bebouwing van de polder tussen Hendrik

Ido-Ambacht en Zwijndrecht met 4000 

woningen meegenomen. 

3.2 Exploitatiemogelijkheden en ·kosten 

In Rail 21 rijden er tussen Dordrecht en Rot

terdam in totaal zes stoptreinen in de dal

uren. In de spits wordt de frequentie 

verhoogd naar acht treinen. Twee van deze 

treinen rijden aileen tussen Rotterdam-Cen-
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TABEL 3.1.1 VERVOERWAARDE SLiEDRECHT - ROTTERDAM IE .V.IIN TWEE RICHTINGEN 

Vervoerwaarde Sliedrecht Papendrecht Alblasserdam Hendrik-Ido

Ambacht 

Totaal 

Variant T1 2340 

Variant T2 2340 

Variant T2+ 2340 

Variant M1 5850 

Variant M2 5615 

Variant M2+ 5615 

traal en Rotterdam-Lombardijen. Uit de indi

catieve dienstregeling die hiervoor opgezet 

is, blijkt dat deze treinen doorgetrokken kun

nen worden naar Sliedrecht. Ais dienstrege

ling geldt een halfuurdienst overdag met in 

de spitsen een mogelijke verhoging naar 

een kwartierdienst. 

Voor de metrovarianten geldt een 7,5 minu

tendienst tussen Ridderkerk en Papendrecht 

en een kwartierdienst tussen Papendrecht 

en Sliedrecht. 

In tabel 3.1.2 zijn op basis van bovenstaande 

frequenties de exploitatiekosten weer

gegeven. 

3.3 Kostenvoordeel gelijl<tijdig bouwen 

Uit globale kostencalculaties blijkt dat de kos

ten voar de benodigde infrastructuur voor de 

treinvarianten net onder de 1 miljard gulden 

blijven. Voor de metrovarianten komen de 

kosten boven de 1 miljard gulden uit. 

Ter bepaling van het kostenvoordeel bij 

gelijktijdige realisering van de rivierkruising 

voor zawel het goederen- als het person en

vervoer is uitgegaan dat de kruising met een 

afzanderlijke tunnel 350 tot 450 miljoen gul

den kost. Het gelijktijdig bouwen leidt tot 

een kostenbesparing van maximaaI15%. 

Uitgaande van 10% rente en afschrijving 

over 50 jaar betekent dit dat het voordeel 

binnen de twee jaar ingelopen is. Ergo: 

gelijktijdig bouwen heeft aileen voordelen 

als de voorziening voor het personenvervoer 

binnen twee jaar in gebruik wordt genomen. 

3.4 Effecten automobiliteit 

Bij de bepaling van de effecten op de auto

mobiliteit staat het deel van de automobilis

ten dat overstapt naar het openbaar vervoer 

centraal. Enerzijds leidt dit tot een verlaging 

van de verkeersintensiteit op het hoofdwe

genstelsel tussen Rotterdam en Sliedrecht 

2353 

2275 

2275 

7792 

7294 

7294 

3014 

o 
o 

3014 

a 
o 

3492 

1862 

5260 

3492 

6;;6 

9516 

11199 

6477 

9875 

20148 

i5027 

22425 

(effect geluidhinder en congestie) en ander

zijds neemt de produktie van auto kilometers 

af (effect luchtverontreinigingl. 

De treinvarianten leiden tot een reductie van 

de verkeersintensiteiten op de A 16 ter hoog

te van Ridderster met minder dan 1 % en op 

de A15 ter hoogte van tunnel de Noord met 

2%. De effecten op congestie en geluidhin

der zijn nihil. De metrovarianten leiden tot 

een afname van de hoeveelheid verkeer op 

de A16 van ongeveer 5% en op de A15 van 

12%. Het effect op de A 15 leidt tot afname 

van de congestie, al wordt de streefwaarde 

van -17% niet gerealiseerd. 

De effecten op luchtverontreinigende stoffen 

(CxHy, NOx, S02) bedragen slechts tienden 

van procenten in aile varianten. 

3.5 Kosten/baten-overzicht 

In tabeI3.1.3 zijn de uitkomsten samengevat 

van deze haalbaarheidsstudie waarin twee 

treinvarianten en twee metrovarianten zijn 

doorgerekend op een aantal aspecten. 

Bij de varianten M2+ en T2+ is bij de uitkom

sten ook '+' aangegeven omdat het effect na 

bebouwing van de Ambachtpolder groter zal 

zijn dan berekend in de varianten zander 

deze bebouwing. Op dit moment is dit niet te 

prognotiseren. 

TABEL 3.1 .2 EXPLOITATIEKOSTEN IN 

MILJOENEN/JAAR TRAJECT SLiEDRECHT -

ROTTERDAM-CS 

Variant 

T1 

T2 

M1 

M2 

Exploitatiekosten 

19,1 

14,8 

47,0 

48,9 
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TABEL 3.1.3 UITKOMSTEN HAALBAARHEIDSSTUDIE TRAJECT SLiEDRECHT-ROT'rERDAM CS 

Variant 

Variant Tl 

Variant T2 

Varian t T2+ 

Varian! M1 

Voriant M2 

Variant M2+ 

Opbr/kost 

49,0% 

41.3% 

66,2% 

59,7% 

56,8% 

60,7% 

De verhouding tussen de opbrengsten en de 

kosten is in de eerste twee kolommen aan

gegeven. De eerste kolom vertegenwoordigt 

de verhouding tussen de totale opbrengsten 

en de exploitatiekosten. Deze verhouding is 

met uitzondering voor de varianten T1 en T2 

groter dan 50%, hetgeen goed te noemen is. 

De tweede kolom vertegenwoordigt de ver

houding tussen de meeropbrengsten en de 

exploitatiekosten. De meeropbrengsten zijn 

de opbrengsten van aileen de nieuwe open

baar-vervoerreizigers, ergo de oud-automo

bilisten. Hier scoren de metrovarianten 

aanzienlijk beter dan de treinvarianten . 

De conclusie van deze haalbaarheidsstudie 

is dat het kostenvoordeel van gelijktijdig 

bouwen (de aanleiding) gering is en niet 

direct een aanleiding vormt tot versnelde 

plan- en besluitvorming aangaande het per

sonenvervoer in deze regio . 

De studie toont wei aan dat op de bestudeer

de verbindingen er meer voordelen zijn ver

bonden aan een metro dan aan een 

treinsysteem. 

Meeropbr/ko.t 

5,7% 

7,4% 

7,4%+ 

19,2% 

17,6% 

17,6%+ 

reductie reductie auto kllo-

intan.ltait A 15 materage per jaar 

1,9% 8.454.000 

1,9% 8.454.000 

1,9%+ 8.454.000+ 

12,5% 65.364,000 

11,8% 62.365.000 

11,8%+ 62.365,000 
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.BIJLAGE 3 .2 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

'BEOORDEUNG VARIANT£N B-CATEGORIE' 

Op 14 mei 1991 heeh de minister van Ver

keel' en Waterstaat de RlchtllJnen voor de 

Inhoud van het mi lieu-erfeclrapport, als 

onderdee l van de stuclie naar de Betuwerou

te vastgesteld. 

In deze Rlchtlljnen zljn, mede op basis van 

de beschouwde inspraakreacties, de diverse 

varlanten in drie categorieen ingedeeld, te 

welen: 

caregoriB A: tracevarianten elie op voor· 

hand een nadera I lilwerking verdienen; 

categorie B: tTacevarianten die eerst nader 

op hun me rites moeten worden bekeken; 

c81egorlo c: tracevarianten waarvan de 

real itertswaarde gering is en die niet in de 

Projectnota behan deld behoeven te worden. 

Als varianten uit de B-calegorie l ijn aange

merkt: 

• de middenbetm A 15-var iant; 

- tunnel onder het Amslerdam.Rijnkal1aal: 

- tu nnel onder het Pannerdensch Kar,aal; 

• eombin~lie VAn de varianlen AA en BB: oerSl AA 

en ten widen van Groessen BB; 

- trac~ aansllritBl1d op variant P in oostelijke richling. 

zu idelljk van de A 151ct even ten oosten viln Kerk

Avezaath. daarna trace S. 

I 
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Op basis van de mogelijke positleve effecten 

die de varianten ult de B-categorie hebben, 

wordt voorgesteld aile genoemde varianten, 

met uirzondering van de middenberm A15-

variant, nader Llit te werken. Ten aanzien van 

de midden berm A 15·variant wordt aanbevo

len deze aileen nader uit te werken voor het 

trace da t gelegen is tussen Ressen en 

Zevenaar. 



BIJLAGE 6.1.1 VOORAFWEGING 

Voorafweging tracedeel 3 In tracedeel 3 

zijn in eerste instantie 26 tracedeelvarianten 

vergeleken. Deze varianten betreffen de 

twee noordvarianten die gebundeld zijn met 

de bestaande spoorlijn (3GhJ en 3GIJ) en 24 

zuidvarianten die gebundeld zijn met de A 15 

(zie tracetekeningen trac8deel 2 en tracedeel 

3). Deze 24 varianten zijn combinati es van 

vier varianten bij Schelluinen en zes varian

ten gebundeld met de A 15 in het laatste deel 

van tracedeel 3. De vier keuzemogelijkheden 

bij Schelluinen liggen ten zuiden van Schel

luinen langs de A15 (hoge ligging en maai

veldniveau) en ten noorden van Schelluinen 

(hoge ligging en maaiveldniveau). 

De zes varianten aan het einde van tracedeel 

3 zijn: noordelijke bundeling met de A15, zui 

de/ijke bundeling met de A 15, of eerst zuide

lijke en vervolgens noordelijke bundeling 

m et de A 15. Voor de noordelijke bundeling 

met de A 15 bestaan vier mogelijkheden: bij 

Meteren sectie 3M 1 of sectie 3M2 (strakkere 

bundeling) gekoppeld met sectie 3Q1 (om de 

vuilstort heen) of sectie 3Q1a (tussen vuil

stort en A 15 door). 

Uit de effectbeschrijvingen per aspect in 

tracedeelrapport 2 en 3 blijkt dat voor de 

varianten bij Schelluinen voor aile in de 

effectvergelijking gehanteerde criteria, uitge

zonderd voor het criterium geluidhinder en 

trillinghinder, de maaiveldligging gunstiger 

is dan de hoge ligging . Deze uitzondering 

wordt veroorzaakt doordat geluidsschermen 

bij een hoge ligging onderdeel uitmaken van 

de voorgenomen activiteit, wat niet het 

geval is bij de maaiveldligging. Op grand 

hiervan is het geoorloofd geacht de varian 

ten met een hoge ligging niet verder mee te 

nemen in de effectvergelijking . 

Voor de keuze tussen de secties 3M 1 en 3M2 

bij Meteren kan op basis van de beschreven 

effecten in de tracedeelrapporten worden 

vastgesteld dat sectie 3M2 (strakkere bunde

ling met de A 15) voor aile in de effectverge

lijking gehanteerde criteria gelijk is aan of 

geschikter is dan sectie 3M1 . Op basis van 

dit gegeven worden de varianten waar sectie 

3M 1 onderdeel van uitmaakt, niet verder 

meegenomen in de effectvergelijking. 

Voor de keuze tussen de secties 3Q1 en 

3Q1a kan op basis van de beschreven effec

ten in de tracedeelrapporten worden vastge-

I 
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steld dat sectie 3Q1 a (tussen vuilstort en A 15 

door) geschikter is dan sectie 3Q1 (om de 

vuilstort heen) . Dit geldt voor nagenoeg aile 

in de effectvergelijking gehanteerde criteria. 

Een uitzondering hierop is de doorsnijding 

van archeologische waardevolle gebieden: 

door sectie 3Q1a wordt 2,3 km archeologisch 

waardevol gebied doorsneden en 1,9 km 

door sectie 3Q1. Ook dient bij sectie 3Q1 a 

een monument te worden geamoveerd, ter

wijl dit niet geldt voor sectie 3Q1. Voor de 

overige criteria is 3Q1a gelijkwaardig aan of 

beter dan sectie 3Q1 . Op basis hiervan wordt 

ook sectie 3Ql niet verder meegenomen in 

de effectvergelijking. 

Voor de effectvergelijking resulteren na 

bovenstaande voorafweging acht varianten 

die gepresenteerd worden. 

Dit zijn de twee noordvarianten 3GhJ en 

3GIJ (gebundeld met bestaande spoorlijn en 

door Leerdam) en zes zuidvarianten (gebun

deld met de A 15). De zes zuidvarianten zijn 

combinaties van de keuze tussen twee 

mogelijkheden bij Schelluinen op maaiveld

niveau (passage ten noorden van Schellui

nen often zuiden van Schelluinen) en drie 

mogelijkheden voor bundeling met de A15 

aan het eind van tracedeel 3 (noordel ijk, 

zuidelijk of van zuid naar noord). 
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Voorafweging rr8ced8el" In tracedeel 4 

zijn in eerste insranlie negen tracedeel 

varlanten vergeleken voor aile mogelijke 

combinaties van 4W, 4W1 , 4V, 4WW, 4VV. 

4Y. 4Yc en 4X. Bii vergelijking van sectie 4W 

met seelie 4Wi bllJkt dal sectie 4W1 VQor 

nagenoeg aile criteria gesehikter is met uit

zondering vall de doorsnijding van gebieden 

met hoge avifaunistische kwaliteit (respee

tiAvAl ijk 11 .5 km en '12,0 km doorSOljd!ng) en 

de doorsnijding van landinrich!ingsprojeeten 

(respectievelijk , km en 1,2 km doorsnlj

ding). Op grand van de grotere geschiktheid 

van seetie 4W1 voar de overige criteria 

wordt de vergelijking vah de varii'mlen waar 

seetie 4W onderdeei van uit maakt. niet 

gepresenteerd. 

Blj vergelljking van seerie 4Y en 4Ye blijkt 

dar seelie 4Ye voor nagenoeg ai le criteria 

geschikter is (zie Iracedeelrapport 4). Een uit

londering hierop is de doorsnijding van 

bedrijfsslrueturen (huiskavels) hetgeen door

werkt in het amoveren van \/Voningen. 

Hierbij gaal het biJ 4Ye am aen woning/11uis

kavel extra. Op grond van de grotere 

geschiktheid vall secrie 4Ye voor de overige 

criteria wordt de vergelljking van de varian

ten waar sectle 4Y onderdeel van Llit maakt. 

niet gepresenteerd . 

I 
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BIJLAGE 6.2.1 GEWOGEN SOMMERINGS

METHODE 

Voor de multicriteria-evaluatie is gebruik 

gemaakt van de gewogen sommeringsme

thode, waarmee de gehele evaluatie en de 

resultaten duidelijk kunnen worden gepre

senteerd . Voor de duidelijkheid worden per 

criteriumgroep aile stappen van gemeten 

effecten tot een totaalscore voor elke variant 

uitgewerkt in bijlage 6.5 en voor de CUP

lokaties in bijlage 6.6. In de berekeningen 

zijn vijf stappen te onderscheiden, die 

onderstaand met behulp van een voorbeeld 

nader zijn uitgewerkt (zie tabel 6.2.1). 

Stap 1 De geschiktheid van de tracedeel

varianten wordt weergegeven aan de hand 

van criteria . Deze criteria zijn samengesteld 

aan de hand van aile relevant geachte effec

ten uit de effectbeschrijvingen in 'Inleiding 

tot de tracedeelrapporten'. De criteria zijn op 

grond van het onderwerp waarop ze betrek

king hebben samengevoegd tot vijf criteri

umgroepen. 

Stap 2 Het toekennen van gewichten aan 

de criteria binnen een criteriumgroep 

geschiedt door 100% over de criteria binnen 

een criteriumgroep te verdelen . Het gewicht 

per criterium hangt af van de aard, de 

omvang en de zwaarte van het effect waar

op het betrekking heeft (zie ook paragraaf 

6.4.1 in hoofdtekst) . 

TABEL 6.2.1 CRITERIA EN GEMETEN EFFECTEN PER VARIANT 

Criteriumgroep A 

lengte 

al doorsnijding archeologische gebieden (km) 

a2 verlies monumenten laantal) 

a3 aantasting monumenten (aantal) 

TABEL 6.2.2 EFFECTEN PER KM 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

In dit voorbeeld is als gewichtsverdeling 

gehanteerd: 

a1=20% 

a2=50% 

a3=30% 

Stap 3 Tussen de verschillende tracedelen 

is sprake van grote lengteverschillen. Hiertoe 

worden de effecten uitgedrukt in effect per 

km, waarbij als lengte de kortste afstand via 

het trace van knooppunt tot knooppunt 

wordt genomen. Hiermee wordt bewerkstel

ligd dat als de absolute effecten voor een 

omweg even groot zijn als voor de kortste 

weg, deze omweg niet als meest geschikt 

wordt aangewezen. 

Als in dit voorbeeld in tracedeel 1 variant A 

10 km lang is en variant B 11 km wordt de 

'kortste' lengte in tracedeel 1 10 km. In 

tracedeel 2 is de 'kortste' lengte 20 km. Door 

deling ontstaan de waarden uit tabel 6.2.2. 

Stap 4 Vervolgens wordt de norm bepaald. 

De norm is het maximaal optredende effect 

per km per criterium. Voor a1 is dat 0,48, 

voor a2 is dat 0,40 en voor a3 is dat 0,5. Hier

mee wordt bereikt dat bij de afweging tus

sen varianten niet aileen het relatieve 

verschil, maar ook het absolute verschil een 

rol speelt. Zie voorbeeld: bij een 'puur' rela

tieve weging is er tussen A en B voor criteri

um a1 en a3 geen verschil (allebei 2:1). Door 

de norm te introduceren speelt ook het abso

lute verschil (= 2 monumenten of 2,4 km) 

een rol. 

Tracedeel 1 Tracedeel2 

A B C 

10 km 11 km 20 km 

4,8 2,4 2,4 

3 4 2 

4 2 10 

Criteriumgroep A Tracedeel 1 Tracedeel2 

al 

a2 

doorsnijding archeologische gebieden (km) 

verlies monumenten laantal) 

A B 

0,48 

0,30 

0,24 

0,40 

c 

0,12 

0,10 
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TABEL 6.2.3 GESTANDAARDISEERDE EFFECTEN 

Crltarlumgroap A 

a1 doorsnijding archeologische gebieden (km) 

a2 verlies monumenten (aanta\) 

a3 aantasting monumenten ('aanta\) 

TABEL 6.2.4 GEWOGEN SOMMERING 

Critariumgroap A 

a1 doorsnijding archeologische gebiedeh (km) 

a2 v~rlies monumenten (aanta\) 

a3 aantasting monumenten (aantal) 

Totaalscore 

Door de effecten per km te delen door de 

norm ontstaan de gestandaardiseerde effec

ten (tC)bel 6.2.3) . 

Stap 5 Tenslotte vindt er gewogen somme

ring plaats door de gestandaardiseerde 

scores te vermenigvuldigen met de gewich

ten en deze gewogen scores vervolgens per 

variant te sommeren. Dit levert voor elke 

variant een totaalscore op (tabel 6.2.4). Een 

lagere totaalscore duidt op minder effecten 

en dus een grolere rel<ltieve geschiktheid . 

I 
Betuweroute B Trace·onderzoek en MER 

Tracedaal1 Trac6deol2 

A B C 

0,50 0,25 

0.75 1 0,25 

0.80 0,40 

Trac;edee'1 Trac;edee' 2 

A B C 

0,20 0,10 0.05 

0,375 0,50 0,125 

0.240 0,12 0,30 

0.816 0,72 0.475 



BIJLAGE 6.4 .1 GEWICHTSVERDELINGEN 

CUP-LOKATIES 

1 Aigemeen 

In deze bijlage wordt allereerst de gewichts

verdeling weergegeven voor de criteria voor 

de CUP-Iokaties (paragraaf 2). Vervolgens 

wordt de gewichtsverdeling aangegeven 

voor de situatie waar in de lokaties in combi

natie met de bijbehorende secties worden 

vergeleken (paragraaf 3). Aileen indien 

wordt afgeweken van de voor de tracedeel

varianten gehanteerde gewichtsverdeling, 

wordt deze hieronder expliciet aangegeven. 

2 Gewichtsverdeling lol(atievergelijking 

Indien aileen de CUP-Iokaties 1, 2 en 3 

onderling worden vergeleken, zander reke

ning te houden met de bijbehorende secties, 

dan is slechts een beperkt aantal criteria van 

toepassing . Het betreft 20 criteria, die inge

deeld worden in de vijf in het hoofdrapport 

genoemde criteriumgroepen. 

Binnen criteriumgroep A worden de volgen

de vier criteria onderscheiden: 

al aantasting waardevolle archeologische 

gebieden; 

a2 verlies van monumenten; 

a4 doorsnijding kwetsbaar landschap; 

a7 visuele barrierewerking. 

Aan effecten op grote structuren en beeld

vorming (a4 en a7) wordt veruit het grootste 

gewicht toegekend (totaal 75%). Aan de 

effecten op losse objecten en gebieden 

(a 1 en a2) wordt het resterende gewicht 

toegekend . 

De onderlinge verhouding tussen de 

gewichten is overeenkomstig de in het 

hoofdrapport gegeven gewichtsverdeling. 

Een en ander resulteert in de in tabel 6.4.1 

weergegeven gewichtsverdeling (inclusief 

subcriteria). 

I 
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Binnen criteriumgroep B worden de volgen

de vier criteria onderscheiden: 

b2 biotoopverlies van flora/vegetatie; 

b3 aantasting van vegetaties door versnip

pering; 

b5 biotoopverlies van avifauna; 

b6 kwaliteitsvermindering van leefgebied 

van avifauna door versnippering . 

Deze effecten hebben allen betrekking op 

actuele natuurwaarden . Bij de gewichtsver

deling wordt eenzelfde verhouding tussen 

de effecten op flora/vegetatie en de effecten 

op avifauna gehanteerd als in het hoofdrap

port (1 :2) . 

Voorts is ook de onderlinge verhouding tus

sen de criteria voor vegetatie enerzijds en 

avifauna anderzijds als richtlijn gehanteerd. 

Tevens is rekening gehouden met de 

omvang en reikwijdte van de met de CUP

lokaties samenhangende effecten . 

Hierdoor krijgt met name het biotoopverlies 

voor waardevolle avifauna (criterium b5) een 

relatief hoog gewicht (totaal 45%) . 

Een en ander resulteert in de in tabel 6.4.2 

weergegeven gewichtsverdeling (inclusief 

subcriteria). 

Binnen criteriumgroep C wordt slechts een 

criterium onderscheiden. Het betreft door

snijding van kwetsbare gebieden ten aanzien 

van bodem en grondwater (criterium cl). 

Aan dit criterium wordt derhalve een 

gewicht van 100% toegekend. 

Binnen criteriumgroep D worden de volgen

de criteria onderscheiden: 

dl geluidhinder; 

d4 trillinghinder; 

d5 visuele hinder; 

d6 materiele orientatie; 

d7 sociale orientatie; 

d11 amoveren woningen; 

d12 lichthinder. 

TABEL 6.4.1 GEWICHTSVERDELING CUP-LOKATIES CRITERIUMGROEP A 

type effecten 

effecten op grate structuren 

en beeldvorming 

effecten op losse objecten 

en gebieden 

Totaal 

gewicht 

% 

75 

25 

100 

criterium 

a4 

a7 

al 

a2 

aantasting landschapsstructuur 

visuele barriiHewerking 

aantasting archeologische gebieden 

verlies monumenten 

gewicht 

% 

45 

30 

10 

15 

100 
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TABEL 6.4.2 GEWICHTSVERDELING CUP-LOKATIES CRITERIUMGROEP B 

type effecten 

effecten op actuele natuurwaarden 

floral vegetatie 

avifauna 

Totaal 

gewicht 

% 

30 

70 

100 

criterium 

b2 biotoopverlies vegetatie 

b3 versnippering vegetatie 

b5 biotoopverlies avifauna 

b6 versnippering avifauna 

gewicht 

% 

20 

10 

45 

25 

100 

TABEL 6.4.3 GEWICHTSVERDELING CUP-LOKATIES CRITERIUMGROEP 0 

type effecten 

hinder 

orientatie en bereikbaarheid 

amoveren woningen 

Totaal 

gewicht 

% 

80 

10 

10 

100 

criterium 

d1 

d4 

d5 

d12 

d6 

d7 

d11 

geluidhinder 

trillinghinder 

visuele hinder 

lichthinder 

be"lnvloeding materiele orientatie 

be·invloeding sociale orientatie 

amoveren woningen 

gewicht 

% 

50 

10 

10 

10 

5 

5 

10 

100 

TABEL 6.4.4 GEWICHTSVERDELING CUP-LOKATIES CRITERIUMGROEP E 

type effecten gewicht 

% 

recreatie 35 

landbouw 65 

Totaal 100 

Aan de hindereffecten (dl, d4, d5 en d12) 

wordt in totaal veruit het grootste gewicht 

toegekend (80%). De onderlinge verdeling 

tussen deze criteria is overeenkomstig het 

hoofdrapport, met dien verstande dat licht

hinder beschouwd wordt als een effect dat 

ongeveer even zwaar weegt als visuele hin 

der (beide 10%). Aan de criteria d6 en d7 

wordt eenzelfde laag gewicht toegekend. 

Het amoveren van woningen (dl1) wordt 

even zwaar gewogen als bij de afweging van 

de tracedeelvarianten . Een en ander leidt tot 

de in tabel 6.4.3 weergegeven gewichts

verdeling (inclusief subcriteria). 

criterium gewicht 

% 

e3 

e4 

e8 

e10 

doorsnijding recreatiegebieden 30 

blokkering recreatieve routes 5 

sbe-verlies 45 

doorsnijding landinrichtingsprojecten 20 

100 

Binnen criteriumgroep E worden vier criteria 

onderscheiden: 

e3 doorsnijding van bestaande en geplande 

recreatieve objecten en sportvoorzieningen; 

e4 barrierewerking door blokkering van 

fiets-, wandel- en vaarroutes; 

e8 sbe-verlies per grondgebruikersvorm; 

el0 doorsnijding landinrichtingsprojecten. 

De onderlinge vcrhouding tussen de criteria 

met betrekking tot recreatie, respectievelijk 

landbouw is overeenkomstig de in het 

hoofdrapport gegeven verdeling. Dit resul

teert in de in tabel 6.4.4 weergegeven 

gewichtsverdel ingen. 
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TABEL 6.4.5 GEWICHTSVERDELING C;:UP-LOKATIES CRITERIUMGROEP A TIM E 

Criterium Gawlc:ht Criterium Gawicht 

(%) (% ) 

a1 15 b1 2 

02 10 b2.1 8 

a3 5 b2.2 7 

a4.1 30 b3.1 4 

84.2 10 b3.2 2 

a7 .1 20 b4.2 2 

117.2 10 b5.1 8 

b5.2 7 

b6.2 15 

b7.1 25 

b7.2 20 

3 Gewic:htsverdeling vergelijking CUP

lokaties (inc:lusief sedie) 

Bij de vergelijking van de CUP-Iokaties in 

combinatie met de secties wijkt de gewichts

verdeling slechts in beperkte mate af van die 

welke bij de vergelijking tussen de tracedeel

varianten is gehanteerd. Sommige criteria 

zijn eehter bij de onderlinge vergelijklng niet 

van toepassing. 

Het betreft de criteria a5, a6, b8 tim b11, e2, 

c3, d3 en e1. Het daardoor per eriterium

groep resterende gewieht is evenredig over 

de andere criteria verdeeld. Waar nodig is 

daarbij rekening gehouden met de omvang 

en reikwljdte van de effecten. Een en ander 

leidt tot de gewiehtsverdelingen weergege

ven in tabel 6.4.5. De criteriumomschrijvin

gen zijn terug te vinden in hoofdstuk 6.4. 

Critarll,lm Gewicht Criterium Gewicht Criterium Gawic:ht 

(%) (%) (%) 

c1 60 d1 .1 30 e2 10 

c4 40 d1.2 5 03 10 

d2 5 e4 2 

d4 10 e5 8 

d5 10 e6 2 

d6 2 e7 15 

d7 6 e8 30 

d8 2 e9 3 

d9 6 e10 20 

d10 4 

d11 10 

d12 10 
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BIJLAGE 6.5 

BEPALING VAN DE GEWOGEN SOMMATIE PER CRITERIUMGROEP EN TRACEDEELVARIANT 
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BIJLAGE 6.5.1 TRACEDEEL 1 

CRITERIUMGROEP A: LANDSCHAPPELlJKE ASPECTEN 

C CriterlumomschriJving Gamatan effact In tracedeelvarlant Gamaten "ffeet per km 

(totaal) (kort.te lengte 22 km) 

AEb AEt AFb BEb BEt BFb AEb AEt AFb BEb BEt BFb 

a1 Doorsnijding waardevolle 4,4 5,6 4,2 4,1 5,3 3,9 0,20 0,25 0,19 0,19 0,24 0,18 

archeologische gebieden (km) 

a2 Verlies monumenten (aantal) 0 0 0 0 0 0 0,05 0,05 0,05 

a3 Aantasting monumenten (aantal) 2 2 2 2 2 2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

a4.1 Doorsnijding kwetsbaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

landschap (km) 

a4.2 Doorsnijding matig kwetsbaar 4,5 3,8 4,2 4,5 3,8 4,2 0,2 0,17 0,19 0,20 0,17 0,19 

landschap (km) 

a5.1 Centrale doorsnijding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

166 Gea-objecten (km) 

a5.2 Decentrale doorsnijding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Gea-objecten (km) 

a6.1 Centrale doorsnijding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

beleidscategorieen (km) 

86.2 Decentrale doorsnijding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

beleidscategorieen (km) 

a7.1 Grote visuele barrierewerking (km) 5,1 3,5 5,0 5,1 3,5 5,0 0,23 0,16 0,23 0,23 0,16 0,23 

a7.2 Matige visuele barrierewerking (km) 11,7 11,7 11.7 11,7 11,7 11,7 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Totaalscore 

L 
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N Gestandaardisaerde score G Score per tracedeelvariant 

1= gemeten effect per km: norml I .. gewicht • gestandaardlseerde scoresl 

AEb AEt AFb BEb BEt BFb AEb AEt AFb BEb BEt BFb 

0,99 0,20 0,25 0,19 0,19 0,24 0,18 10 0,02 0,025 0,019 0,019 0,024 0,018 

0,18 0 0 0 0,28 0,28 0,28 10 0 0 0 0,028 0,028 0,028 C = Criteriumcode 

N = Norm 

1,36 0,07 0,07 0.D7 0,07 0,07 0,07 5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 G = Gewicht in % 

0,79 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 

0,55 0,36 0,31 0,35 0,36 0,31 0,35 10 0,036 0,031 0,035 0,036 0,031 0,035 

0,53 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

167 

0.49 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 -
0.43 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

0,55 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

0,71 0,32 0,23 0,32 0,32 0,23 0,32 13 0,042 0,029 0,042 0,042 0,029 0,042 

1,00 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 7 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

0,14 0,13 0,14 0,17 0,16 0,16 

... 



I 

CRITERIU MGROEP A: lANDSCHAPPEUJKE ASPECTEN 

C C;ti~;lUmol@.~~tIM!J.Q Gameten effect In trac6deelv8rillnt - Gematen;-•• '·JPIll.f~' ~ 
(totaal) (kOrt9te :~I.Rg:te ~ ;~mj: " 

A.fb A ,E! Afb K,KHb K,KHI K,KJI A!b,' Aft Alb :K;K8P J<l~Hl K,I(Jt: 

a1 DOOJ'snijdin.g WI!.QJ.daVQ)JO 4.6 5,8 4,4 1.7 3,0 3,0 g<~, Q,~ Q.~ MS 0.14 J),1A 

a~~~ol~Qi!{lllle.jje.bledM:(kml 

-. a2 VerJlfJ8 rnOntJmeflte'n ~liflt.II-- 0 n 0 t) 0 0 Q 0 0 0, 0 0 

83 ~fi~Jtli:ll:i rtttlllumeti.teri (alintllil 2 2 2 0 0 0 9,gs O.~ .0,09 :0 It Q' 

a4.1 Do;oi6.niJairi~'kW8fsllaar IlIn~$Qh-»p 0 0 0 0.4 0 0 0 (l II 'Q~fi~ (l 0 
'Ikml 

a4.2 Doo(snljdlng malig kwelsbaa r 1,4 0.7 1.1 6,4 0.4 0.4 O;I)!}' Q,Dl :i'!j.~.lr -oiie 0.02 0,ll2 

lii~e.hl\t! (ktill 
a5.1 ~C~mnlte dQ9rllnli<f("9 .Ge:Ii~6bi~.C.t1.m 0 0 0 0 0 0 :0. 0 0 .0 0 I) 

lJ(rtU 
a5.2 ~Dl1tr'ledoorsnijdrlfg 0 0 0 0 0 0 

_ ':. '. _.....;; -= III ,.I f 1-" - 0 ,9, ,~ ~ 
_,, _ I), 

~ ~ :Q~ !l 

GeIN~t)Jf!9fE!n (kill', 
a6.1 CefittliJedoorsftljdinu 0 0 0 0 ° 0 0 0 '0' Q:, :G. 0 

\nil~!ifi!¢ttegQdeliJ')l fkml 

86.2 Decentrale:.(jo.Q.f;Il.nJJt1fog 0 0 0 0 0 0 0 0 D .. D· - d. d. 

blilel_dSiljf~tt8;m:(ktn) 

188 117.1 GrQJ~ ViIlQ\i11i bat~i~(!iWlirkij\O (I(ttl) 5,1 3,5 5,0 5.2 0 0 0.23 0,16 0.23 0.24 0 0 - a7.2 MiltlQQ Vlsuil.Je bBtri.m-:ewerklrig (km) 13,4 13.4 13.4 4.0 4.0 4,0 o.sl 0,61 0.61 0,18 0.18 0.18 

Totoalscore 

L 



N Gesta ndaardise"erde score G Score per tracedeelvariant 

(= gem eten effect p er km: norm) (e gewicht • gestandaar diseerda scores) 

A,Eb Arct Atb K,I<Hb KlHt K,KJt A,cb Ap t Atb KfHb K,KHt K,KJI 

0,99 0;21 0,26 0,20 O,OB 0,14 0,14 10 0,021 0,026 0,02 O,OOB 0,014 0,014 

O,lB 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

1,36 0,Q7 0,07 0,07 0 0 0 5 0,003 0,003 0,003 0 0 0 

0,79 0 0 0 om 0 0 20 0 0 0 0,005 0 0 

0,55 0, 11 0,05 0,09 0,53 0,04 0,04 10 0,011 0,005 0.009 0.053 0,004 0,004 

C a Criteriumcode 

0,53 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 N = Norm 

G = Gewlcht in % 

0,49 0 0 0 ,0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

0.43 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

0,55 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

0,71 0,3"2 0.23 0.23 0.34 0 0 13 0,042 0,029 0,042 0,044 0 0 1~ -1.00 0,61 0.61 0,61 O,lB 0.18 0.18 7 0,043 0,043 0.043 0,013 0,013 0,013 

0.12 0 ,11 0.12 0,12 0,03 0 ,03 



Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP A: LANDSCHAPPELlJKE ASPECTEN 

C Criteriumomschrijving Gemeten effect in tracedeelvarlont Gemeten effect per km 

(tatoo I) (kortste lengte 22 km) 

A.Eb A.Et Afb K,;cHb KuKHt K.KJt A.Eb AuEt A.Fb K.KHb K.KHt K"KJt 

a1 Doorsnijding waardevolle 5,7 6,9 5,5 2,8 4,1 4,1 0,26 0,31 0,25 0,13 0,19 0,19 

archeologische gebieden (km) 

a2 Verlies monumenten (aantal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a3 Aantasting monumenten (aantal) 2 2 2 0 0 0 0,09 0,09 0,09 0 0 0 

a4.1 Doorsnijding kwetsbaar landschap 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0.02 0 0 

(km) 

a4.2 Doorsnijding matig kwetsbaar 1,4 0,7 1,1 6,4 0,4 0.4 0,06 0,03 0,05 0,29 0,02 0,02 

landschap (km) 

a5.1 Centrale doorsnijding Gea-objecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(km) 

a5.2 Decentrale doorsnijding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gea-objecten (km) 

a6.1 Centrale doorsnijding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

beleidscategorieen (km) 

a6.2 Decentrale doorsnijding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

beleidscategorieen (km) 

170 a7.1 Grote visuele barrierewerking (km) 5,1 3,5 5,0 5,2 0 0 0,23 0,16 0,23 0,24 0 0 - a7.2 Matige visuele barrierewerking (km) 8,7 8,7 8,7 4.4 4,4 4,4 0.4 0.4 0.4 0,2 0,2 0,2 

Totaalscore 

L 
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N Gestandaardlseerde score G Score per fracedeelvarlant 

1= gemeten effect per km: norm) 1= gewlcht • gestandaardiseerde scores) 

A,pb A"Et A"Fb K"KHb K"KHt K"KJt A"Eb A"Et A"Fb K"KHb K"KHt K"KJt 

0,99 0,26 0,31 0,25 0,13 0,19 0,19 10 0,026 0,031 0,025 0,013 0,019 0,019 

0,18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

1,36 0,07 0,07 0,Q7 0 0 0 5 0,003 0,003 0,003 0 0 0 

0,79 0 0 0 0,03 0 0 20 0 0 0 0,005 0 0 

0,55 0,11 0,05 0,09 0,53 0,04 0,04 10 0,011 0,005 0,009 0,053 0,004 0,004 

C = Criteriumcode 

0,53 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 N = Norm 

G = Gewicht in % 

0,49 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

0,43 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

0,55 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

0,71 0,32 0,23 0,32 0,34 0 0 13 0,042 0,029 0,042 0,044 0 0 171 

0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 7 0,028 0,028 0,028 0,014 0,014 0,014 

0.11 0.10 0.11 0.13 0.04 0.04 

... 
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CRITERIUMGROEP B: ECOLOGISCHE ASPECTEN 

C 

b1 

b2.1 

b2.2 

b3.1 

b3.2 

b4.1 

b4.2 

b5.1 

b5.2 

b6.1 

b6.2 

b7.1 

b7.2 

b8.1 

b8.2 

b9 

b10 

b11 

Crlteriumomschrliving 

Verdroging vegetatie (ha) 

Biotoopverlies waardevolle 

vegetaties (ha) 

Biotoopverlies matig waardevolle 

vegetaties (ha) 

Aantasting waardevolle 

vegetaties (km) 

Aantasting matig waardevolle 

vegetaties (km) 

be'invloeding waardevol 

weidevogelgebied (ha) 

be'invloeding matig waardevol 

weidevogelgebied (ha) 

Biotoopverlies waardevolle 

avifauna (ha) 

Biotoopverlies matig waardevolle 

avifauna (ha) 

Doorsnijding leefgebieden 

waardevolle avifauna (km) 

Doorsnijding leefgebieden matig 

waardevolle avifauna (km) 

Rustverstoring waardevol 

broedvogelgebied (ha) 

Rustverstoring matig waardevol 

broedvogelgebied (ha) 

Centrale doorsnijding natuur

terreinen (aantal) 

Perifere doorsnijding natuur

terreinen (aantal) 

Doorsnijding beleids

eategorieen (km) 

Doorsnijding EHS (km) 

Doorsnijding gebied met aquatiseh 

eeologisehe funetie lkm) 

Totaalscore 

AEb 

o 

9 

35 

1,5 

3,6 

o 

o 

o 

34 

o 

5,1 

33 

64 

o 

o 

o 

1,1 

Gemeten effect In traciideelvarlant 

(totaal\ 

AEt AFb BEb BEt BFb 

o o o o o 

9 9 9 9 9 

38 32 37 40 34 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

3,6 3,8 3,6 3,6 3,8 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

37 31 36 39 33 

o o o o o 

5,1 4,4 5,2 5,2 4,5 

33 37 33 33 37 

64 64 64 64 64 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

AEb AEt 

o o 

0,41 0,41 

1,59 1,73 

0,07 0,07 

0,16 0,16 

o o 

o o 

o o 

1,55 1,68 

o o 

0,23 0,23 

1,50 1,50 

2,91 2,91 

o o 

0,05 0,05 

o o 

o o 

0,05 0,05 

Gemeten effect per km 

(kortste lengte 22 km) 

AFb BEb BEt BFb 

o o o o 

0,41 0,41 0,41 0,41 

1,45 1,68 1,82 1,55 

0,07 0,Q7 0,07 0,Q7 

0,17 0,16 0,16 0,17 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

1,41 1,64 1,77 1,50 

o o o o 

0,20 0,24 0,24 0,20 

1,68 1,50 1,50 1,68 

2,91 2,91 2,91 2,91 

o o o o 

0,05 0,05 0,05 0,05 

o o o o 

o o o o 

0,05 0,05 0,05 0,05 



N 

AEb 

77,92 o 

2,24 0,18 

5,89 0,27 

0,57 0,12 

0,97 0,16 

71,51 o 

69,25 o 

6,41 o 

5,66 0,27 

0,37 o 

0,86 0,27 

68,38 0,02 

126,44 0,02 

0,22 o 

0,08 0,63 

0,40 o 

0,38 o 

0,9 0,06 

Gestandaardlseerde score 

( .. gemeten effect per km: norm) 

AEt AFb BEb BEt BFb 

o o o 0 o 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

0,29 0,25 0,29 0,31 0,26 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

0,16 0,18 0,16 0,16 0,18 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

0,30 0,25 0,29 0,31 0,27 

o o o o o 

0,27 0,23 0,28 0,28 0,23 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

o o o 0 o 

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

o o o 0 o 

o o o 0 o 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

G 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Score per tracedeelvarlant 

(= gewicht • gestandaardiseerde scores) 

AEb AEt AFb BEb BEt BFb 

2000000 

8 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

5 0,013 0,Q15 0,012 0,014 0,015 0,013 

2 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

o o o o o o 

o o o o o o 

4000000 

2 0,005 0,006 0,005 0,006 0,006 0,005 

7 o o o o o o 

6 0,016 0,016 0,014 0,017 0,017 0,014 

7 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

6 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

11 0 0 0 0 0 0 

2 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

10 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 

5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 
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Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP B: ECOLOGISCHE ASPECTEN 

C 

b1 

b2.1 

b2.2 

b3.1 

b3.2 

b4.1 

b4.2 

b5.1 

bS.2 

b6.1 

b6.2 

b7.1 

b7.2 

b8.1 

b8.2 

b9 

b10 

bll 

Crltarlumomschrljvlng 

Verdroging vegetatie (ha) 

Biotoopverlies waardevolle 

vegetaties (ha) 

Biotoopverlies matig waardevolle 

vegl;ltaties (ha) 

Aantasting waardevolle vegetaties 

(km) 

Aantasting matig waardevolle 

vegetaties (km) 

Bei"nvloeding waardevol weide

vogelgebied (ha) 

Be·invloeding matig waardevol 

weidevogelgebied (ha) 

Biotoopverlies waardevolle 

avifauna (ha) 

Biotoopverlies matig waardevolle 

avifauna (ha) 

Doorsnijding leefgebied waarde

volle avifauna (km) 

Doorsnijding leefgebied matig 

waardevolle avifauna (km) 

Rustverstoring waardevol 

broedvogelgebied (ha) 

Rustverstoring matig waardevol 

broedvogelgebied (ha) 

Centrale doorsnijding natuur

terreinen (aantal) 

Perifere doorsnijding natuur

terreinen (aantal) 

Doorsnijding beleidscategorieen 

(km) 

Doorsnijding EHS (km) 

Doorsnijding gebied met aquatisch 

ecologische functie (km) 

Totaalscora 

A,Eb 

o 

9 

28 

1,S 

3 

o 

o 

o 

27 

o 

4,3 

33 

64 

o 

o 

o 

1,1 

Gamatan affact in trac6daalvarlant 

(totaal) 

A,Et Alb K,KHb K,KHt K,KJt A,Eb 

o o 5 o 

9 9 13 13 7 0,41 

31 25 33 18 18 1,27 

1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 0,07 

3 3,2 0,6 0,6 0,6 0,14 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

30 24 32 17 21 1,23 

o o o o o o 

4,3 3,6 3,1 3,1 3,2 0,20 

33 37 130 130 o 1,50 

64 64 83 83 78 2,91 

o o o o o o 

0,05 

o o o o o o 

o o o o o o 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,05 

Gameten effect par km 

(kortste lengte 22 km) 

A,Et Alb K,KHb K,KHt K,KJt 

o o 0,23 0,05 0,05 

0.41 0.41 0,59 0,59 0,32 

1,41 1,14 1,50 0,82 0,82 

0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 

0,14 0,15 0,03 0,03 0,03 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

1,36 1,09 1,45 0,77 0,95 

o o o o o 

0,20 0,16 0,14 0,14 0,15 

1,50 1,68 5,91 5,91 o 

2,91 2,91 3,77 3,77 3,55 

o o o o o 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

o o o ° o 

o o o o o 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 



N 

A,Eb 

77,92 o 

2,24 0,18 

5,89 0,22 

0,57 0,12 

0,97 0,14 

71,51 o 

69,25 o 

6,41 o 

5,66 0,22 

0,37 o 

0,86 0,23 

68,38 0,02 

126,44 0,02 

0,22 o 

0,08 0,63 

0,40 o 

0,38 o 

0,9 0,06 

Gestandaardiseerde score 

(= gemeten effect per km: norml 

A,Et Alb K,KHb K,KHt K,KJt 

o o o 0 o 

0,18 0,18 0,26 0,26 0,14 

0,24 0,19 0,25 0,14 0,14 

0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 

0,14 0,15 0,03 0,03 0,03 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

0,24 0,19 0,26 0,14 0,17 

o o o o o 

0,23 0,19 0,16 0,16 0,17 

0,02 0,02 0.09 0,09 o 

0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

o o o 0 o 

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

o o o 0 o 

o o o 0 o 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

G 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Score per tracedeelvarillnt 

( .. gewlcht • gestllndllardlseerde scoresl 

A,Eb A,Et A,Fb K,KHb K,KHt K,KJt 

2000000 

8 0,014 0,014 0,014 0,021 0,021 0,011 

5 0,011 0,012 0,01 0,013 0,007 0,007 

2 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

0,001 0,001 0,002 o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

4000000 

2 0,004 0,005 0,004 0,005 0,003 0,003 

7 o o o o o o 

6 0,014 0,014 0,011 0,01 0,01 0,01 

7 0,002 0,002 0,002 0,006 0,006 0 

6 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 

11 0 0 0 0 0 0 

2 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

10 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 

5 0,003 0,003 0,003 0.003 0,003 0,003 

0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,05 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 
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CR1TER1UMGROEP B: ECOlOGISCHE ASPECTEN 

C Criteriumomschrijvlng Gemeten effect in tracedoelvnriant Gemeten effect per I<m 

(kortsto lel1gto 22 kmJ 

bl 

b2 1 aJotap..p~d!e.swgar:deV!!lIlt 

~~eta~les{ll~J ' 

b2.2 laiQlij!!pilerli~ :iI;'Il~1~W8aRliYD/le 

V!g,,~~ (lui)' 

b3. 1 A8!illiSlinf{ lNaardevon", veg~l"~' 

~lcml 

b3.2 ,A"arit-esling rnl!i!g.cy.r.arQ~ltcln!!, 

lilfObtl!ttiili {klill 

b4, 1 p~rnvl~l1Ii}Q Wll\itd,,\lOi 

wel.di'lVo,gelgebfetJ (Q~l 

b4.2 )l}ln,WQ!lJ!fn:Q<M~i!lJ~aj!\1}v6i , 0 

weit1evogelg~i:!r~4 t!l1il 

b5.1 Biotbdpliefll€&waar(ievolle 

evlfltu:nll (lj:1I) 

b5.2 8IbtQQpvedJ~!llJMig)Wllllt(\lfvi!ill$; 

livlfauna'(kM) 

b6.1 Doorsnljding leefgebied waardevolle 

avifauna (kml 

bS.2 DOPT60iJdillf 19ftJebl.ed mati'g 

Wli&rdev~HI~.vlfai;!n~, Ikltll 
b7.1 RustvetsionillQ W,aar(jeyol, 

,bmi:idvQI!!!iII1i1bie.tI(hal , 

ap. JRulltverst9rllJg, OWJg'Wlafd~~Ql 

.btl.l8.avogelgebied (h~) 

bB.1 Centrale doorsnijdlng nawur

tem~lnen {lilll)~IjJl 

bS.2 Pe.tlflire) dJloitnlj~Ii\~t'latuu·nterrflill 

b9 

b10 

b1 1 

(aantal) , 
Do.orsnfJdlng bel~dJI()ategli!rl~" I 

(kh'll 

OO()l:srilldjliU ,,~IQijJhmet 

8quatise.f\l!ooj/;)gi§phe f\jnll1!\,e (k,mi 
fot •• i.o~o" • 

o o o 

9 9 9 

37 40 34 

1,5 1.5 1.5 

4.2 4.2 4. 4 

o o o 

o o o 

o o o 

35 38 32 

o o o 

5.4 5.4 4.7 

33 33 37 

64: 64 64 

o o o 

o o o 

o o o 

1,1 1.1 1.1 

(totaal) 

5 

13 13 7 C,41 O.4i 0.41 0.59 o,!;>lI O,3Z 

42 27 1.91 1,23 1.23 

1,3 1.3 

1.B 1.S 

o o o 0 D a o 0 :0 

o o o 

o o o o 

40 25 29 1.59 1,73 1,45 1.82 1.14 1.32 

o o o o o o :0 

4.2 4.2 

130 130 o 5.91 ' i5;91~ '0 

83 83 78 ~.91 2,91 2.91 

o o Q 

0,06 0.05 0.05 0.05 0,05 0.05 

o o o ,1)6. 0: o .Q~ 

o o o ,0 :0 
" , 

1,1 1,1 1.1 0,05 



N 

A"Eb 

77,92 o 

2,24 0,18 

5,89 0,29 

0,57 0,12 

0,97 0,2,0 

71,51 o 

69,25 o 

6,41 o 

5,66 0,28 

0,37 o 

0,86 0,29 

68,38 0,02 

126,44 0,02 

0,22 o 

0,08 0,63 

0,40 o 

0,38 o 

0,9 0,06 

Gestandaardiseerde score 

(= gemeten effect per km: norm) 

A"Er A"Fb K"KHb K"KHt K"KJr 

o o o o o 

0,18 0,18 0,26 0,26 0,14 

0,31 0,26 0,32 0,21 0,21 

0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 

0,20 0,21 0,08 0,08 0,08 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

0,31 0,26 0,32 0,20 0,23 

o o o o o 

0,29 0,24 0,22 0,22 0,23 

0,02 0,02 0,09 0,09 o 

0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

o o o o o 

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

o o o o o 

o o o o o 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

G 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Score per traciideelvariant 

(= gewicht • gestandaardiseerde scores) 

A"Eb A"Et A"Fb K"KHb K"KHt K"KJr 

2 0 0 0 0 0 0 

8 0,015 0,015 0,015 0,021 0,021 0,011 

5 0,014 0,015 0,013 0,016 0,01 0,01 

2 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 

o o o o o o 

o o o o o o 

4000000 

2 0,006 0,006 0,005 0,006 0,004 0,005 

7 o o o o o o 

6 0,017 0,017 0,015 0,013 0,013 0,014 

7 0,002 0,002 0,002 0,006 0,006 0 

6 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 

11 0 0 0 0 0 0 

2 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

10 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 

5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,06 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

177 -
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Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP C: MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN 

C Crltariumomschrijving Oemeten affact in tracedeelvarlant Gamatan effect par km 

Itotaa" Ikortste langte 22 km) 

AEb AEt AFb BEb BEt BFb AEb AEt AFb BEb BEt BFb 

c1 Doorsnijding bodembeschermings- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

gebied c.a. (km) 

c2 Kans op schade door vervormin!len 23,9 16,7 23,5 24,9 17,1 24,S 1,09 0,76 1,07 i,13 0,80 1,1 i 

(km) 

c3 Industriele winningen (aantall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c4 Doorsnijding intrek- en reser- 9,6 9,6 9,1 9,5 9,5 9 0,44 0,44 0,41 0,43 0,43 0,41 

veringsgebied grondwater (km) 

Totaalscore 

AFb AFt A,Fb K,KHb K,KHt K,KJt AFb A,Et A,Fb K,KHb K,KHt K,KJt 

c1 Doorsnijding bodembeschermings- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

gebied c.a. (km) 

c2 Kans op schade door vervormingen 24,3 17,1 23,9 13,1 1,7 13,7 1,10 0,78 1,09 0,60 0,08 0,62 

(km) 

178 c3 Industriele winningen (aantall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'- c4 Doorsnijding intrek- en reser- 9,6 9,6 9,1 7,9 7,9 9,2 0,44 0,44 0,41 0,36 0,36 0,42 

veringsgebied grondwater (km) 

Totaalscore 

A,Eb A.Et Alb K.KHb K"KHt K"KJt A"Eb A"Et Alb K"KHb K"KHt K"KJt 

c1 Doorsnijding bodembeschermings- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

gebied (km) 

c2 Kans op schade door vervormingen 34,9 27,7 34,5 23,7 12,3 24,3 1,59 1,26 1,57 1,08 0,56 1,10 

(km) 

c3 Industriele winningen (aantall 0 0 0 ° ° ° 0 ° 0 ° 0 0 

c4 Doorsnijding intrek- en reser- 9,6 9,6 9,1 7,9 7,9 9,2 0,44 0,44 0,41 0,36 0,36 0,42 

veringsgebied grondwater (km) 

Totaalscore 

L 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

N Gestandaardiseerde score G Score per traciideelvarlant 

I .. gemeten effect per km: norm) 1= gewicht • gestandaardiseerde scores) 

AEb AEt AFb BEb BEt BFb AEb AEt AFb BEb BEt BFb 

0,98 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

1,59 0,69 0,48 0,67 0,71 0,50 0,70 15 0,103 0,072 0,101 0,107 0,075 0,105 

0,21 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

0,93 0,47 0,47 0,44 0,46 0,46 0,44 40 0,189 0,189 0,176 0,185 0,185 0,176 

0,29 0,26 0,28 0,29 0,26 0,28 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

A,Eb A,Et A,Fb K,KHb K,KHt K,KJt A,Eb A,Et A,Fb K,KHb K,KHt K,KJt 

0,98 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

1,59 0,69 0,49 0,69 0,38 0,05 0,39 15 0,104 0,074 0,103 0,057 0,007 0,058 

0,21 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 179 -0,93 0,47 0,47 0,44 0,39 0,39 0,45 40 0,189 0,189 0,176 0,155 0,155 0,181 

0,29 0,26 0.28 0.21 0.16 0.24 

A"Eb A"Et Alb K"KHb K"KHt K"KJt A"Eb A"Et A"Fb K"KHb KHKht K"KJt 

0,98 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

1,59 1.00 0,79 0,99 0,68 0,35 0,69 15 0,15 0,119 0,148 0,102 0,052 0,104 

0,21 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

0,93 0,47 0,47 0,44 0,39 0,39 0,45 40 0,189 0,189 0,176 0,155 0,155 0,181 

0,34 0,31 0.32 0.26 0.21 0.28 

.. 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP D: SOCIALE ASPECTEN 

C Criterlumomec'nijving Gameten effect in trac6daelvariant Gemeten effect per km 

(totaal) (kortete lengte 22 km) 

AEb AEt AFb BEb BEt BFb AEb AEt AFb BEb BEt BFb 

dl .l Toename ernstige geluidhinder 550 362 435 365 177 250 26,0 16,45 19,77 16,59 8,05 11,36 

(aantal pers.) 

. . d1 .2 Toename lichte geluidhinder 'l fS1 U 113 1 1610 8.~_9 - _ 966 c /;139 73,18 71;1,95 73,18 38,14 43,91 _ 38,14 

(aantal pers.) 

d2 : Verstoring recreatieve gebieden 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 

(aantal gebieden) 

d3 Geluidstoename stiltegebieden 107,63 107,63 60,81 107,63 107,63 60,81 4,89 4,89 2,76 4,89 4,89 2,76 

(ha) 

d4 Trillinghinder (aantal woningen) 157 167 158 156 156 157 7,14 7,14 7,18 7,09 7,09 7,14 

d5 Visuele hinder (aanta l woningen) 368 368 363 379 379 374 16,73 16,73 16,50 17,23 17,23 17,00 

d6 Materiele orientatie (aantal 11 11 12 11 11 12 0,50 0,50 0,55 0,50 0,50 0,55 

kruisingen) 

d7 Sociale orientatie (aantal 4 4 4 4 4 4 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

woninggroepen) 

d8 Belevingswaarde omgeving 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 

(aantal kernen) 

180 d9 Sociale veiligheid (aantal 15 15 12 16 16 13 0.68 0,68 0,55 0,73 0,73 0,59 .... passages) 

dl0 Verwachtingswaarde slachtoffers 4.:>.9. 4,29. 4,32. 4,29. 4,29. 4,32. 1,95. 1,95. 1,96. 1,96. 1,95. 1,97. 

bij ongevallen (aantal per jaar) 10 ' 10~ lOA 10" 10-' 10 ' 10 ' 10-' 10" 10-' 10" 10-' 

dll Amoveren woningen 28 29 29 29 30 30 1,27 1,32 1,32 1,32 1,36 1,36 

(aantal woningen) 

Totaalscore 

L 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

N Gestendaardiseerde score G Score per tracedeelvariant 

(= gemeten effect per km: norm) 1= gewicht • gestandeardlseerde Bcores) 

AEb AEt AFb BEb BEt BFb AEb AEt AFb BEb BEt BFb 

37,03 0,68 0,44 0,53 0,45 0,22 0,31 25 0,169 0,111 0,133 0,112 0,054 0,077 

109,31 0.67 0,72 0,67 0,35 0,40 0,35 10 0,067 0,072 0,067 0,035 0.04 0,035 

0,79 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

40,3 0,12 0,12 0,07 0,12 0,12 0,07 10 0,012 0,012 0.007 0,012 0,012 0,007 

18,94 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,38 10 0,038 0,038 0,038 0,037 0,037 0,038 

C = Criteriumcode 

21,21 0,79 0,79 0,78 0,81 0,81 0,80 10 0,079 0,079 0,078 0,081 0,081 0,08 N = Norm 

G = Gewicht in % 

1,19 0,42 0,42 0,46 0,42 0,42 0,46 2 0,008 0,008 0,009 0,008 0,008 0,009 

0,4 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 6 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

0,85 0,80 0,80 0,65 0,86 0,86 0,69 6 0,048 0,048 0,039 0,052 0,052 0,042 181 -1,97. 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 4 0,04 0.04 0,04 0,04 0,04 0,04 

10' 

1,64 0,77 0,80 0,80 0,80 0,83 0,83 10 0,077 0,08 0,08 0,08 0,083 0,083 

0,&7 0,52 0,53 0,49 0,44 0,45 

... 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMOROEP D: SOCIALE ASPECTEN 

C Criteriumomachrijving Qemeten effect In tracedeelvarlant Gemeten effect per km 

Itotaal) Ikortate lengte 22 km) 

Apb Apt Afb K,KHb K,KHt K,KJt A,Eb A,Et Afb K,KHb K,KHt K,KJt 

dl .l Toename ernstige geluidhinder 344 156 229 195 199 231 15,64 7,09 10,41 8,B6 9,05 10,50 

(aantal pers.) 

dl.2 Toename lichte geluidhinder 915 1042 915 1806 1052 995 41.59 47,36 41,59 82,09 47,82 45,23 

(aantal pers.) 

d2 Verstoring recreatieve gebieden ° ° ° 0,05 0,05 0,05 ° ° ° (aantal gebieden) 

d3 Geluidstoename stiltegebieden 107,63 107,63 60,81 88,93 ° ° 4,89 4,89 2,76 4,04 ° ° (ha) 

d4 Trillinghinder (aantal woningen) 169 169 170 173 155 155 7,68 7,68 7,73 7,86 7,05 7,05 

d5 Visuele hinder (aantal woningen) 361 361 356 439 428 428 16,41 16,41 16,18 19,95 19,45 19,45 

d6 Materiele orientatie 15 15 16 12 10 10 0,68 0,68 0,73 0,55 0,45 0,45 

(aantal kruisingen) 

d7 Socia Ie orientatie (aantal 4 4 4 6 4 4 0,18 0,18 0,18 0,23 0,18 0,18 

woninggroepen) 

d8 Belevingswaarde omgeving ° ° 0,05 0,05 0,05 0,05 ° ° (aantal kernen) 

182 d9 Sociale veiligheid (aantal 13 13 10 5 3 3 0,59 0,59 0,45 0,23 0,14 0,14 

- passages) 

dl0 Verwachtingswaarde slachtoffers 4,25. 4,25. 4,28. 4,11. 4,11 . 4,11. 1,93. 1,93. 1,94. 1,87. 1,87. 1,87. 

bij ongevallen (aantal per jaar) 10~ 10-' 10~ 10' 10-' 10' 10~ 1O' 10~ 10-' 10-' 10-' 

dl1 Amoveren woningen 31 32 32 21 21 21 1,41 1,45 1,45 0,95 0,95 0,95 

(aantal woningen) 

i"OiiiuhiGu ... " 

L 



I 
Betuweroute B Trace~onderzoek en MER 

N Gestandaardlseerde score G Score per trac6deelvariant 

1= gemeten affect per km: norm) 1= gawicht • gastandaardlseerde scoras) 

A,Eb A,Et Afb K,KHb K,KHt K,KJt Apb Apt Afb K,KHb K,KHt K,KJt 

37,03 0,42 0,19 0,28 0,24 0,24 0,28 25 0,106 0,048 0,07 0,06 0,061 0,071 

109,31 0,38 0,43 0,38 0,75 0,44 0,41 10 0,038 0,043 0,038 0,075 0,044 0,041 

0,79 0,06 0,06 0,06 ° ° ° 5 0,003 0,003 0,003 ° ° ° 
40,3 0,12 0,12 0,07 0,10 ° ° 10 0,012 0,012 0,007 0,01 ° ° 

18,94 0,41 0,41 0,41 0,41 0,37 0,37 10 0,041 0,041 0,041 0,041 0,037 0,037 

C = Criteriumcode 

21,21 0,77 0,77 0,76 0,94 0,92 0,92 1O 0,077 0,077 0,076 0,094 0,092 0,092 N = Norm 

G = Gewicht in % 

1,19 0,57 0,57 0,61 0,46 0,38 0,38 2 0,011 0,011 0,012 0,009 0,008 0,008 

0,40 0,45 0,45 0,45 0,58 0,45 0,45 6 0,027 0,027 0,027 0,035 0,027 0,027 

0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 ° ° 2 0,005 0,005 0,005 0,005 ° ° 
0,85 0,69 0,69 0,53 0,27 0,16 0,16 6 0,042 0,042 0,032 0,016 0,01 0,01 183 -1,97. 0,98 0,98 0,99 0,95 0,95 0,95 4 0,039 0,039 0,04 0,038 0,038 0,038 

10-' 

1,64 0,86 0,88 0,88 0,58 0,58 0,58 1O 0,086 0,088 0,088 0,058 0,058 0,058 

0,49 0,44 0.44 0.44 0,37 0.38 

... 



Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP D: SOCIALE ASPECTEN 

C Crlteriumomschrljvlng Gemeten effect in tracadeelvariant Gemeten effect per km 

Itotaal) Ikortste lengte 22 km) 

A,fb A"Et A"Fb K"KHb K"KHt K"KJt A"Eb A"Er A"Fb K"KHb K"KHr K"KJt 

d1.1 Toename ernstige geluidhinder 200 12 B5 5 9 41 9,09 0,55 3,86 0,23 0,41 1,86 

laantal pers.) 

d1.2 Toename lichte geluidhinder 897 1024 897 1793 1039 982 40,77 46,55 40,77 81,50 47,23 44,64 

(aantal pers.) 

d2 Verstoring recreatieve gebieden 0 0 0 0,05 0,05 0,05 0 0 0 

(aantal gebieden) 

d3 Geluldstoename stiltegebieden 10B,17 10B,17 61,35 100,B7 11,94 11,94 4,92 4,92 2,79 4,59 0,54 0,54 

(ha) 

d4 Trillinghinder (aantal woningen) 92 92 93 96 7B 78 4,lB 4,18 4,23 4,36 3,55 3,55 

d5 Visuele hinder (aantal woningen) 79 79 74 157 146 146 3,59 3,59 3,36 7,14 6,64 6,64 

d6 MateriiHe oriiintatie 11 11 12 B 6 6 0,50 0,50 0,55 0,36 0,27 0,27 

(aantal kruisingen) 

d7 Socia Ie oriiintatie (aantal 2 2 2 3 2 2 0,09 0,09 0,09 0,14 0,09 0,09 

woninggroepen) 

d8 Belevingswaarde omgeving 0 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0 0 

(aantal kernen) 

184 d9 Sociale veiligheid (aantal 14 14 11 6 4 4 0,64 0,64 0,50 0,27 0,18 0,18 - passages) 

d10 Verwachtingswaarde slachtoffers 6,77. 6,77. 7.07. 5,42. 5,42. 5,42. 3,077. 3,077. 3,214. 2.464. 2,464. 2,464. 

bij ongevaHen (aantal per jaar) 10-' 10 10 ' 10' 10" 10· 10' 10" 10' 10" 10" 10-0 

d11 Amoveren woningen 35 36 36 25 25 25 1,59 1,64 1,64 1,14 1.14 1,14 

(aantal woningen) 

iotaaiscor8 

L 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

N Gestandaardiseerde score G Score per tracedeelvariant 

(= gamatan affact par km: norm) (= gawicht • gastandaardisaerda scores) 

A"Eb A"Et AnFb K"KHb K.KHt K.KJt A,pb AIIEt A"Fb K"KHb K"KHt K.KJt 

37,03 0,25 0,01 0,10 0,01 0,01 0,05 25 0,061 0,004 0,026 0.002 0,003 0,013 

109,31 0,37 0,43 0,37 0,75 0,43 0,41 10 0,037 0,043 0,037 0,075 0,043 0,041 

0,79 0,06 0,06 0,06 0 0 0 5 0,003 0,003 0,003 0 0 0 

40,3 0,12 0,12 0.D7 0,11 0,01 0,01 10 0,012 0,012 0,007 0,011 0,001 0,001 

18,94 0,22 0,22 0,22 0,23 0,19 0,19 10 0,022 0,022 0,022 0,023 0,019 0,019 

C = Criteriumcode 

21,21 0,17 0,17 0,16 0,34 0,31 0,31 10 0,017 0,017 0,016 0,034 0,031 0,031 N = Norm 

G = Gewicht in % 

1,19 0,42 0,42 0,46 0,30 0,23 0,23 2 0,008 0,008 0,009 0,006 0,005 0,005 

0,4 0,23 0,23 0,23 0,35 0,23 0,23 6 0,014 0,014 0,014 0,021 0,014 0,014 

0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0 2 0,005 0,005 0,005 0,005 0 0 

0,85 0,75 0,75 0,59 0,32 0,21 0,21 6 0,045 0,045 0,035 0,019 0,013 0,013 185 -1,97. 0,16 0,16 0,16 0,13 0,13 0,13 4 0,006 0,006 0,007 0,005 0,005 0,005 

10' 

1,64 0,97 1,00 1,00 0,70 0,70 0,70 10 0,097 0,1 0,1 0,07 0.D7 0,07 

0,33 0,28 0,28 0.27 0,20 0.21 

... 
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I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP E: ECONOMISCHE ASPECTEN 

C 

el 

e3 

e4 

e5 

e6 

e7 

e8 

e9 

el0 

el 

e2 

e3 

e4 

eS 

e6 

e7 

e8 

e9 

el0 

Crlteriumom8chrljving 

Doorsnijding bedrijfsterreinen 

(aanta!) 

Barrierewerking bedrijfsterre!nen 

(aanta!) 

Doorsnijding recreatiegebieden 

(aantal) 

Barrierewerking recreatieve routes 

(aanta!) 

Verstoring recreatiegebieden 

(aanta!) 

Afname landbouwopbrengst (ha) 

Doorsnijding huiskavels (aanta!) 

Sbe-verlies (sbe's) 

Barrierewerking landbouw 

(aantal kruisingen) 

Doorsnijding landinrichting (km) 

Totaalscore 

Doorsnijding bedrijfsterreinen 

(aanta!) 

Barrierewerking bedrijfsterreinen 

(aanta!) 

Doorsnijding recreatiegebieden 

(aantal) 

Barrierewerking recreatieve routes 

(aanta!) 

Verstoring recreatiegebieden 

(aanta!) 

Afname landbouwopbrengst (ha) 

Doorsnijding huiskavels (aantal) 

Sbe-verlies (sbe's) 

Barrierewerking landbouw 

(aantal kruisingen) 

Doorsnijding landinrichting (km) 

Totaalscore 

AEb 

3 

12 

o 

o 

36,4 

o 

2446 

o 

3,6 

A,Eb 

3 

11 

o 

o 

31,6 

o 

2148 

o 

3,6 

Gemeten effect In tracedeelvariant 

(totaal) 

AEt AFb BEb BEt BFb 

3 3 4 4 4 

12 15 10 10 13 

o o o o o 

o o o o o 

40 27,4 35,5 39,1 26,5 

o o o o o 

AEb AEt 

0,14 0,14 

0,55 0,55 

o o 

o o 

0,05 0,05 

1,65 1,82 

o o 

Gemeten effect per km 

(kortste lengte 22 km) 

AFb BEb BET BFb 

0,14 0,18 0,18 0,18 

0,68 0,4!j 0,45 0,5S 

o o o o 

o o o o 

0,05 0,05 0,05 0,05 

1,25 1,61 1,78 1,20 

o o o o 

2413 2914 2708 2675 3167 111,18 109,68 132,45 123,09 121,59 144,36 

o o o o o o o o o o o 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

A,Et Alb K,KHb K,KHt K,KJt A,Eb A,Et A,Fb K,KHb K,KHt K,KJt 

3 3 5 5 6 0,14 0,14 0,14 0,23 0,23 0,27 

11 14 13 13 13 0,50 0,50 0,64 0,59 0,59 0,59 

o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o 

o o o 0,05 0,05 0,05 o o o 

35,2 22,6 6,4 6,4 6,4 1,44 1,60 1,03 0,29 0,29 0,29 

o o o o o o o o o o o 

2115 2616 3450 2416 872 97,64 96,14 118,91 156,82 109,82 39,64 

o o o o o o o o o o o 

3,6 3,6 2,7 2,7 2,7 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 



N 

AEb 

0,27 0,52 

0,85 0,65 

0,30 o 

0,38 o 

0,79 0,06 

195,53 0,01 

1,82 o 

169,27 0,66 

1,21 o 

1,02 0,16 

A,E 

0,27 0,52 

0,85 0,59 

0,30 o 

0,38 o 

0,79 0,06 

195,53 0,01 

1,82 o 

169,27 0,58 

1,21 o 

1,02 0,16 

Gestanda8rdiseerde score 

(= gemeten effect per km: norml 

AEt AFb BEb BEt BFb 

0,52 0,52 0,67 0,67 0,67 

0,65 0,80 0,53 0,53 0,69 

o o o 0 o 

o o o 0 o 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

o o o 0 o 

0,65 0,78 0,73 0,72 0,85 

o o o 0 o 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

A,Et A,Fb K,KHb K,KHt K,KJt 

0,52 0,52 0,85 0,85 1,00 

0,59 0,75 0,69 0,69 0,69 

o o o 0 o 

o o o 0 o 

0,06 0,06 o 0 o 

0,01 0,01 o 0 o 

o o o 0 o 

0,57 0,70 0,93 0,65 0,23 

o o o 0 o 

0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 

G 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Score per tracedeelv8riant 

( .. gewicht • gestandeardiseerde scoresl 

AEb AEt AFb BEb BEt BFb 

30 0,156 0,156 0,156 0,2 0,2 0,2 

10 0,065 0,065 0,08 0,053 0,053 0,069 

10 0 0 0 0 0 0 

2000000 

8 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

2 o o o o o o 

8000000 

15 0,099 0,097 0,117 0,109 0,108 0,128 

3000000 

12 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

0,34 0,34 0,38 0,39 0,38 0,42 

A,Eb A,Et A,Fb K,KHb K,KHt K,KJt 

30 0,156 0,156 0,156 0,256 0,256 0,3 

10 0,059 0,059 0,075 0,069 0,069 0,069 

10 0 0 0 0 0 0 

2000000 

8 0,005 0,005 0,005 0 0 , 0 

2000000 

8 000000 

15 0,087 0,085 0,105 0,139 0,097 0,035 

3000000 

12 0,019 0,019 0,019 0,014 0,014 0,014 

0,32 0,32 0,36 0,48 0,44 0,42 

C ; Criteriumcode 

N; Norm 

G ; Gewicht in % 

187 -
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I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMOROEP E: ECONOMISCHE ASPECTEN 

C Crltariumomschrijving Gematan affect In tracadealvariant Oameten effact per km 

(totaal) (kortste lengte 22 kml 

A,pb A"Ef A"Fb K"KHb K"KHt K"KJt A"Eb A"Ef A"Fb K"KHb K"KHf KnKJt 

al Doorsnijding bedrijfsterreinen 3 3 3 5 5 6 0,14 0,14 0,14 0,23 0,23 0,27 

(aantal) 

e2 Barrierewerking bedrijfsterreinen 11 11 14 13 13 . . 13 0,50 0,50 O,M 0,59 0,59 0,59 

(aantal) 

e3 Doorsnijding recreatiegebieden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(aantal) 

e4 Barrierewerking recreatieve routes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(aantal) 

e5 Verstoring recreatiegebieden 0 0 0 0,05 0,05 0,05 0 0 0 

(aantal) 

e6 Afname landbouwopbrengst (ha) 35,6 39,2 26,6 10,4 10,4 10,4 1,62 1,78 1,21 0,47 0,47 0,47 

e7 Doorsnijding huiskavels (aantal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e8 Sba-verlies (sba's) 2422 2389 2890 3724 2690 1146 110,09 108,59 131,36 169,27 122,27 52,09 

e9 Barrierewerking landbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(aantal kruisingen) 

188 el0 Doorsnijding landlnrichting (km) 3,6 3,6 3,6 2,7 2,7 2,7 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 - Totaalscore 

.. 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

N Gestandaardiseerde score G Score per tracedeelvariant 

(= gemeten effect per km: norm) (- gewicht • gestandaardiseerde scores) 

A"Eb A"Et A"Fb K"KHb K"KHt K"KJt A"Eb A"Ef A,fb K"KHb K"KHt K"KJf 

0,27 0,52 0,52 0,52 0,85 0,85 1,00 30 0,156 0,156 0,156 0,256 0,256 0,3 

0,85 0,59 0,59 0,75 0,69 0,69 0,69 10 0,059 0,059 0,075 0,069 0,069 0,069 

0,30 0 ° 0 0 0 0 10 0 0 ° 0 0 0 

0,38 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

0,79 0,06 0,06 0,06 0 0 0 8 0,005 0,005 0,005 0 ° 0 

C = Criteriumcode 

195,53 0,01 0,01 0,01 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 N = Norm 

G = Gewicht in 0/0 

1,82 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 ° 0 

169,27 0,65 0,64 0,78 1,00 0,72 0,31 15 0,098 0,096 0,116 0,15 0,108 0,046 

1,21 0 0 0 0 0 ° 3 0 0 0 0 0 0 

1,02 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 12 0,019 0,019 0,019 0,014 0,014 0,014 189 

-0,33 0,34 0,37 0,49 0,4& 0,43 



'II 

~Ctn]iERI~NI,GROI!PA~ i~PI~8AQI'JJJD A§~EO't"lli-

c r t r umomsohrljvlng Gemc:~n ~ffact in 'tiuc&dqalvati t G8m~ten effecl per km 

(totaat) (konste lengte 6,6 km) 

G1 Hlh HlI G1 H1h H7I 

a1 !;J~llr.Jl\i~fnCi W.M~it$VOl!j 4,0 1,0 1.0 0,61 O. l S 0.15 

archeologlsche gebiedell Ilcml 

82 V~dt"lJ\i.rrtul'fi~titi!.tl(ai.Oifat) 0 0 0 b '0: :0 

83 AMtilstii'l(j n'loiiOmeilten,(aanwll 0 9 9 D 1.:36 1,36: 

--
84.1 D$o.rsnfiding,kw"~Q!laf laotll?!lhap S,2 0 0 0,79 '0 0 

(kmj 

84.2 tlgQnmJJdlAI1.'mQlig, ~ .. tti~allr 0,3 0,7 0,7 0,05 0,11 ():(~1 

'lendllChi!r;) (km), 

a5.1 ~!mtr~IQ;,dob~!I,nlftii(jp , G£iil·,QtijMten 0 0 0 0 0 :0 
190 (km) 

85,2 DBcenffille doO'rsiiiJdlng Ge(l~ 0 0 - 0 :0' 0 0 

!'l&l~ct"fI i\em) 
a6.1 c:entral,.QQqnmJicJlpg bQIl!td~ , 0 0 0 1,0 0 0 

~t41il\tiejn (kml 

86.2 li)~p,~ntrqJ~ :dQ,!l.rlfniJdl"Q -b~(iJlds. 0 0 0 (0 I) 0 
clitegorie:en lkn'l), 

a7.1 G.rOt.iilsool" blitriMiwetkiliq (km,) 1,5 0 0 0,23 0 0 

a7.2 lIi1atlQ,e.'vfaueJe b8rrierl1wer~1l1g (krnl 0,8 6,6 2,9 0, 12 1,00 0.44 

Totaalscore 

L 



II ' " , 

N Gestandaard lseerde score G Score per tracedeelvarlant 

(" gemeten effect per km: norm) (= gewlcht • gestandaardiseerde scores) 

61 HIll H1I 67 Hlh HII 

0,99 0,62 0.15 0,15 10 0,062 0.015 0.015 

0,18 0 0 0 10 0 0 0 C ~ Crileriumcode 

N " Norm 

1,36 0 1,00 1,00 5 0 0.05 0,05 G ~ Gewicht 111 % 

0,79 1.00 0 0 20 0,20 0 0 

0,55 0,09 0,20 0.20 10 0,009 0,020 0.020 

0,53 0 0 0 10 0 0 0 

d it 
0,49 0 0 0 5 0 0 0 -0,43 0 0 0 7 0 0 0 

0,55 0 0 0 3 0 0 0 

0,71 0.32 ,0 0 13 0.042 0 0 

1,00 0,12 1,00 0,44 7 0,008 0,070 0,031 

0.32 0 , 16 0 .12 

..I 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP B: ECOLOGISCHE ASPECYEN 

C Crlterlumomschrijvlng Gemeten effect in tracedeelvariant Gemetan effect per km 

(totaal) Ikortste lengte 6.6 kml 

G1 H1h HlI G1 H1h HlI 

b1 Verdroging vegetatie (hal 0 0 0,15 0,15 

b2.1 Biotoopverlies waardevolle 5 7 1 0,76 1,06 1,06 

vegetaties (ha) 

b2.2 Biotoopverlies matig waardevolle 30 4 4 4,55 0,61 0,61 

vegetaties (ha) 

b3.1 Aantasting waardevolle vegetaties 0,0 0,6 0,6 0 0,09 0,09 

(km) 

b3.2 Aantasting matig waardevolle 6,4 5,7 5,1 0,91 0,86 0,86 

vegetaties (km) 

b4.1 Be·invloeding waardevolle weide- 0 0 0 0 0 0 

vogelgebieden (ha) 

b4.2 Bei"nvloeding matig waardevolle 0,15 0,15 0,15 

weidevogelgebieden (ha) 

b5.1 Biotoopverlies waardevolle 9 4 4 1,36 0,61 0,61 

avifauna (ha) 

b5.2 Biotoopverlies matig waardevolle 25 19 19 3,19 2,88 2,88 

avifauna (ha) 

192 b6.1 Doorsnijding leefgebieden waarde- 0 0 0 0 0 0 -- volle avifauna (km) 

b6.2 Doorsnijding leefgebieden matig 4,6 4,6 4,6 0,70 0,70 0,10 

waardevolle avifauna (km) 

b7.1 Rustverstoring waardevolle 29 10 9 4,39 1,52 1,36 

broedvogelgebieden (ha) 

07.2 Rustverstoring matig waardevoile 0 0 0 0 0 0 

broedvogelgebieden (ha) 

b8.1 Centrale doorsnijding natuur- 0 0 0 0 0 0 

terreinen (aantal) 

b8.2 Perifere doorsnijding natuur- 0 0 0 0 0 0 

terreinen (aantal) 

b9 Doorsnijding beleidscategorieen 0 0 0 0 0 0 

(km) 

b10 Doorsnijding EHS (km) 0,1 0,1 0,1 0,02 0,02 0,02 

b11 Doorsnijding gebieden met 4,7 2,7 2,7 0,71 0,41 0,41 . 

aquatlsch ecologische functie (km) 

Totaalscore 

L 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

N Gestandaardlseerde score G Score per tracedeelvarlant 

(- gemeten effect per km: norm) (= gewlcht • gestandaardisearde scores) 

G1 H1h HlI G1 H1h HlI 

77,92 0 1,9.10" 1,9.10-' 2 0 0 0 

2,24 0,34 0,47 0,47 8 0,027 0,038 0,038 

5,89 0,77 0,10 0,10 5 0,039 0,005 0,005 

0,57 : 0 0,16 0,16 2 0 0,003 0,003 

0,97 1,00 0,89 0,89 0,010 0,009 0,009 

C = Criteriumcode 

71 ,51 0 0 0 0 0 0 N = Norm 

G = Gewicht in % 

69,25 0 0 0 0 0 0 

6,41 0,21 0,10 0,10 4 0,008 0,004 0,004 

5,66 0,67 0,51 0,51 2 0,013 0,01 0,01 

0,37 0 0 0 7 0 0 0 193 

-0,86 0,8" 0,81 0,81 6 0,049 0,049 0,049 

68,38 0,06 0,02 0,02 7 0,004 0,002 0,001 

126,44 0 0 0 6 0 0 0 

0,22 0 0 0 11 0 0 0 

0,08 0 0 0 2 0 0 0 

0,40 0 0 0 10 0 0 0 

0,38 0,05 0,05 0,05 20 0,011 0,011 0,011 

0,90 0,79 0,46 0,46 5 0,039 0,023 0,023 

0.20 0,15 0.15 

... 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek p.n MER 

CRITERIUMGROEP C: MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN 

C Critariumomschrijving Gamatan affact in traclidaalvariant Gameten effect per km 

(totaa!) (kortste lengte 6,6 km) 

G1 H1h H1I G1 H1h HlI 

c1 Doorsnijding bodembeschermings- 0 0 0 0 0 0 

gebieden (km) 

c2 Kans OiJ schade door valVO, mill\ltlll S,2 8,8 2,3 1,39 1,33 0,35 

(km) 

c3 Industriiile winningen (aantal) 0 0 0 0 0 0 

c4 Doorsnijding intrek- en reser- 0 0 0 0 0 0 

veringsgebied grondwater Ikm) 

Totaalscore 

CRITERIUMGROEP D: SOCIALE ASPECTEN 

C Criteriumomschrijving Gameten effect in traclidaelvariant Gameten effect per km 

(totaa!) (kortsta langte 6,6 km) 

G1 H1h H71 G1 H1h HlI 

194 - d1.1 Toename ernstige geluidhinder 102 60 206 15,45 9,09 31,21 

(aantal pers.) 

d1.2 Toename lichte geluidhinder 231 244 453 35,00 36,97 68,64 

(aantal pers.) 

d2 Verstoring recreatieve gebieden 0 0 0,15 0,15 

(aantal gebieden) 

d3 Geluidstoename stiltegebieden 0 0 0 0 0 0 

(ha) 

d4 Trillinghinder (aantal woningen) 17 125 3 2,58 18,94 0,45 

d5 Visuele hinder (aantal woningen) 22 140 125 3,33 21,21 18,94 

d6 Materiiile orientatie (aantal 3 5 0 0,45 0,76 0 

kruisingen) 

d7 Socia Ie oriiintatie (aantal 0 0 0,15 0 0 

woninggroepen) 

d8 Belevingswaarde omgeving 0 0 0,15 0,15 

(aantal kernen) 

d9 Sociale veiligheid (aantal 0 0 0 0 0 0 

passages) 

d10 Verwachtingswaarde slachtoffers 4.10" 1.10" 1.10" 6,06.10' 1,52.10' 1,52.10" 

bij ongevallen (aantal per jaar) 

d11 Amoveren woningen 5 7 7 0,76 1,06 1,06 

(aantal woningen) 

Totaalscore 

L 
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Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

N Gestandaardiseerde 8core G Score per tracedeelvariant 

(= gemeten effect per km: norm) I .. gewicht • ge8tandaardi8eerde 8cores) 

G1 H1h H11 G1 H1h HlI 

0,98 0 0 0 40 0 0 0 

1,59 0,87 0,84 0,22 15 0,131 0,125 0,033 

0,21 0 0 0 5 0 0 0 

0,93 0 0 0 40 0 0 0 

0,13 0,12 0.03 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

N Gestandaardiseerde 8core G Score per traclideelvariant 

(= gemeten effect per km: norm) I- gewicht • ge8tandaardiseerde 8core8) 

G1 Hth HlI G1 Hth HlI 

195 

37,03 0,42 0,25 0,84 25 0,104 0,062 0,21 -
109,31 0,32 0,34 0,63 10 0,032 0,034 0,063 

0,79 0 0,19 0,19 5 0 0,010 0,009 

40,30 0 0 0 10 0 0 0 

18,94 0,14 1,00 0,02 10 0,014 0,10 0,002 

21,21 0,16 1,00 0,89 10 0,016 0,10 0,089 

1,19 0,38 0,64 0 2 0,008 0,013 0 

0,40 0,38 0 0 6 0,023 0 0 

0,20 0 0,75 0,75 2 0 0,015 0,015 

0,85 0 0 0 6 0 0 0 

1,965. 10~ 3,1.10" 0,77 0,77 4 0 0,031 0,031 

1,64 0,46 0,65 0,65 10 0.046 0,065 0,065 

0.24 0,43 0.48 

... 
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Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP E: ECONOMISCHE ASPECTEN 

C Criterlumomschrljving Gemeten effect in tracedealvariant Gamaten effact per km 

(totaall (kortste lengte 6,6 kml 

Gl Hlh Hll Gl Hlh HlI 

el Doorsnijding bedrijfsterreinen 0 0 0 0 0 0 

(aanta\) 

. . - . e2 Barrierewerking bedrijfsterreincn 0 4 4 0 0,61 0,61 

(aanta\) 

e3 Doorsnijding recreatiegabieden 0,15 0,15 0,15 

(aantal) 

,e4 Barrierewerking recreatieve routes 0,15 0,15 0,15 

(aanta\) 

'a5 Verstoring recreatiegebieden 0 0 0,15 0,15 

(aantal) 

a6 Afname landbouwopbrengst (ha) 0 0 0 0 0 0 

,e7 Doorsnijding huiskavels (aanta\) 12 0 0 1,82 0 0 

;e8 sbe-verlies (sbe's) 69 34 34 10,45 5,15 5,15 

e9 Barrierewerking landbouw 8 8 0,15 1,21 1,21 

(aantal kruisingenl 

196 el0 Doorsnijding landinrichting (km) 6,7 6,3 6,3 1,02 0,95 0,95 - Totealscore 

L 
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N GestBndBBrdlBeerde Bcore G Score per trBcedeelvBrlBnt 

( .. gemeten effect per km: norm) (= gewicht • geBtandBBrdiseerde scoreB) 

G1 H1h HlI G1 H1h HlI 

0,27 0 0 0 30 0 0 0 

0,85 0 0,72 0,72 10 0 0,072 0,072 

0,30 0,50 0,50 0,50 10 0,05 0,05 0,05 

0,38 0,39 0,39 0,39 2 0,008 0,008 0,008 

0,79 0 0,19 0,19 8 0 0,Q15 0,015 

C = Criteriumcode 

195,53 0 0 0 2 0 0 0 N = Norm 

G = Gewicht in % 

1,82 1,00 0 0 8 0,08 0 0 

169,27 0,06 0,03 0,03 15 0,009 0,005 0,005 

1,21 0,12 1,00 1,00 3 0,004 0,03 0,03 

1,02 1,00 0,93 0,93 12 0,12 0,11 0,11 197 -0.27 0.29 0.29 

... 



Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

BIJLAGE 6.5.3 TRACEDEEL 3 

CRITERIUMGROEP A: LANDSCHAPPELlJKE ASPECTEN 

C Cri teriumomschrljving Gem~tc:n effect in t'r:u:cdc c!v;: r i::nt Gemeten sffs ct psr km 

(totaal) (kortste lengte 37 kml 

GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N 

ala Pla ala Pla ala Pta ala P1a 

a1 Doorsnijding waardevolle 12,2 12,2 7,2 7,6 7,5 7,9 0,33 0,33 0,19 0,21 0,20 0,21 

archeologische gebieden (km) 

a2 Verlies monumenten (aantal) 2 2 0,03 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 

83 Aantasting monumenten (aantal) 10 10 5 2 6 3 0,27 0,27 0,14 0,05 0,16 0,08 

a4.1 Doorsnijding kwetsbaar 19,4 19,4 2,3 1,4 1,4 0,5 0,52 0,52 0,06 0,04 0,04 0,01 

lan!lschap (km) 

a4.2 Doorsnijding matig kwetsbaar 5 5 8,1 9 8,8 9,7 0,14 0,14 0,22 0,24 0,24 0,26 

landschap (km) 

198 a5.1 Centrale doorsnijding Gea- 0,3 0,3 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0 0 - objecten (km) 

a6.2 Decentrale doorsnijding Gea· B,6 B,6 4,7 4,2 4,7 4,2 0,23 0,23 0,13 0,11 0,13 0,11 

objecten (km) 

a6.1 Centrale doorsnijding beleids- 3,3 3,3 1,7 1,7 0 0 0,09 0,09 0,05 0,05 0 0 

categorieen (km) 

a6.2 Decentrale doorsnijding beleids- 10,6 10,6 3,6 2,8 5,6 4,8 0,29 0,29 0,10 0,08 0,15 0,13 

categorieen (km) 

a7.1 Grote visuele barrierewerking B,3 B,3 3 3 0 0 0,22 0,22 O,OB O,OB 0 0 

(km) 

a7.2 Matige visuele barrierewerking 11,B 9,5 16 20,1 19,9 0,32 0,26 0,45 0,43 0,54 0,52 

(km) 

Totaalscore 

L 
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N Gestandaardiseerda score G Score per tracedeelvariant 

1= gemeten effect per km: norm) 1= gewicht • gestandaardlseerde scores) 

GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N 

Q1a P1a Q1a P1a Q1a P1a Q1a P1a 

0,99 0,33 0,33 0,19 0,21 0,20 0,21 10 0,033 0,033 0,019 0,021 0,02 0,021 

C c Criteriumcode 

0,18 0,17 0,17 0,28 0,17 0,28 0,17 10 0,017 0,017 0,028 0,017 0,028 0,017 N c Norm 

G = Gewicht in % 

1,36 0,20 0,20 0,10 0,04 0,12 0,06 5 0,01 0,01 0,005 0,002 0,006 0,003 

0,79 0,66 0,66 0,08 0,05 0,05 0,01 20 0,132 0,132 0,015 0,01 0,01 0,003 

0,55 0,25 0,25 0,40 0,44 0,44 0,47 10 0,025 0,025 0,04 0,044 0,044 0,047 

0,53 0.02 0,02 0 0 0 0 10 0,002 0,002 0 0 0 0 199 -0,49 0,47 0,47 0,27 0,22 0,27 0,22 5 0,023 0,023 0,013 0.011 0,013 0,011 

0,43 0,21 0,21 0,12 0,12 0 0 7 0,015 0,015 0,008 0,008 0 0 

0,55 0,53 0,53 0,18 0,15 0,27 0,24 3 0,016 0,016 0,005 0.004 0,008 0,007 

0,71 0,31 0,31 0,11 0,11 0 0 13 0,040 0,040 0,015 0,015 0 0 

1,00 0,32 0,26 0,45 0,43 0,54 0,52 7 0,022 0,018 0,032 0,030 0,038 0,036 

0.34 0.33 0.18 0.16 0.17 0.15 

... 
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Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP A: LANDSCHAPPELlJKE ASPECTEN 

C Criterlumomschrijving Gemeten effect in trac.edeelvariant Gemeten effect per km 

(totaall (kortste lengte 31 kml 

HHN H2N HH H2N 

P1a02 P1aQ2 P1a02 P1aQ2 

al Doorsnijding waardevolle 7,4 7,7 0,20 0,21 

archeologische gebleden (km) 

82 ---- Verlies monumenten {aantall 0,03 0,03 

a3 Aantasting monumenten (aantall 5 6 0,14 0,16 

84.1 Doorsnijding kwetsbaar landschap 2,3 1,4 0,06 0,04 

(km) 

a4.2 Doorsnijding matig kwetsbaar 9,2 9,9 0,25 0,27 

landschap (km) 

a5.1 Centrale doorsnijding Gea-objecten 0 0 0 0 

(km) 

a5.2 Decentrale doorsnijding Gea- 4,2 4,2 0,11 0,11 

objecten (km) 

a6.1 Centrale doorsnijding beleids- 1,7 0 0,05 0 

categorieen (km) 

a6.2 Decentrale doorsnijding beleids- 3 5 0,08 0,14 

200 categorieen (km) 

a7.1 Grote visuele barrierewerking (km) 3 0 0,08 0 ,.... 
a7.2 Matige visuele barrierewerking (km) 16,9 20,3 0,46 0,55 

Totaalscore 

L 



I 
Betuweroute B Trace-ondarzoak an MER 

N Gestandaardlseerde score G Score per tracadeelvariant 

C .. gemeten effect per km: norm) C= gewicht • gestandaardlseerde scores) 

HHN H2N HH H2N 

P1a02 P1a02 P1a02 P1a02 

0,99 0,20 0,21 10 0,02 0,021 

0,18 0,17 0,17 10 0,017 0,017 

1,36 0,10 0,12 5 0,005 0,006 

0,79 0,08 0,05 20 0,015 0,01 

0,55 0,45 0,49 10 0,045 0,049 C = Criteriumcoda 

N = Norm 

0,53 0 0 10 0 0 G = Gewicht in % 

0.49 0,22 0,22 5 0,011 0,011 

0,43 0,12 0 7 0,008 0 

0,55 0,15 0,25 3 0,004 0,008 

201 

0,71 0,11 0 13 0,015 0 -
1,00 0.46 0,55 7 0,032 0,039 

0,16 0,18 

... 



202 

-

L 
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Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP B: ECOLOGISCHE ASPECTEN 

C 

b1 

b2.1 

b2.2 

b3.1 

b3.2 

b4.1 

b4.2 

b5.1 

b5.2 

b6.1 

b6.2 

b7.1 

b7.2 

b8.1 

b8.2 

b9 

b10 

b11 

Criteriumomschrijvlng 

Verdroging vegetatie (ha) 

Biotoopverlies waardevolle 

vegetaties (ha) 

Biotoopverlies matig waardevolle 

vegetaties (ha) 

Aantasting waardevolle vegetaties 

(km) 

Aantasting matig waardevolle 

vegetaties (km) 

Beinvloeding waardevol 

weidevogelgebied (ha) 

Bei'nvloeding matig waardevol 

weidevogelgebied (ha) 

Biotoopverlies waardevolle 

avifauna (ha) 

Biotoopverlies matig waardevolle 

avifauna (ha) 

Doorsnijding leefgebieden 

waardevolle avifauna (km) 

Doorsnijding leefgebieden matig 

waardevolle avifauna (km) 

Rustverstoring waardevolle 

broedvogeigeoieden lnal 

Rustverstoring matig waardevolle 

broedvogelgebied (ha) 

Centrale doorsnijding natuur

terreinen (aantal) 

Perifere doorsnijding natuur

terreinen (aantal) 

Doorsnijding beleidscategorieen 

(km) 

Doorsnijding EHS (km) 

Doorsnijding gebieden met 

aquatisch ecologische functie (km) 

Totaalscore 

GhJ 

320 

83 

114 

16,4 

22 

218 

430 

111 

80 

10,2 

26,5 

2530 

1446 

3 

° 
10,1 

1,2 

14,5 

Gemeten effect In tracedeelverient 

(totaall 

Gemeten effect per km 

(kortste lengte 37 km) 

GIJ HHM2 HHN H2M2 

ala Pla ala 

320 351 351 21 

83 40 40 27 

114 188 205 181 

16,4 5,5 5,5 3 

22 25,3 27,7 24,6 

218 51 190 10 

430 172 636 164 

111 212 237 182 

80 58 60 73 

10,2 7,7 7,7 6 

26,5 28 30,2 27,9 

2530 830,2 994,2 781 

1446 3015 2980 3025 

3 7 8 7 

° 3 2 3 

10,1 6,2 6,2 6,2 

1,2 0,3 0,3 0,6 

14,5 5,4 5,4 2,5 

H2N 

Pla 

GhJ GIJ HHM2 

ala 

HHN H2M2 H2N 

Pla Pla ala 

21 8,65 8,65 9,49 9,49 0,57 0,57 

27 2,24 2,24 1,08 1,08 0,73 0,73 

198 3,08 3,08 5,08 5,54 4,89 5,35 

3 0,44 0,44 0,15 0,15 0,08 0,08 

27 0,59 0,59 0,68 0,75 0,66 0,73 

149 5,89 5,89 1,38 5,14 0,27 4,03 

628 11,62 11,62 4,65 17,19 4,43 16,97 

207 3,0 3,0 5,73 6,41 4,92 5,59 

75 2,16 2,16 1,57 1,62 1,97 2,03 

6 0,28 0,28 0,21 0,21 0,16 0,16 

30,1 0,72 0,72 0,76 0,82 0,75 0,81 

945 68,38 68,38 22,44 26,87 21,11 25,54 

2990 39,08 39,08 81,49 80,54 81,76 80,81 

8 0,08 0,08 0,19 0,22 0,19 0,22 

2 ° ° 0,08 0,05 0,08 0,05 

6,2 0,27 0,27 0,17 0,17 0,17 0,17 

0,6 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 

2,5 0,39 0,39 0,15 0,15 0,D7 0,D7 



N 

GhJ 

77,92 0,11 

2,24 1,0 

5,89 0,52 

0,57 0,77 

0,97 0,61 

71,51 0,08 

69,25 0,17 

6,41 0,47 

5,66 0,38 

0,37 0,76 

0,86 0,84 

68,38 1,00 

126,44 0,31 

0,22 0,36 

0,08 ° 
0,40 0,68 

0,38 0,08 

0,90 0,43 

Gestandaardiseerde score 

I., gemeten effect per km: norm) 

GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N 

a1a P1a a1a P1a 

0,11 0,12 0,12 0,01 0,01 

1,0 0,48 0,48 0,33 0,33 

0,52 0,86 0,94 0,83 0,91 

0,77 0,26 0,26 0,14 0,14 

0,61 0,70 0,77 0,68 0,75 

0,08 0,02 0,07 ° 0,06 

0,17 0,07 0,25 0,06 0,25 

0,47 0,89 1.00 0,77 0,87 

0,38 0,28 0,29 0,35 0,36 

0,76 0,57 0,57 0,43 0,43 

0,84 0,88 0,95 0,87 0,94 

1,00 0,33 0,39 0,31 0,37 

0,31 0,64 0,64 0,65 0,64 

0,36 0,86 1,00 0,86 1,00 

° 1,00 0,63 1,00 0,63 

0,68 0,43 0,43 0,43 0,43 

0,08 0,03 0,03 0,05 0,05 

0,43 0,17 0,17 0,08 0,08 

G 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Score per tracedee'variant 

1= gewicht • gestandaardiseerde scores) 

GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N 

a1a P1a a1a P1a 

2 0,002 0,002 0,002 0,002 ° ° 
8 0,08 0,08 0,039 0,039 0,026 0,026 

5 0,026 0,026 0,043 0,047 0,042 0,045 

2 0,015 0,015 0,005 0,005 0,003 0,003 

0,006 0,006 0,007 0,008 0,007 0,008 

0,001 0,001 o 0,001 o 0,001 

0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 

4 0,019 0,019 0,036 0,04 0,031 0,035 

2 0,008 0,008 0,006 0,006 0,007 0,007 

7 0,053 0,053 0,04 0,04 0,03 0,03 

6 0,05 0,05 0,053 0,057 0,052 0,057 

7 0,07 0,07 0,023 0,028 0,022 0,026 

6 0,019 0,019 0,039 0,038 0,039 0,038 

11 0,04 0,04 0,095 0,11 0,095 0,11 

2 ° ° 0,02 0,013 0,02 0,013 

10 0,068 0,068 0,043 0,043 0,043 0,043 

20 0,016 0,016 0,005 0,005 0,011 0,011 

5 0,022 0,022 0,008 0,008 0,008 0,008 

0,50 0,60 0,46 0,49 0,43 0,46 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

203 

-
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Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP B: ECOLOGISCHE ASPECTEN 

C Criteriumomschrijving Gemeten effect in trac6deelvariant Gemeten effect per km 

(totaal) (kortate lengte 37 km) 

HHN H2N HHN H2N 

P1a02 P1a02 P1a02 P1a02 

bl Verdroging vegetatie (ha) 351 21 9,49 0,57 

- , 
, -

b2.1 Biotoopverlies waardevolle 40 27 1,08 0,73 

vegetaties (ha) 

b2.2 Biotoopverlies matig waardevolle 204 197 5,51 5,32 

vegetaties (ha) 

b3.1 Aantasting waardevolle 5,5 3 0,15 0,08 

vegetaties (km) 

b3.2 Aantasting matig waardevolle 27,8 27,1 0,75 0,73 

vegetaties (km) 

b4.1 Be'invloeding waardevol 190 149 5,14 4,03 

weidevogelgebied (ha) 

b4.2 Be'invloeding matig waardevol 547 539 14,78 14,57 

weidevogelgebied (ha) 

b5.1 Biotoopverlies waardevolle 237 207 6,41 5,59 

avifauna (ha) 

b5.2 Biotoopverlies matig waardevolle 58 73 1,57 1,97 

204 avifauna (ha) 

- b6.1 Doorsnijding leefgebieden 7,7 6 0,21 0,16 

waardevolle avifauna (km) 

b6.2 Doorsnijding leefgebieden matig 30,4 30,3 0,82 0,82 

waardevolle avifauna (km) 

b7.1 Rustverstoring waardevolle 994,2 945 26,87 25,54 

broedvogelgebieden (ha) 

b7.2 Rustverstoring matig waardevolle 2980 2990 80,54 80,81 

broedvogelgebieden (ha) 

b8.1 Centrale doorsnijding natuur- S S 0,22 0,22 

terreinen (aanta!) 

bS.2 Perifere doorsnijding natuur- 2 2 0,05 0,05 

terreinen (aantall 

b9 Doorsnijding beleidscategorieen 6,2 6,2 0,17 0,17 

(km) 

bl0 Doorsnijding EHS (km) 0,3 0,6 0,01 0,02 

bll Doorsnijding gebieden met 5.4 2,5 0,15 0,07 

aquatisch ecologische functie (km) 

Totaalacore 

.. 
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N Gestandaardiseerde score G Score per tracedeelvariant 

(= gemeten effect per km: norml (= gewicht • gestandaardlseerde scoresl 

HHN H2N HHN H2N 

P1a02 P1a02 P1a02 P1a02 

77,92 0,12 0,01 2 0,002 0 

2,24 0,48 0,33 8 0,039 0,026 

5,89 0,94 0,90 5 0,047 0,045 

0,57 0,26 0,14 2 0,005 0,003 

0,97 1 0,77 0,75 0,008 0,008 C = Criteriumcode 

N = Norm 

71,51 0,07 0,06 0,001 0,001 G = Gewicht in % 

69,25 : 0,21 0,21 0,002 0,002 

6,41, 1,00 0,87 4 0,04 0,035 

5,661 0,28 0,35 2 0,006 0,007 

205 

0,37 0,57 0,43 7 0,04 0,03 -
0,86 0,95 0,95 6 0,057 0,057 

68,38 0,39 0,37 7 0,028 0,026 

126,44 0,64 0,64 6 0,038 0,038 

0,22 1,00 1,00 11 0,11 0,11 

0,08 0,63 0,63 2 0 0 

0,40 0,43 0,43 10 0,043 0,043 

0,38 0,03 0,06 20 0,011 0,02 1 

0,90 0,17 0,08 5 0,008 0,004 

0,49 0.46 

... 
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CRITERIUMGROEP C: MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN 

C Crlteriumomschrijvlng Gemeten effect In tracedeelvariant Gemeten effect per km 

(totaal) (kortste lengte 37 km' 

GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N 

01a Pla ala Pla ala Pla a1a P1a 

cl Doorsnijding bodembeschermings- 16,4 16,4 13,0 13,1 12,9 13,0 0,44 0,44 0,35 0,35 0,35 0,35 

gebieden (km' 

c2 Kans op schade door vervormingen 10,9 10,9 7,7 9,4 11,4 13,1 0,29 0,29 0,21 0,25 0,31 0,35 

(km' 

c3 Industriele winningen (aantal) ° ° ° ° ° ° 0 0 0 0 0 ° 
c4 Doorsnijding Intrek- en reser- 19,3 19,3 15,5 18,9 15,6 19,0 0,52 0,52 0,42 0,51 0,42 0,51 

veringsgebied grondwater (km) 

Totaalscore 

HHN H2N HHN H2N 

P1aa2 P1a02 P1a02 P1a02 

c1 Doorsnijding bodembeschermings- 13,1 13,0 0,35 0,35 

gebleden (km) 

206 c2 Kans op schade door vervormingen 9,4 13,1 0,25 0,35 - (km) 

c3 Industriele winningen (aantal) 0 0 0 ° 
c4 Doorsnijding intrek- en reser- 19 19,1 0,51 0,52 

veringsgebied grondwater (km) 

Totaalscore 

L 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

N Gestandaardiseerde score G Score per tracedeelvariant 

I .. gemeten effect per km: norm), 1= gewicht • gestandaardiseerde scores) 

GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N 

018 P1a 01a P1a 018 P1a 01a P1a 

0,98 0,46 0,46 0,36 0,36 0,36 0,36 40 0,18 0,18 0,143 0,143 0,143 0,143 

1,59 0,18 0,18 0,13 0,16 0,19 0,22 15 0,027 0,027 0,02 0,024 0,029 0,033 

0,21 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

0,93 0,66 0,56 0,46 0,65 0,45 0,65 40 0,224 0,224 0,181 0,219 0,181 0,219 

0,43 0,43 0,34 0.39 0,35 0,40 C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

HHN H2N HHN H2N 

P1a02 P1a02 P1a02 P1a02 

0,98 0,36 0,36 40 0,143 0,143 

1,59 0,16 0,22 15 0,024 0,033 207 -0,21 0 0 5 0 0 

0,93 0,55 0,56 40 0,219 0,224 

0,39 0,40 

... 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek an MER 

CRITERIUMGROEP D: SOCIALE ASPECTEN 

C Criteriumomschrijving Gemeten effect in tracadeelvarlant Gemeten effect per km 

(totaell (kortste lengte 37 kml 

GhJ GIJ HHM2 HHN H2/V12 H2N GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N 

01a Pla 01a Pla 01a Pla 01a Pla 

d1 .1 Toename ernstiga geluidhinder 374 503 233 233 222 222 10,11 13,59 6,30 6,30 6,00 6,00 

(aantal pars.) 

d1 .2 Toename lichte geluidhinder 801 956 248 248 240 240 21,65 25,84 6,70 6,70 6,49 6,49 

(aantal pers.) 

d2 Verstoring recreatieve gebieden 2 2 6 6 5 5 0,05 0,05 0,16 0,16 0,14 0,14 

(aantal gebieden) 

d3 Geluidstoename stiltegebieden 1491,25 1460,13 283,04 283,04 65,96 65,96 40,30 39,46 7,65 7,65 1,78 1,78 

(ha) 

:d4 Trillinghinder (aantal woningen) 97 35 41 29 74 62 2,62 0,95 1,11 0,78 2,00 1,68 

d5 Visuele hinder (aantal woningen) 108 108 66 78 82 94 2,92 2,92 1,78 2,11 2,22 2,54 

d6 Materiele orientatie (aantal 20 20 7 7 2 2 0,54 0,54 0,19 0,19 0,05 0,05 

kruisingen) 

d7 Sociale orliintatie (aantal 3 2 0 ° 0,08 0,05 ° 0,03 ° 0,03 

woninggroepen) 

d8 Belevingswaarde omgeving 3 3 4 3 3 2 0,08 0,08 0,11 0,08 0,08 0,05 

208 (aantal kernen) 

d9 Sociale veiligheid (aantal passages) 2 2 12 13 12 - 13 0,05 0,05 0,32 0,35 0,32 0,35 

d10 Verwachtingswaarde slachtoffers 4,04. 4,04. 4,42. 4,02. 6,42. 6.03. 1.092, 1,092. 1,195. 1,088. 1,736. 1,629. 

bij ongevallen (aantal per jaar) 10-' 10~ 10~ 10~ 10~ 10 ' 10~ 10-' 104 104 10-1 104 

,d11 Amoveren woningen (aantal 8 8 11 11 48 48 0.22 0,22 0,30 0,30 1,30 1,30 

wUllingen; 

Totaalscore 

L 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

N Gestandaardiseerde score G Score per tracedeelvariant 

(= gemeten effect per km: norm) (= gewicht • gestandaardiseerde scores) 

GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N 

ala Pla ala Pla ala Pla ala Pla 

37,03 0,27 0,37 0,17 0,17 0,16 0,16 25 0,068 0,092 0,043 0,043 0,041 0,041 

109,31 0,20 0,24 0,06 0,06 0,06 0,06 10 0,02 0,024 0,006 0,006 0,006 0,006 

0,79 0,06 0,06 0,20 0,20 0,18 0,18 5 0,003 0,003 0,01 0,01 0,009 0,009 

40,30 1,00 0,98 0,19 0,19 0,04 0,04 10 0,1 0,098 0,019 0,019 0,004 0,004 

18,94 0,14 0,05 0,06 0,04 0,11 0,09 10 0,014 0,005 0,006 0,004 0,011 0,009 C = Criteriumcode 

N = Norm 

21,21 0,14 0,14 0,08 0,10 0,10 0,12 10 0,014 0,014 0,008 0,01 0,01 0,012 G = Gewicht in % 

1,19 0,45 0,45 0,16 0,16 0,04 0,04 2 0,009 0,009 0,003 0,003 0,001 0,001 

0,40 : 0,20 0,13 ° 0,08 ° 0,08 6 0,012 0,008 ° 0,005 ° 0,005 

0,20 0,40 0,40 0,55 0,40 0,40 0,25 2 0,008 0,008 0,011 0,008 0,008 0,005 

209 
0,85 ' 0,06 0,06 0,38 0,41 0,38 0,41 6 0,004 0,004 0,023 0,025 0,023 0,025 -
1,97. 0,56 0,56 0,06 0,06 0,09 0,08 4 0,022 0,022 0,002 0,002 0,004 0,003 

10~ 

1,64 0,13 0,13 0,18 0,18 0,79 0,79 10 0,013 0,013 0,018 0,018 0,079 0,079 

0,29 0,30 0,15 0,15 0,20 0,20 

... 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP D: SOCIALE ASPECTEN 

C Crlteriumomschrijvlng Gemeten effect In trac6deelvariant Gemeten effect per km 

(tote. I) (kortste lengte 37 kml 

HHN H2N HHN HHN 

P1a02 Pla02 P1a02 P1a02 

dl.1 Toename ernstige geluidhinder 233 222 6,30 6,00 

(aantal pers.) 

dl.2 Toename lichte geluidhinder 2~ 240 6,70 6,49 

(aantal pers.) 

d2 Verstoring recreatieve gebieden 6 5 0,16 0,14 

(aantal gebieden) 

d3 Geluldstoename stiltegebleden 283,04 65,96 7,65 1,78 

(ha) 

d4 Trillinghinder (aantal woningen) 31 64 0,84 1,73 

d5 Visuele hinder (aantal woningen) 68 84 1,84 2,27 

d6 Materiele orientatie (aantal 7 2 0,19 0,05 

kruislngen) 

d7 Sociale orientatie (aantal 0,03 0,03 

woninggroepen) 

d8 Belevingswaarde omgeving 5 4 0,14 0,11 

210 (santal kernen) 

d9 Socia Ie veiligheid (aantal 13 13 0,35 0,35 - passages) 

dl0 Verwachtingswaarde slachtoffers 4,42. 6,43. 1,196. 1,737. 

bij ongevallen (aantal per jaar) 10" 10-' 10 ' 10' 

d11 Amoveren woningen (aantal 10 47 0,27 1,27 

woningen) 

Totaalscore 

L 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

N Gestandaardlsaarda score G Score per tracedealvariant 

(_ gemeten effect per km: norm) (= gawlcht • gastandaardisearda scoras) 

HHN H2N HHN HHN 

P7aQ2 P7aQ2 P1aQ2 P1aQ2' 

37,03 0,17 0,16 25 0,043 0,041 

109,31 0,06 0,06 10 0,006 0,006 

0,79 0,20 0,18 5 0,01 0,009 

40,30 0,19 0,04 10 0,019 0,004 

18,94 0,04 0,09 10 0,004 0,009 C = Criteriumcode 

N = Norm 

21,21 0,09 0,11 10 0,009 0,011 G = Gewicht in % 

1,19 0,16 0,04 2 0,003 0,001 

0.40 0,07 0,07 6 0,005 0,005 

0,20 0,70 0,55 2 0,014 0,011 

211 

0,85 0,41 0,41 6 0,025 0,025 -
1,97. 0,06 0,09 4 0,002 0,004 

10' 

1,64 0,16 0,77 10 0,016 0,077 

0,16 0,20 

... 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP E: ECONOMISCHE ASPECTEN 

C Criteriumomschrijving Gemeten effect In tracadeelvariant Gemeten effect per km 

(totaal) (kortste lengte 37 km) 

GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N 

01a P1a Q1a P1a 01a P1a Q1a P1a 

el Doorsnijding bedrijfsterreinen 3 3 2 2 2 2 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 

(aantal) 

e2 Barrierewerking bedrijfsterreinen 4 4 8 8 9 9 0,11 0,11 0,22 0,22 0,24 0,24 

(aantal) 

e3 Doorsnijding recreatiegebieden 3 3 0 0 0,08 0,08 0 0,03 0 0,03 

(aantal) 

e4 Barrierewerking recreatieve routes 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0,03 0 

(aantal) 

e5 Verstoring recreatiegebieden 2 2 6 6 5 5 0,05 0,05 0,16 0,16 0,14 0,14 

(aantal) 

e6 Afname landbouwopbrengst (ha) 1745,5 1745,5 1543,1 1305,2 1543,1 1305,2 47,18 47,18 41,71 35,28 41,71 35,28 

e7 Doorsnijding huiskavels (aantal) 14 14 4 4 0 0 0,38 0,38 0,11 0,11 0 0 

e8 Sbe-verlies (sbe's) 769 769 933 1410 858 1335 20,78 20,78 25,22 38,11 23,19 36,08 

e9 Barrierewerking landbouw 25 25 9 7 8 6 0,68 0,68 0,24 0,19 0,22 0,16 

212 (aantal kruisingen) - el0 Doorsnijding landinrichting (km) 29,9 29,9 14,5 18,7 12,5 16,7 0,81 0,81 0,39 0,51 0,34 0,45 

Totaalscore 

HHN H2N HHN H2N 

P1aQ2 P1a02 P1aQ2 P1a02 

el Doorsnijding bedrijfsterreinen 2 2 0,05 0,05 

(aantal) 

e2 Barrierewerking bedrijfsterreinen 8 9 0,22 0,24 

(aantal) 

e3 Doorsnijding recreatiegebieden 0 0 0 0 

(aantal) 

e4 Barrierewerking recreatieve routes 0 0 0 0 

(aantal) 

e5 Verstoring recreatiegebieden 6 5 0,16 0,14 

(aantal) 

e6 Afname landbouwopbrengst (ha) 3589 3589 97 97 

e7 Doorsnijding huiskavels (aantal) 4 0 0,11 0 

li8 Sbe-verlies (sbe's) 1385 1310 37,43 35,41 

a9 Barrierawerking landbouw 8 7 0,22 0,19 

(aantal kruisingen) 

el0 Doorsnijding landinrichting (km) 18,9 16,9 0,51 0,46 

To~aalscore 

L 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

N Gestandaardl •• erde score G Score per traciideelvarlant 

I .. gemeten effect per km: norml I- gewlcht • gestandaardlseerde scoresl 

GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N GhJ GIJ HHM2 HHN H2M2 H2N 

ala Pla ala Pla ala Pla ala Pla 

0,27 0,30 0,30 0,19 0,19 0,19 0,19 30 0,089 0,089 0,056 0,056 0,056 0,056 

0,85 0,13 0,13 0,26 0,26 0,28 0,28 10 0,013 0,013 0,026 0,026 0,028 0,028 

0,30 0,27 0,27 0 0,10 0 0,10 10 0,027 0,027 0 0,01 0 0,01 

0,38 0 0 0,08 0 0,08 0 2 0 0 0,002 0 0,002 0 

0,79 0,06 0,06 0,20 0,20 0,18 0,18 8 0,005 0,005 0,016 0,016 0,014 0,014 C = Criteriumcode 

N = Norm 

195,53 0,24 0,24 0,21 0,18 0,21 0,18 2 0,005 0,005 0,004 0.004 0,004 0,004 G = Gewicht in % 

1,82 0,21 0,21 0,06 0,06 0 0 8 0,017 0,017 0,005 0,005 0 0 

169,27 0,12 0,12 0,15 0,23 0,14 0,21 15 0,018 0,018 0,022 0,034 0,021 0,032 

1,21 0,56 0,56 0,20 0,16 0,18 0,13 3 0,017 0,017 0,006 0,005 0,005 0,004 

213 

1,02 0,79 0,79 0,38 0,50 0,33 0,44 12 0,095 0,095 0,046 0,06 0,04 0,053 -
0.29 0.29 0.18 0.22 0.17 0.20 

HHN H2N HHN H2N 

Plaa2 Plaa2 Plaa2 Plaa2 

0,27 0,19 0,19 30 0,056 0,056 

0,85 0,26 0,28 10 0,026 0,028 

0,30 0 0 10 0 0 

0,38 0 0 2 0 0 

0,79 0,20 0,18 8 0,016 0,014 

195,53 0,50 0,50 2 0,010 0,010 

1,82 0,06 0 8 0,005 0 

169,27 0,22 0,21 15 0,033 0,031 

1,21 0,18 0,16 3 0,005 0,005 

1,02 0,50 0,45 12 0,06 0,054 

0.21 0.20 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

BIJLAGE 6.5.4 TRACEDEEL 4 

CRITERIUMGROEP A: LANDSCHAPPELlJKE ASPECTEN 

C Crlteriumomschrijving Gemeten effect in tracedeelvariant Gameten effect per km 

(totua!) kortste lengte 

4,7 km 5,3 km 

Sbh Sbm St T U Sbh Sbm St T U 

al Doorsnijding waardevolle 1,9 1,9 4 2,8 0 0,40 0,40 0,85 0,53 0 

archeologische gebieden (km) 

a2 Verlies monumenten (aanta!) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a3 Aantasting monumenten (aanta!) 2 6 0,21 0,21 0,21 0,38 1,13 

a4.1 Doorsnijding kwetsbaar landschap 0,1 0,1 0 0,5 0 0,02 0,02 0 0,09 0 

(km) 

a4.2 Doorsnijding matig kwetsbaar 0,5 0,5 0,1 0 2,9 0,11 0,11 0,02 0 0,55 

landschap (km) 

214 a5.1 Centrale doorsnijding Gea-objecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

~ (km) 

a5.2 Decentrale doorsnijding Gea- 0,6 0,6 0,6 0 0 0,13 0,13 0,13 0 0 

objecten (km) 

a6.1 Centrale doorsnijding beleids- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

categorieen (km) 

a6.2 Deeentra!e uoorsnijding beieids 2,6 ~a 0 0,3 G,8 0,55 0,55 0 0,06 0,15 L,U 

categorieen (km) 

a7.1 Grote visuele barrierewerking (km) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a7.2 Matige visuele barrierewerking (km) 4,7 4,7 4,7 2,2 2,2 1,00 1,00 1,00 0,42 0,42 

Totualscore 

L 



N 

0,99 

0,18 

1,36 

0,79 

0,55 

0,53 

0.49 

0,43 

0,55 

0,71 

1,00 

Gestandaardiseerde Bcore 

(= gemeten effect per km: norm) 

Sbh Sbm St T U 

0,40 0,40 0,86 0,54 ° 
° ° ° ° ° 

0,15 0,15 0,15 0,28 0,83 

0,03 0,03 ° 0,11 ° 
0,20 0,20 0,04 ° 1,00 

° ° ° ° 0 

0,27 0,27 0,27 ° ° 
° ° ° ° ° 

1,00 1,00 ° 0,11 0,27 

° ° ° ° ° 
1,00 1,00 1,00 0,42 0,42 

G 

10 

10 

5 

20 

10 

10 

5 

7 

3 

13 

7 

I 
Betuweroute B Traml-onderzoek en MER 

Score per tracadeelvariant 

(= gewicht • gestandaardiseerde scores) 

Sbh Sbm St T U 

0,04 0,04 0,086 0,054 ° 
° ° ° ° ° 

0,008 0,008 0,008 0,014 0,042 

0,005 0.005 ° 0,023 ° 
0,02 0,02 0,004 ° 0,10 

° ° ° ° ° 
0,013 0,013 0,013 ° ° 

° ° ° ° ° 
0,03 0,03 ° 0.003 0,008 

° ° ° ° 0 

0,07 0,07 0,07 0,029 0,029 

0,19 0,19 0,18 0,12 0,18 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

215 -

.I. 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP A: LANDSCHAPPELlJKE ASPECTEN 

C Criteriumomschrijving Gemeten effect in trac6deelvariant Gemeten effect per km 

(totaal) (kortste lengte 22,8 kml 

VX W1X W1Yc VYc VX W1X W1Yc VYc 

al Doorsnijding waardevolle 0,2 10,1 13,3 5,2 0,01 0,44 0,58 0,23 

archeologische gebieden (kml 

a2 Verlies monumenten (aantall 3 0 2 0,13 0,04 0 0,09 

a3 Aantasting monumentan (aantall 7 3 0 4 0,31 0,13 0 0,18 

a4.1 Doorsnijding kwetsbaar h;mdschap 3 2,2 0,2 0,13 0,10 0,01 0,04 

(km) 

a4.2 Doorsnijding matig kwetsbaar 7,2 5,2 2,2 5,8 0,32 0,23 0,10 0,25 

landschap (km) 

a5.1 Centrala doorsnijding Gea-objecten 0 0 0 0 0 0 0 0 

(km) 

a5.2 Decentrala doorsnijding 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gea-objecten (km) 

a6.1 Centrale doorsnijding beleids- 0 0 0 0 0 0 0 0 

categorieen (km) 

a6.2 Decentrale doorsnijding be Ie ids- 1,1 0 0 1,1 0,05 0 0 0,05 

categorieen (km) 

216 a7.1 Grote visuele barrierewerking (km) 0 0 4,1 4,1 0 0 0,18 0,18 

~ 
a7.2 Matige visuele barrierewerking (km) 11,1 14,9 11,2 7,4 0,49 0,65 0,49 0,32 

Totaelscore 

L 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

N Gestandaardiseerde score G Score per tracedeelvariant 

1= gemeten effect per km: norm) 1= gewlcht • gestandaardiseerde scores) 

VX W1X W1Yc VYc VX W1X W1Yc VYc 

0,99 0,01 0,44 0,59 0,23 10 0,001 0,044 0,059 0,023 

0,18 0,72 0,22 0 0,50 10 0,072 0,022 0 0,05 

1,36 0,23 0,10 0 0,13 5 0,011 0,005 0 0,007 

0,79 0,16 0,13 0,01 0,05 20 0,033 0,025 0,003 0,01 

0,55 0,58 0,42 0,18 0,45 10 0,058 0,042 0,018· 0,045 

C = Criteriumcode 

0,53 0 0 0 0 10 0 0 0 0 N = Norm 

G = Gewicht in % 

0,49 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

0,43 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

0,55 0,09 0 0 0,09 3 0.003 0 0 0,003 

0,71 0 0 0,25 0,25 13 0 0 0,033 0,033 217 -1,00 0,49 0,65 0,49 0,32 7 0,034 0,046 0,034 0,022 

0,21 0,18 0,15 0,19 

... 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP B: ECOLOGISCHE ASPECTEN 

C Criteriumomschrijving Gemeten effect in tracedeelvariant Gemeten effect per km 

(totaal) kortste lengte 

4,7 km 5,3 km 

Sbh Sbm St T U Sbh Sbm St T U 

b1 Verdroging vegetatie (ha) 0 0 0 346 413 0 0 0 65,28 77,92 

b2.1 Biotoopverlies waardevolle 0 0 0 11 0 0 0 2,08 0,19 

vegetaties (ha) 

b2.2 Biotoopverlies matig waardevolle 15 15 15 16 21 3,19 3,19 3,19 3,02 3,96 

vegetaties (ha) 

b3.1 Aantasting waardevolle vegetaties 0 0 0 3 0,2 0 0 0 0,57 0,04 

(km) 

b3.2 Aantasting matig waardevolle 1,5 1,5 1,5 2,2 4,1 0,32 0,32 0,32 0,42 0,77 

vegetaties (km) 

b4.1 Be"invloeding waardevol weide- 67 66 10 144 379 14,26 14,04 2,13 27,17 71,51 

vogelgebied (ha) 

b4.2 Bei'nvloeding matig waardevol 144 144 52 317 367 30,64 30,64 11,06 59,81 69,25 

weidevogelgebied (ha) 

b5.1 Biotoopverlies waardevolle 0 0 0 20 9 0 0 0 3,77 1,70 

avifauna (ha) 

b5.2 Decentrale doorsnijding Gea- 15 15 15 9 15 3,19 3,19 3,19 1,70 2,83 
I 218 objecten (km) - b6.1 Doorsnijding leefgebieden waarde- 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0,36 0 

volle avifauna (km) 

b6.2 Doorsnijding leefgebieden matig 1,5 1,5 1,5 2,2 3,1 0,32 0,32 0,32 0,42 0,58 

waardevolle avifauna (km) 

b7.1 Rustverstoring waardevoffe broed- 40 40 39 355 277 8,51 8,51 8,30 66,98 52,26 

vogelgebleden lnal 

b7.2 Rustverstoring matig waardevolle . 105 105 105 270 205 22,34 22,34 22,34 50,94 38,68 

broedvogelgebieden (ha) 

b8.1 Centrale doorsnijding natuur- 0 0 0,21 0,21 0,21 0 0 

terreinen (aanta\) 

b8.2 Perifere centrale doorsnijding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

natuurterrein (aanta\) 

b9 Doorsnijding beleidscategorieiin 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,09 0 

(km) 

b10 Doorsnijding EHS (km) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

b11 Doorsnijding gebieden met 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

aquatisch ecologische functie (km) 

Totaalscore 

L 



N 

77,92 

2,24 

5,89 

0,57 

0,97 

71,51 

69,25 

6,41 

5,66 

0,37 

0,86 

68,38 

126,44 

0,22 

0,08 

0,40 

0,38 

0,90 

Gestandaardlseerde score 

(= gemeten effect per km: norm) 

Sbh Sbm St T U 

0 0 0 0,84 1,00 

0 0 0 0,93 0,08 

0,54 0,54 0,54 0,51 0,67 

0 0 0 1,00 0,07 

0,33 0,33 0,33 0,43 0,79 

0,20 0,20 0,03 0,38 1,00 

0,44 0,44 0,16 0,86 1,00 

0 0 0 0,59 0,27 

0,56 0,56 0,56 0,30 0,50 

0 0 0 0,97 0 

0,37 0,37 0,37 0,49 0,67 

0,12 0,12 0,12 0,98 0,76 

0,18 0,18 0,18 0.40 0,31 

0,95 0,95 0,95 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0,23 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

G 

2 

8 

5 

2 

4 

2 

7 

6 

7 

6 

11 

2 

10 

20 

5 

I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

Score per tracedeelvarlant 

(= gewlcht • gestandaardiseerde scores) 

Sbh Sbm St T U 

0 0 0 0,017 0,02 

0 0 0 0,074 0,007 

0,027 0,027 0,027 0,026 0,033 

0 0 0 0,02 0,001 

0,003 0,003 0,003 0,004 0,008 

0,002 0,002 0,003 0,004 0,01 

0,004 0,004 0,002 0,009 0,01 

0 0 0 0,024 0,011 

0,011 0,011 0,011 0,006 0,01 

0 0 0 0,07 0 

0,022 0,022 0,022 0,029 0,04 

0,008 0,008 0,008 0,069 0,053 

0,01 0,01 0,01 0,024 0,018 

0,105 0,105 0,105 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0,02 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0,19 0,19 0,19 0,40 0,22 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

219 
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CRITERIUMGROEP B: ECOLOGISCHE ASPECTEN 

C Criteriumomschrijving Gemeten effect In trac6deelvarlant Gemeten effect per km 

(totl,lall (kortste lengte 22.8 km) 

VX W1X W1Yc VYc VX W1X W1Yc VYc 

bl Verdroging vegetatie (ha) 621 581 518 558 27,24 25.48 22,72 24,47 

b2.1 Biotoopverlies waardevolle 22 15 0 7 0,96 0,66 0 0,31 

: vegetaties (ha) 

b2.2 Biotoopverlies matig waardevolle 61 40 16 47 2,68 1,75 0,70 2,06 

vegetaties (ha) 

b3.1 Aantasting waardevolle vegetaties 4,4 2,7 0 1,7 0,19 0,12 0 0,07 

(km) 

b3.2 Aantasting matig waardevolle 13,5 16,8 16 14,3 0,59 0,74 0,70 0,63 

vegetaties (km) 

b4.1 Be'invloeding waardevol weide- 81 208 208 81 3,55 9,12 9,12 3,55 

vogelgebied (ha) 

b4.2 Be'invloeding matig waardevol 14 11 10 13 0,61 0,48 0,44 0,57 

weidevogelgebied (ha) 

b5.1 Biotoopverlies waardevolle 2 2 0,09 0,04 0,04 0,09 

avifauna (ha) 

b5.2 Biotoopverlies matig waardevolle 72 40 0 42 3,16 1,75 0 1,84 

avifauna (ha) 

220 b6.1 Doorsnijding leefgebieden waarde- 0 0 0 0 0 0 0 0 - volle avifauna (km) 
I 

b6.2 Doorsnijding leefgebieden matig 16 19,2 16,3 14,7 0,70 0,84 0,71 0,64 

waardevolle avifauna (km) 

b7.1 Rustverstoring waardevol broed- 72 522 522 72 3,16 22,89 22,89 3,16 

vogelgebied (ha) 

07.2 Rustverstoring malig waardevoi 249 196 0 53 10,92 8,60 0 2,32 

broedvogelgebied (ha) 

b8.1 Doorsnijding natuurterreinen 0 0 0 0 0 0 0 0 

(aantal) 

b8.2 Perifere doorsnijding van natuur- 0 0 0 0 0 0 0 0 

terreinen (aantal) 

b9 Doorsnijding beleidscategorieen 0 0 0 0 0 0 0 0 

(km) 

bl0 Doorsnijding EHS (km) 0 0 0 0 0 0 0 0 

bll Doorsnijding gebieden met 0 0 0 0 0 0 0 0 

aquatisch ecologische functie (km) 

Totaolscore 

L 
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N Gestandaardiseerde score G Score per tracedeelvariant 

(= gemeten effect per km: norm) (= gewicht • gestandaBrdiseerde scores) 

VX W1X W1Ye We VX W1X W1Ye VYe 

77,92 0,35 0,33 0,29 0,31 2 0,007 0,007 0,006 0,006 

2,24 0,43 0,29 0 0,14 8 0,034 0,023 0 0,11 

5,89 0,46 0,30 0,12 0,35 5 0,023 0,015 0,006 0,017 

0,57 0,33 0,21 0 0,12 2 0,007 0,004 0 0,002 

0,97 0,61 0,76 0,72 0,65 0,006 0,008 0,007 0,006 

C = Criteriumcode 

71,51 0,05 0,13 0,13 0,05 0 0,001 0,001 0 N = Norm 

G = Gewicht in % 

69,25 0,01 0,01 0,Q1 0,01 0 0 0 0 

6,41 0,01 0,01 0,01 0,01 4 0,001 0 0 0,001 

5,66 0,56 0,31 0 0,33 2 0,011 0,006 0 0,007 

0,37 0 0 0 0 7 0 0 0 0 221 

0,86 0,81 0,98 0,83 0,74 6 0,049 0,059 0,05 0,045 

68,38 0,05 0,33 0,33 0,05 7 0,003 0,023 0,023 0,003 

126,44 0,09 0,07 0 0,02 6 0,005 0,004 0 0.001 

0,22 0 0 0 0 11 0 0 0 0 

0,08 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

0,40 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

0,38 0 0 0 0 20 0 0 0 0 

0,90 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

0,11 0,11 0,09 0;10 

... 
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CRITERIUMGROEP C: MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN 

C Criteriumomschrijvlng Gemeten effect in trBcedaelvBriBnt Gemeten effect per km 

ItotBBI) Ikortste lengte 22,8 km) 

Sbh Sbm St T U Sbh Sbm St T U 

c1 Doorsnijding bodembeschermings- 4,1 4,1 4,1 4,2 3,4 0,87 0,87 0,87 0,79 0,64 

gebieden c.a. (km) 

c2 Kans op schodc door va,vormiogan 1,3 1,3 0 0,2 0 0,28 0,28 0 0,04 0 

(km) 

c3 Industriele winningen (aantal) 0 0 0,21 0,21 0 0 0,19 • 

c4 Doorsnijding intrek- en reserverings- 1,7 1,7 1,7 0 0 0,36 0,36 0,36 0 0 

gebieden grondwater (km) 

Totaalscore 

VX WIX W1Yc VYc VX WIX W1Yc VYc 

c1 Doorsnijding bodembeschermings- 18,4 12,2 5,9 14,5 0,81 0,54 0,26 0,64 

gebieden c.a. (km) 

c2 Kans op schade door vervormingen 0 0 0 0 0 0 0 0 

(km) 

222 c3 Industriele winningen (aantal) 2 0 0 2 0,09 0 0 0,09 

- c4 Doorsnijding intrek- en reserverings- 18,4 9,6 7,4 18,6 0,81 0,42 0,32 0,82 

gebieden grondwater (km) 

Totaalscora 

.. 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

N Gestandaardisaerde 8core G Scora par tracedaalvariant 

I .. gemeten effact per km: norm) 1= gawicht • gestandaardiseerde scores) 

Sbh Sbm St T U Sbh Sbm St T U 

0,98 0,89 O,B9 O,B9 O,Bl 0,65 40 0,36 0,36 0,36 0,32 0,26 

1,59 0,18 0,18 0 0,03 0 15 0.026 0,026 0 0,004 0 

0,21 1,00 1,00 0 0 0,90 5 0,05 0,05 0 0 0,05 

0,93 0,39 0,39 0,39 0 0 40 0,155 0,155 0,155 0 0 

0.59 0.59 0,51 0.33, 0.31 

C ; Criteriumcode 

N; Norm 

G ; Gewicht in % 

VX W1X W1Yc VYc VX W1X W1Yc VYc 

0,98 0,83 0,55 0,27 0,65 40 0,331 0,22 0,106 0,261 

1,59 0 0 0 0 15 0 0 0 0 

0,21 0,43 0 0 0,43 5 0,021 0 0 0,021 223 -0,93 0,87 0,45 0,34 0,88 40 0,348 0,181 0,138 0,353 

0.70 0.40 0.24 0.64 
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CRITERIUMGROEP D: SOCIALE ASPECTEN 

C CriterlumomBchrijving Gemeten effect In tracedeelvariant Gemeten effect per km 

(totaal) kortBte lengte 

4,7 km 5,3 km 

Sbh Sbm St T U Sbh Sbm St T U 

d1.1 Toename ernstige geluidhinder 79 79 88 0 0 16,81 16,81 16,n 0 0 

(aantal pers.) 

d1 .2 Toename lichte geluidhinder 202 202 229 0 42,98 42,98 48,72 0 0,19 

(aantal pers.) 

d2 Verstoring recreatieve gebieden 0 0 0,21 0,21 0,21 0 0 

(aantal gebieden) 

d3 Geluidstoename stiltegebieden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ha) 

d4 Trillinghinder (aantal woningen) 3 3 3 0 9 0,64 0,64 0,64 0 1,70 
• 

d6 Visuele hinder (aantal woningen) 11 11 8 0 20 2,34 2,34 1,70 0 3,77 

d6 Materiele orientatie (aantal 2 6 4 2 4 0,43 1,06 0,86 0,38 0,76 

kruisingen) 

d7 Socia Ie orientatie (aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

woninggroepen) 

d8 Belevingswaarde omgeving 0 0 0 0 0 0 0 0 0,19 

224 (aantal kernen) - d9 Sociale veiligheid (aantal 4 3 2 0 0,86 0,64 0,43 0,19 0 

passages) 

d10 Verwachtingswaarde slachtoffers 2.10" 2.10~ 1.10" 4.10" 5.10" 4,26. 4,26 2,13. 7,66. 9,43. 

bij ongevallen (aantal per jaar) 10"' 10"' 10-" 10-' 10-' 

d11 Amoveren woningen (aantal 4 4 4 0 2 0,86 0,85 0,85 0 0,38 

woningen) 

TotaalBcore 

L 



N 

37,03 

109,31 

0,79 

40,30 

18,94 

21,21 

1,19 

0,40 

0,20 

0,85 

1,97. 

10-' 

1,64 

Gestandaerdiseerde score 

(= gemeten effect per km: norm) 

Sbh Sbm St T U 

0,45 0,45 0,51 0 0 

0,39 0,39 0,45 0 0 

0,27 0,27 0,27 0 0 

0 0 0 0 0 

0,03 0,03 0,03 0 0,09 

0,11 0,11 0,08 0 0,18 

0,36 0,89 0,71 0,32 0,63 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,95 

1,00 0,75 0,51 0,22 0 

0,22 0,22 0 0 0,05 

0,52 0,52 0,52 0 0,23 

G 

25 

10 

5 

10 

10 

10 

2 

6 

2 

6 

4 

10 

I 
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Score per tracedeelvariant 

(= gewicht • gestandaardiseerde scores) 

Sbh Sbm St T U 

0,11 0,11 0,126 0 0 

0,039 0.039 0,045 0 0 

0,013 0,013 0,013 0 0 

0 0 0 0 0 

0,003 0.003 0,003 0 0,009 

0,011 0,011 0,008 0 0,018 

0,007 0,018 0,014 0,006 0,013 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0,019 

0,06 0,045 0,031 0,013 a 

0,009 0,009 0 0 0,002 

0,052 0,052 0,052 a 0,023 

0.31 0.30 0.29 0.02 0.08 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

225 -

... 
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CRITERIUMGROEP D: SOCIALE ASPECTEN 

C Criteriumomschrijving Gameten effect In tracedeelvarlant Gemeten effect per km 

(totaall (kortste lengte 22.8 kml 

VX W1X W1Yc VYc VX W1X W1Yc VYc 

d1.1 Toename ernstige geluidhinder 123 49 ° 74 5,39 2,15 ° 3,25 

(aantal pers.) 

dl.~ Toename lichte geluidhinder 123 258 211 76 5,39 11,32 9,25 3,33 

(aantal pers.) 

d2 Verstoring recreatieve gebieden 4 4 4 4 0,18 0,18 0,18 0,18 

(aantal gebieden) 

d3 Geluidstoename stiltegebieden (ha) ° ° ° ° ° ° ° ° 
d4 Trillinghinder (aantal woningen) 175 39 19 159 7,68 1,71 0,83 6,97 

d5 Visuele hinder (aantal woningen) 207 73 37 177 9,08 3,20 1,62 7,76 

d6 Materiele orientatie (aantal 20 9 6 19 0,88 0,39 0,26 0,83 

kruisingen) 

d7 Sociale orientatie (aantal 4 2 ° 2 0,18 0,09 ° 0,09 

woninggroepen) 

d8 Belevingswaarde omgeving 4 2 ° 2 0,18 0,09 ° 0,09 

(aantal kernen) 

226 d9 Sociale veiligheid (aantal passages) 6 6 3 0,04 0,26 0,26 0,13 -- dl0 Verwachtingswaarde slachtoffers 1,02. 4. 2,1. 1. 4,47. 1,75. 9,12. 4,39. 

bij ongevallen (aantal per jaar) 10~ 10' 10~ 10·' 1O" 10" 1O' 1O" 

dl1 Amoveren woningen (aantal 11 3 7 15 0,48 0,13 0,31 0,66 

woningen) 

Totaalscore 

L 
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N Gestandaardlseerde score G Score per tracedeelvarlant 

I .. gemetel1 effect per km: norm) I- gawlcht • gastandaardlseerde scores) 

VX W1X W1Yc VYc VX W1X W1Yc VYc 

37,03 0,15 0,06 0 0,09 25 0,036 0,015 0 0,022 

109,31 0,05 0,10 0,08 0,03 10 0,005 0,01 0,008 0,003 

0,79 0,23 0,23 0,23 0,23 5 0,011 0,011 0,011 0,011 

40,30 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

18,94 0,41 0,09 0,04 0,37 10 0,041 0,009 0,004 0,037 

C = Criteriumcode 

21,21 0,43 0,15 0,08 0,37 10 0,043 0,015 0,008 0,037 N = Norm 

G c Gewicht in % 

1,19 0,74 0,33 0,22 0,70 2 0,015 0,007 0,004 0,014 

0,40 0,45 0,23 0 0,23 6 0,027 0,014 0 0,014 

0,20 0,90 0,45 0 0,45 2 0,018 0,009 0 0,009 

0,85 0,05 0,31 0,31 0,15 6 0,003 0,018 0,018 0,009 227 -1,97. 0,23 0,01 0 0,22 4 0,009 0 0 0,009 

10" 

1,64 0,29 0,08 0,19 0,40 10 0,029 0,008 0,019 0,04 

0,24 0,12 0,07 0,20 

... 



I 
Betuweroute B Trace-onderzoek en MER 

CRITERIUMGROEP E: ECONOMISCHE ASPECTEN 

C Criterlumomschrijving Gemeten affect In tra'cedaelvarlant Gemeten effect per km 

(totaa!) kortste lengte 

4 ,7 km 5,3 km 

Sbh Sbm St T U Sbh Sbm St T U 

e1 Doorsnijding bedrijfsterreinen 0,21 0,21 0,21 0,19 0,19 

(aantal) 

e2 Barrierewerking bedrijfsterreinen 4 4 0,85 0,85 0,85 0,19 0,19 

(aantal) 

e3 Doorsnijding recreatiegebieden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(aantai) 

e4 Barrierewerking recreatieve routes 1 2 0 0,21 0,21 0,21 0,38 0 

(aantai) 

e5 Verstoring recreatiegebieden 0 0 0,21 0,21 0,21 0 0 

(aantai) 

e6 Afname landbouwopbrengst (ha) 919 919 719 359 675 195,53 195,53 165,74 67,74 127,36 

e7 Doorsnijding huiskavels (aantal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

e8 Sbe-verlies (sbe's) 783 783 767 91 96 166,60 166.60 163,19 17,17 18,11 

e9 Barrierewerking landbouw 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0,94 

228 (aantal kruisingan) 

e10 Doorsnijding landinrichting (km) 2,7 2,7 2,7 5,4 5,3 0,57 0,57 0,57 1,02 1,00 -
Totaalacore 

(totaa!) (kortsta lengte 22,8 km) 

VX W1X W1Yc VYc VX W1X W1Yc VYc 

e1 Doorsnijding bedrijfsterreinen 0 0 0 0 0 0 0 0 

(aantal) 

e2 Barrierewerking bedrijfsterreinen 2 0 0 2 0,09 0 0 0,09 

(aantai) 

e3 Doorsnijding recreatiegebieden 2 2 0 0 0,09 0,09 0 0 

(aantal) 

e4 Barrierewerking recreatieve routes 0 0 0 0,04 0,04 0 

(aantal) 

a5 Verstoring recreatiegebieden 4 4 4 4 0,18 0,18 0,18 0,18 

(aantai) 

e6 Afname landbouwopbrengst (ha) 1461 722 365 1204 64,08 31,67 16,01 52,81 

e7 Doorsnijding huiskavels (aantai) 3 9 7 0,04 0,13 0,39 0,31 

e8 Sbe-verlies (sbe's) 634 628 774 834 27,81 27,54 33,95 36,58 

e9 BarriiHewerking landbouw 13 7 0 8 0,57 0,31 0 0,35 

(aantal kruisingen) 

e10 Doorsnijding landinrichting (km) 1,1 1,2 1,2 1,1 0,05 0,05 0,05 0,05 

Totuulacore 

L 



N 

0,27 

0,85 

0,30 

0,38 

0,79 

195,53 

1,82 

169,27 

1,21 

1,02 

0,27 

0,85 

0,30 

0,38 

0,79 

195,53 

1,82 

169,27 

1,21 

1,02 

Gestandaardlseerde score 

(= gemeten effect per km: norm) 

Sbh Sbm St T u 

0,78 0,78 0,78 0,70 0,70 

1,00 1,00 1,00 0,22 0,22 

o o o o o 

0,55 0,55 0,55 1,00 o 

0,27 0,27 0,27 o o 

1,00 1,00 0,85 0,35 0,65 

o o o 0 o 

0,98 0,98 0,96 0,10 0,11 

o o o 0 0,78 

0,56 0,56 0,56 0,98 

VX W1X W1Yc VYc 

o o 0 o 

0,11 o 0 0,11 

0,30 0,30 0 o 

o 0,11 0,11 o 

0,23 0,23 0,23 0,23 

0,33 0,16 0,08 0,27 

0.02 0,07 0,21 0,17 

0,16 0,16 0,20 0,22 

0.47 0,26 0 0,29 

0,05 0,05 0,05 0,05 

G 

30 

10 

10 

2 

8 

2 

8 

15 

3 

12 

30 

10 

10 

2 

8 

2 

8 

15 

3 

12 
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Score per tracadeelvariant 

(= gewlcht • gestandaardiseerde scores) 

Sbh Sbm St T u 

0,234 0,234 0,234 0,21 0,21 

0,1 0,1 0,1 0,022 0,022 

o 0 0 0 0 

0,011 0,011 0,011 0,02 0 

0,021 0,021 0,021 o o 

0,02 0,02 0,017 0,007 0,013 

o 0 0 0 0 

0,147 0,147 0,147 0,015 0,017 

o 0 0 0 0,023 

0,067 0,067 0,067 0,120 0,118 

0,60 0,60 0,60 0,39 0,40 

VX W1X W1Yc VYc 

o 0 0 0 

0,011 0 0 0,011 

0,03 0,03 0 0 

o 0,002 0,002 0 

0,018 0,018 0,018 0,018 

0,007 0,003 0,002 0,005 

0,002 0,006 0,017 0,014 

0,025 0,024 0,03 0,032 

0,014 0,008 0 0,009 

0.006 0,006 0,006 0.006 

0,11 0,10 0,08 0,09 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

229 

-

... 
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BIJLAGE 6.5.5 TRACEDEEL 5 

CRITERIUMGROEP A: LANDSCHAPPELI.lKE ASPECTEN 

C Critariumomschrijving Gemeten effect In tracedeelvarian! Semeten effect PG~ km 

(toteel, (kortste lengte 10.1 km) 

AAb AAt CCb CCt BBb BBt AAb AAt CCb CCt BBb BBt 

al Doorsnijding waardevolle 8,1 10 7,5 9 6,1 7,7 0,80 0,99 0,74 0,89 0,60 0,76 

archeologische gebieden (krtl) 

a2 Verlies monumenten (aantal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a3 Aantasting monumenten (Bantal) 4 4 _3 3 2 2 0,40 0,40 0,30 0,30 0,20 0,20 

a4.1 Doorsnijding kwetsbaar landschap 4,8 0 1,4 0,5 2,6 0,9 0,48 0 0,14 0,05 0,26 0,09 

(km) 

a4.2 Doorsnijding matig kwetsbaar 3 4,5 5,6 2,7 3,2 3,7 0,30 0,45 0,55 0,27 0,32 0,37 

landschap (km) 

a5.1 Centrale doorsnijding Gea-objecten 4,9 0 5,4 2,7 4,3 2,7 0,49 0 0,53 0,27 0,43 0,27 

230 (km) 

a5.2 Decentrale doorsnijding Gea- 0 4,9 0 2,7 0 1,6 0 0,49 0 0,27 0 0,16 
~ 

objecten (km) 

a6.1 Centrale doorsnijding beleids- 2,6 0,4 4,3 0,5 4,3 0,1 0,26 0,04 0,43 0,05 0,43 0,01 

categorieen (km) 

a6.2 Decentrale doorsnijding beleids- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

categorieen ikm) 

a7.1 Grote visuele barrierewerking (km) 7,2 7,0 6,0 6,1 5,4 6,1 0,71 0,69 0,59 0,60 0,53 0,60 

a7.2 Matige visuale barrillrewerking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(km) 

Totealscore 

L 
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N Gestandllllrdisellrde score G Score par trllciideelvllrlant 

I .. gemeten effect per km: norm) I .. gewl.cht • gestllndllllrdiseerde scores) 

AAb AAt CCb CCt BBb BBt AAb AAt CCb CCt BBb BBt 

0,99 0,81 1,00 0,75 0,90 0,61 0,77 10 0,081 0,1 0,075 0,09 0,061 0,077 

0,18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 C = Criteriumcode 

N = Norm 

1,36 0,29 0,29 0,22 0,22 0,15 0,15 5 0,015 0,015 0,011 0,011 0,008 0,008 G = Gewicht in % 

0,79 0,61 0 0,18 0,06 0,33 0,11 20 0,122 0 0,036 0,012 0,066 0,022 

0,55 0,55 0,82 1,00 0,49 0,58 0,67 10 0,055 0,082 0,10 0,049 0,058 0,067 

0,53 0,92 0 1,00 0,51 0,81 0,51 10 0,092 0 0,10 0,051 0,081 0,051 

231 

0,49 0 1,00 0 0,55 0 0,33 5 0 0,05 0 0,028 0 0,017 -
0,43 0,60 0,09 1,00 0,12 1,00 0,02 7 0,042 0,006 0,07 0,008 0,07 0,001 

0,55 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

0,71 1,00 0,97 0,83 0,85 0,75 0,85 13 0,13 0,126 0,108 0,110 0,097 0,110 

1,00 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

0.64 0.38 0.50 0.36 0,44 0.35 



232 -
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CRITERIUMGROEP B: ECOLOGISCHE ASPECTEN 

C 

b1 

b2.1 

b2.2 

b3.1 

b3.2 

b4.1 

b4.2 

b5.1 

b5.2 

b6.1 

b6.2 

b7.1 

b8.1 

b8.2 

b9 

bl0 

bll 

Criteriumomschrijving 

Verdroging vegetatie 

Biotoopverlies waardevolle 

vegetaties (hal 

Biotoopverlies matig waardevolle 

vegetaties (ha) 

Aantasting waardevolle vegetaties 

(kml 

Aantasting matig waardevolle 

vegetaties (km) 

Be'invloeding waardevolle 

weidevogelgebieden (ha) 

Be'invloeding matig waardevolle 

weidevogelgebieden (ha) 

Biotoopverlies waardevolle 

avifauna (hal 

Biotoopverlies matig waardevolle 

avifauna (ha) 

Doorsnijding leefgebebieden 

waardevolle avifauna (km) 

Doorsnijding leefgebieden matig 

waardevolle avifauna (kml 

Rustverstoring waardevolle 

broedvogelgebieden (hal 

broedvogelgebieden (hal 

Centrale doorsnijding natuur

terreinen (aantal) 

Perifere doorsnijding natuur

terreinen (aantal) 

Doorsnijding beleidscategorieen 

(km) 

Doorsnijding EHS (km) 

Doorsnijding gebieden met 

aquatisch ecologische functie (kml 

Toteelscore 

AAb 

o 

39 

0,1 

5,1 

205 

372 

52 

24 

2,8 

6,4 

438 

o 

o 

2,1 

1,9 

0,7 

Gemeten effect in trac6deelvarlant 

(totaal) 

Gemeten effect per km 

(kortate lengte 10.1 kml 

AAt CCb CCt BBb BBt AAb AAt CCb CCt BBb BBt 

o o o o o o o o o a a 

o o 0.10 0,10 0,10 0,10 Q Q 

39 39 39 31 31 3,86 3,86 3,86 3,86 3,07 3,07 

0,1 0,1 0,1 o a 0,01 0,01 0,01 0,01 o o 

5,1 5,6 5,6 6,7 6,7 0,50 0,50 0,55 0,55 0,66 0,66 

108 253 156 191 186 20,30 10,69 25,05 15,45 18,91 18,42 

143 402 173 350 263 36,83 14,16 39,80 17,13 34,65 26,04 

52 54 54 39 39 5,15 5,15 5,35 5,35 3,86 3,86 

24 23 23 17 17 2,38 2,38 2,28 2,28 1,68 1,68 

2,8 2,9 2,9 3,7 3,7 0,28 0,28 0,29 0,29 0,37 0,37 

6,4 6,8 6,8 7,6 7,6 0,63 0,63 0,67 0,67 0,75 0,75 

233 643 544 593 488 43,37 23,07 63,66 53,86 58,71 48,32 

ILl I IV;JO 1093 784 92,87 63,07 126.44 IU4,1t> lUll,ZZ 77,62 

o o o o o o o o o o o 

o o o o a a o o o o o 

2,1 4 4 3,8 3,8 0,21 0,21 0,40 0,40 0,38 0,38 

1,9 1,9 1,9 3,8 3,8 0,19 0,19 0,19 0,19 0,38 0,38 

0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 



N 

AAb 

77,92 o 

2,24 0,04 

5,89 0,66 

0,57 0,02 

0,97 0,52 

71,51 O,2B 

69,25 0,53 

6,41 O,BO 

5,66 0,42 

0,37 0,76 

0,86 0,73 

63,38 0,63 

126,44 0,73 

0,22 o 

0,08 o 

0,40 0,53 

0,38 0,5 

0,90 0,08 

Gastandaardiseerde score 

(= gemeten effect per km: norml 

AAt CCb CCt BBb BBt 

o o o 0 o 

0,04 0,04 0,04 0 o 

0,66 0,66 0,66 0,52 0,52 

0,02 0,02 0,02 0 o 

0,52 0,57 0,57 0,6B 0,68 

0,15 0,35 0,22 0,26 0,26 

0,20 0,57 0,25 0,50 0,38 

0,80 O,B3 0,83 0,60 0,60 

0,42 0,40 0,40 0,30 0,30 

0,76 0,78 O,7B 1,00 1,00 

0,73 0,78 0,78 0,87 O,B7 

0,34 0,93 0,79 0,B6 0,71 

0,50 1,00 0,83 0,86 0,61 

o o o 0 o 

o o o 0 o 

0,53 1,00 1,00 0,95 0,95 

0,5 0,5 0,5 

0,08 O,OB 0,08 0,07 0,07 

G 
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Score per tracedeelvariant 

(= gawicht • gestandaardlseerde scoresl 

AAb AAt CCb CCt BBb BBt 

2000000 

B 0,003 0,003 0,003 0,003 0 0 

5 0,033 0,033 0,033 0,033 0,026 0,026 

2000000 

0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007 

0,003 0,002 0,004 0,002 0,003 0,003 

0,005 0,002 0,006 0,003 0,005 0,004 

4 0,032 0,032 0,033 0,033 0,024 0,024 

2 O,OOB O,OOB 0,008 O,OOB 0,006 0,006 

7 0,053 0,053 0,055 0,055 0,07 0,07 

6 0,044 0,044 0,047 0,047 0,052 0,052 

7 0,044 0,024 0,065 0,055 0,060 0,05 

6 0,044 0,03 0,06 0,05 0,052 0,037 

11 0 0 0 0 0 0 

2000000 

10 0,053 0,053 0,10 0,10 0,095 0,095 

20 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

5 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

0,43 0,39 0,52 0,50 0,60 0,58 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

233 
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CRITERIUMGROEP C: MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN 

C 

cl 

c2 

c3 

c4 

Criteriumomschrijving 

Doorsnijding bodembeschermings

gebied c.a. (km) 

Kans op schade door vervormingen 

(km) 

Industriele winningen (aantal) 

Doorsnijding intrek- en reserverings

gebied grondwater (km) 

Totaalscore 

AAb 

9,9 

o 

2 

o 

CRITERIUMGROEP D: SOCIALE ASPECTEN 

C 

dl .l 

dl .2 

d2 

d3 

d4 

d5 

d6 

d7 

d8 

d9 

dl0 

dll 

Criteriumomschrijving 

Toename ernstige geluidhinder 

(aantal pers.) 

Toename lichte geluidhinder 

(aantal pers.) 

Verstoring recreatieve gebieden 

iaarnai gebiedeni 

Geluidstoename stiltegebieden 

(ha) 

Trillinghinder (aantal woningen) 

Visuele hinder (aantal woningen) 

Materiele orientatie (aantal 

kruisingen) 

Sociale orientatie (aantal 

woninggroepen) 

Belevingswaarde omgeving 

(aantal kernen) 

Sociale veiligheid (aantal 

passages) 

Verwachtingswaarde slachtoffers 

(per jaar) 

Amoveren woningen (aantal 

woningen) 

Tot/lalscore 

AAb 

364 

1104 

7 

o 

102 

147 

6 

4 

2 

3 

5,44. 

10' 

10 

Gemeten effect In traciideelvariant 

(totaal) 

Gemeten effect per km 

(kortste lengte 10.1 km) 

AAt CCb CCt BBb BBt AAb AAt CCb CCt BBb BBt 

9,9 9,2 9,2 9,2 9,2 0,98 0,98 0,91 0,91 0,91 0,91 

o o o o o o o o !! o o 

2 2 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 

1,3 o 1,3 o o o 0,13 o 0,13 o o 

Gemeten effect In traciideelvariant 

(totaal) 

Gemeten effect per km 

(kortste lengte 10,1 km) 

AAt 

364 

1104 

7 

o 

102 

141 

6 

3 

2 

3 

5,44. 

10' 

10 

CCb 

374 

970 

8 

o 

68 

112 

11 

4 

4 

5,44. 

10' 

9 

CCt 

374 

970 

8 

o 

68 

106 

11 

3 

4 

5,44. 

10-' 

9 

BBb 

343 

925 

6 

o 

62 

100 

12 

3 

o 

4 

5,41. 

10' 

10 

BBt AAb AAt CCb CCt BBb BBt 

343 36,04 36,04 37,03 37,03 33,96 33.96 

925 109,31 109,31 96,04 96,04 91,58 91,58 

6 0,69 0,69 0,79 

o 0 0 0 

62 10,10 10,10 6,73 

92 14,55 13,96 11,09 

9 0,59 0,59 1,09 

2 

o 

4 

5,41. 

10' 

5 

0,40 

0,20 

0,30 

5,39. 

10' 

0,99 

0,30 0,40 

0,20 0,10 

0.30 0,40 

5,39. 5,39. 

10' 10' 

0,99 0,89 

0,79 

o 

6,73 

10,50 

1,09 

0,30 

0,10 

0,40 

5,39. 

10' 

0,89 

0,59 

o 

6,14 

9,90 

1,19 

0,30 

o 

0,40 

5,35. 

10~ 

0,99 

0,59 

o 

6,14 

9,11 

0,89 

0,20 

o 

0,40 . 

5,35. 

10' 

0,50 



N 

0,98 

1,59 

0,21 

0,93 

N 

37,03 

109,31 

0,79 

40,30 

18,94 

21,21 

1,19 

0,40 

0,20 

0,85 

1,965. 

10' 

1,64 

AAb 

1,00 

o 

0,95 

o 

AAb 

0,97 

1,00 

0,87 

o 

0,53 

0,69 

0,50 

1,00 

1,00 

0,35 

0,27 

0,60 

Gestandaardiseerde score 

(. gemeten effect per km: norm) 

AAt CCb CCt BBb BBt 

1,00 0,93 0,93 0,93 0,93 

o o o o o 

0,48 0,95 0,48 0,95 0,48 

0,14 o 0,14 o o 

Gestandaardiseerde score 

(= gemeten effect per km: norm) 

AAt CCb CCt BBb BBt 

0,97 1,00 1,00 0,92 0,92 

1,00 0,88 0,88 0,84 0,84 

0,87 1,00 1,00 0,75 0,75 

o o o o o 

0,53 0,36 0,36 0,32 0,32 

0,66 0,52 0,50 0,47 0,43 

0,50 0,92 0,92 1,00 0,75 

0,75 1,00 0,75 0,75 0,50 

1,00 0,50 0,50 o o 

0,35 0,47 0,47 0,47 0,47 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

0,60 0,54 0,54 0,60 0,30 

G 

I 
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Score per tracedeelvariant 

(= gewlcht • gestandaardiseerde scores) 

AAb AAt CCb CCt BBb BBt 

40 0,40 0,40 0,37 0,37 0,37 0,37 

15 0 0 0 0 0 0 

5 0,048 0,024 0,048 0,024 0,048 0,024 

40 0 0,056 0 0,056 0 0 

G 

0,45 0,48 0,42 0,45 0,42 0,40 

Score per tracedaelvariant 

(= gewicht • gestandaardiseerda scores) 

AAb AAt CCb CCt BBb BBt 

25 0,243 0,243 0,25 0,25 0,23 0,23 

10 0,1 0,1 0,088 0,088 0,084 0,084 

5 0,044 0,044 0,05 0,05 0,038 0,038 

10 0 0 0 0 0 0 

10 0,053 0,053 0,036 0.D36 0,032 0,032 

10 0,069 0,066 0,052 0,05 0,047 0,043 

2 0,01 0,01 0,019 0,019 0,02 0,015 

6 0,06 0,045 0,06 0,045 0,045 0,03 

2 0,02 0.D2 0,01 0,01 0 0 

6 0,021 0,021 0,028 0,028 0,028 0,028 

4 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

10 0,06 0,06 0,054 0,054 0,06 0,03 

0,69 0,67 0,66 0,64 0,59 0,54 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

235 -

... 
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CRITERIUMGROEP E: ECONOMISCHE ASPECTEN 

C Crlteriumomschrilving G.'meten effect in tracideelvariant Gemeten effect per km 

(toteal) (kortste lengte 10.1 kml 

AAb AAt CCb CCt BBb BBt AAb AAt CCb CCt BBb BBt 

el Doorsnijding bedrijfsterreinen 2 2 2 2 2 2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

(aanta\) 

e2 Barrierewerking bedrijfsterrainen 4 4 3 3 3 3 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 

(aantal) 

e3 Doorsnijding recreatiegebieden 2 2 3 3 0 0 0,20 0,20 0,30 0,30 0 0 

(aantal) 

e4 Barrierewerking recreatieve routes ° 0 0 ° 0 0 0 0 0,10 0,10 

(aanta\) 

e5 Verstoring recreatiegebieden 7 7 8 8 6 6 0,69 0,69 0,79 0,79 0,59 0,59 

(aanta\) 

e6 Afname iandbouwopbrengst (ha) 1706 1689 1453 1436 1291 1291 168,91 167,23 143,86 142,18 127,82 127,82 

e7 Doorsnijding huiskavels (aanta\) 3 3 11 11 11 11 0,30 0,30 1,09 1,09 1,09 1,09 

e8 Sbe-verlies (sbe'sl 1135 1076 1233 1178 437 426 112,38 106,53 122,08 116,63 43,27 42,18 

e9 Barrierewerking landbouw 5 5 9 9 9 9 0,50 0,50 0,89 0,89 0,89 0,89 

(aantal kruisingen) 

236 el0 Doorsnijding landinrichting (km) 2,6 2,6 2,6 2,6 3 3 0,26 0,26 0,26 0,26 0,30 0,30 - Totaelscore 
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N Ge.tandaardiseerde .c.ore G Score per tracedeelvariant 

1= gemeten effect per km: norml I .. gewicht • ge.tandaardlseerde scoresl 

AAb AAt CCb CCt BBb BBt AAb AAt CCb CCt BBb BBt 

0,27 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 30 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 

0,85 0,47 0,47 0,35 0,35 0,35 0,35 10 0,047 0,047 0,035 0,035 0,035 0,035 

0,30 0,67 0,67 1,00 1,00 0 0 10 0,067 0,067 0,1 0,1 0 0 

0,38 0 0 0 0 0,26 0,26 2 0 ,0 0 0 0,005 0,005 

0,79 0,87 0,87 1,00 1,00 0,75 0,75 8 0,07 0,07 0,08 0,08 0,06 0,06 

C = Criteriumcode 

195,53 0,86 0,86 0,74 0,73 0,65 0,65 2 0,017 0,017 0,015 0,015 0,013 0,013 N = Norm 

G a Gewicht in % 

1,82 0,16 0,16 0,60 0,60 0,60 0,60 8 0,013 0,013 0,048 0,048 0,048 0,048 

169,27 0,66 0,63 0,72 0,69 0,26 0,25 15 0,099 0,095 0,108 0,104 0,039 0,038 

1,21 0,41 0,41 0,74 0,74 0,74 0,74 3 0,012 0,012 0,022 0,022 0,022 0,022 

1,02 0,25 0,25 0,25 0,25 0,29 0,29 12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,035 0,035 237 -0.68 0.57 0.66 0.66 0,48 0.48 

... 
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.' 
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BIJLAGE 6_6 

BEPALING VAN DE GEWOGEN SOMMATIE PER CRITERIUMGROEP EN CUP-LOKATIE 

239 -

.. 
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BIJLAGE 6.6.1 CUP 

CRITERIUMGROEP A: LANDSCHAPPELlJKE ASPECTEN 

C Crlteriumomschrijving Gemeten effect in lokatl$varlant 

(totoo l ) 

2 3 

a1 Doorsnijding waardevolle 14,8 18,2 6,3 

archeologische gebieden .Ikm) 

a2 Verlies monumenten (aantal) 0 0 

a3 Aantasting monumenten (oantal) 0 0 0 

a4,1 Doorsnijding kwetsbaar landschap 0 14,2 6,2 

(km) 

a4.2 Doorsnijding matig kwetsbaar 11,0 7,2 0,3 

landschap (km) 

05.1 Centrale doorsnijding Gea- 0 0 0 

240 objecten (km) 

a5.2 Decentrale doorsnijding Gea-
~ 

0 0 0 

objecten (km) 

a6.1 Centrale doorsnijding beleids- 0 0 0 

categorieen (km) 

86.2 Decentrale doorsnijding beleids- 0 0 0 

catcgoriccn {kmj 

a7.1 Grote visuele barrierewerking (km) 0 0,4 1,6 

a7.2 Matige visuele barrierewerking (km) 2,7 1.4 0,9 

Totaalscore 

L 
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N Gestandaardiseerde score G Score per lokatlevariant 

1= gemeten effect: norm) 1= gewlcht • gestandaardlseerde scores) 

2 3 2 3 

18.2 0.81 1.00 0.35 10 0.081 0.100 0.035 

0 0 1.00 15 0 0 0.150 C = Criteriumcode 

N = Norm 

0 0 0 0 0 0 0 0 G = Gewicht in % 

14.2 0 1.00 0.44 30 0 0.300 0.131 

11.0 1.00 0.65 0.03 15 0.150 0.098 0.004 

0 0 0 0 0 0 0 0 

241 

0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1,6 0 0.25 1,00 20 0 0.050 0.200 

2.7 1.00 0,52 0.33 10 0.100 0.052 0.033 

0,33 0,60 0,55 

... 
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CRITERIUMGROEP B: ECOLOGISCHE ASPECTEN 

C Crlteriumomschrijvlng Gematen affect In lokatievariant 

(totaa" 

2 3 

b1 Verdroging vegetatie (ha) 0 0 0 

h2.1 Biotoopverlies waardevolle 0 0 0 

vegetaties (hal 

b2.2 Biotoopverlies matig waardevolle 12 12 13 

vegetaties (ha) 

b3.1 Aantasting waardevolle vegetaties 0 0 0 

(km) 

b3.2 Aantasting matig waardevolle 2 2 

vegetaties (km) 

:b4.1 Be'lnvloeding waardeVOlle 0 0 0 

weidevogelgebieden (ha) 

b4.2 Be'lnvloeding matig waardevolle 0 0 0 

weidevogelgebieden (ha) 

b5.1 Biotoopverlies waardevolle 0 0 12 

avifauna (ha) 

b5.2 Biotoopverlies matig waarde- 12 12 7 

volle avifauna (hal 
, 242 b6.1 Doorsnijding leefgebieden 0 0 0 - waardevolle avifauna (km) 

Ib6.2 Doorsnijding leefgebieden matig 2 2 

waardevolle avifauna (km) 

b7.1 Rustverstoring waardevol broed- 0 0 0 

vogelgebied (ha) 

b7.2 Rustverstoring matig waardevol 0 0 0 

broedvogelgebied (hal 

.bS.1 Centrale doorsnijding natuur- 0 0 0 

terreinen (aantal) 

IbS.2 Perifere doorsnijding natuur- 0 0 0 

terreinen (aantal) 

'b9 Doorsnijding beleidscategorieen 0 0 0 

(km) 

'b10 Doorsnijding EHS (kml 0 0 0 

b11 Doorsnijding gebieden met 0 0 0 

aquatisch ecologische functie (km) 

Totaalscore 

L 
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N Gestandaardiseerde score G Score per lokatievariant 

1= gemeten effect: norm) 1= gewicht • ga.tandaardiseerde scores' 

2 3 2 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0,92 0,92 1,00 20 0,185 0,185 0,200 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1,00 0,50 1,00 10 0,100 0,050 0,100 

C = Criteriumcode 

0 0 0 0 0 0 0 0 N = Norm 

G = Gewicht in % 

0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 1,00 30 0 0 0,300 

12 1,00 1,00 0,58 15 0,150 0,150 0,088 

0 0 0 0 0 0 0 0 243 

-2 1,00 0,50 1,00 25 0,250 0,125 0,250 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0,68 0,51 0,94 

... 



.. . .. 
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CRITERIUMGROEP C: MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN 

C Criteriumomschrljvlng Gemeten effect in lokatlevarilmt 

cl Doorsnijding bodembeschermings

gebieden (km) 

1:2 Kans op schade door vervormingen 

(km) 

c3 . Industriale winningen (aantal) 

c4 Doorsnijding intrek- en reser

veringsgebied grondwater (km) 

Totaalscore 

5, 

0 

0 

0 

(toteal, 

2 3 

23,3 15,9 

0 0 

0 0 

0 0 
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N Gestandaardiseerde score G Score per lokatlevarlant 

1= gamaten affect: norm) 1= gewlcht • gastandaardisearde scoras) 

2 3 2 3 

23,3 0.22 1,00 0,68 100 0,22 1,00 0,68 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0.22 1.00 0.68 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

N Gastandaardlseerde scora G Score per lokatiavarlant 

1= gemeten effect: norm) I .. gewlcht • gastandaardiseerde scores) 

2 3 2 3 

24f 

54 0.22 1,00 0,17 30 0,067 0,300 0,050 -
90 0,47 0,73 1,00 20 0,093 0,147 0,200 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0,33 0 1,00 10 0,033 0 0,100 

7 0,71 0,57 1,00 10 0,071 0,057 0,100 

0 1,00 1,00 5 0 0,050 0,050 

0 1,00 0 5 0 0,050 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0,07 1,00 0,20 10 0,007 0,100 0,020 

6 0,33 0 1,00 10 0,033 0 0,100 

0.30 0.70 0.62 



-' 
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CRITcRIUMGROEP E: ECONOMISCHE ASPECTEN 

C Criteriumomsc hr j Vlng Ga metan effe ct in lokatievoriant 

e1 

02 

133 

e6 

e6 

e7 

e8 

e9 

a10 

Doorsnijdlng bedrijlslerrelnen 

(aantal) 

Barribrewerking bedrijfstorrcinen 

(aantall 

::Qo(ff(nlj;:n~ i'tQt,atti\jfebi.aen~ 
(aantal) 

Barrlerewerking reereatieve rOUles 

(aantal) 

Verstoring racreallagableden 

(aantsl) 

A!name landbouwopbrengsl (ha) 

Ooorsnijding f'jliISRii'iiiililliitntut) 
.--- -~ ,£ ---~" 

81mi'vetlies (~b8~1 - , _, ' o' ." d 

BBrri~fOVl(~~lng'lJI.f!dbQ~W 

[j(lifitjilj{i'tilSfifWe~1 

liIoQrs.(1ijdihO, liiiJdlhtle8ttl'1"«' (Wffll 

Totaalscore 

(totaal) 

2 3 

o o o 

o o o 

o 2 o 

2 

o o o 

o o o 

o o o 

136 179 133 

o 0' o 

o o 22 
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N Gestandaardiseerde score G Score per lokatlevarlant 

(= gemeten effect: norm) (. gewlcht • gestandaerdlseerde scores) 

2 3 2 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 : 

0 0 0 0 0 0 0 0: 

2 0 1,00 0 30 0 0,300 0: 

2 0,50 1,00 0,50 5 0,025 0,050 0,025 

0 0 0 0 0 0 0 0 

C = Criteriumcode 

0 0 0 0 0 0 0 0 N = Norm 

G = Gewicht in % 

0 0 0 0 0 0 0 0 

179 0,76 1,00 0,74 45 0,342 0,450 0,334 

0 0 0 0 0 0 0 0 : 

22 0 0 1,00 20 0 0 0,200 247 -0.37 0.80 0.58 

.. 
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BIJLAGE 6.6.2 CUP MET BIJBEHORENDE SECTIE 

CRITERIUMGROEP A: LANDSCHAPPELlJKE ASPECTEN 

C Criteriumomschrijvlng Gameten effoct in lokatievar.lant 

(totaal) 

2 3 

81 Doorsnijding waardevolle 4S,3 19,3 20,0 

archeologische gebieden (km) 

a2 Verlies monumenten (aantan 0 

a3 Aantasting monumenten (aantal) 0 3 4 

a4.1 Doorsnijding kwetsbaar landschap 1,4 26,1 17,3 

(km) 

a4.2 Doorsnijding matig kwetsbaar 11,7 19,6 12,7 

landschap (km) 

as.1 Centrale doorsnijding Gea-objecten 0 0 0 

I 248 (km) - as.2 Decentrale doorsnijding Gea- 0 0 0 

objecten (km) 

a6.1 Centrale doorsnijding beleids- 0 0 0 

categorieen (km) 

a6.2 Decentrale doorsnijding beleids- 0 0 0 

categorieen (km) 

a7.1 Grote visuele barrierewerking (km) 4,1 0,4 2,3 

a7.2 Matige visuele barrierewerking (km) 2,7 S,1 0,9 

Totaalscore 

L 



I 
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N Gastandaardisaarda scora G Scora par lokatiavarlant 

1= gamatan affact: norm) I .. gawlcht • gastandaardisaerda scoras) 

2 3 2 3 

45,3 1,00 0,43 0,44 15 0,150 0,064 0,066 

0 1,00 1,00 10 0 0,100 0,100 C = Criteriumcode 

N = Norm 

4 0 0,75 1,00 5 0 0,038 0,050 G = Gewicht in % 

26,1 0,05 1,00 0,66 30 0.016 0,300 0,199 

19,6 0,60 1,00 0,65 10 0,060 0,100 0,065 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4,1 1,00 0,10 0,56 20 0,200 0,020 0,112 

5,1 0,53 1,00 0,18 10 0,053 0,100 0,018 

0,48 0,72 0,61 

.. 
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CRITERIUMGROEP B: ECOLOGISCHE ASPECTEN 

C Critariumomschrijving Gamatan affact In lokatiavariant 

Itotaal) 

2 3 

b1 Verdroging vegetatie (hal 24 87 0 

b2.1 Biotoopverlies waardevolle 0 15 0 

vegetaties (hal 

b2.2 Biotoopverlies matig waardevolle 17 36 31 

vegetaties (hal 

b3.1 Aantasting waardevolle vegetaties 0 2,7 0 

(kml 

b3.2 Aantasting matig waardevolle 6,3 S.3 4.7 

vegetaties (kml 

b4.1 Be'invloeding waardevolle weide- 0 0 0 

vogelgebieden (hal 

b4.2 Be'invloeding matig waardevolle 9 10 277 

weidevogelgebieden (hal 

bS.1 Biotoopverlies waardevolle 0 0 19 

avifauna (hal 

bS,2 Biotoopverlies matig waardevolle 12 47 22 

avifauna (hal 

250 b6.1 Doorsnijding leefgebieden 0 0 0 

~ 
waardevolle avifauna (kml 

b6.2 Doorsnijding leefgebieden matig 6,3 7,4 5.2 

waardevolle avifauna (kml 

b7.1 Rustverstoring waardevol broed- 0 0 31 

vogelgebied (hal 

b7.2 RUSlv~rstoring matig waardevol 0 196 218 

broedvogelgebied (hal 

b8.1 Centrale doorsnijding natuur- 0 0 0 

terreinen (aantal) 

b8.2 Perifere doorsnijding natuur- 0 0 0 

terreinen (aanta!) 

b9 Doorsnijding beleidscategorieen 0 0 0 

(kml 

b10 Doorsnijding EHS (kml 0 0 0 

b11 Doorsnijding gebieden met 0 0 0 

aquatisch ecologische functie (kml 

Totaalscore 

L 
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N Gestandaardlseerde score G Score per lokatievarlant 

(" gemeten effect: norm) ( .. gewlcht • geatandaardlaeerde acorea) 

2 3 2 3 

87 0,28 1,00 0 2 0,006 0,020 0 

15 0 1,00 0 8 0 0,080 0 

36 0,47 1,00 0,86 7 0,033 0,070 0,060 

2,7 0 1,00 0 4 0 0,040 0 

6,3 1,00 0,84 0,75 2 0,020 0,017 0,015 

C = Criteriumcode 

0 0 0 0 0 0 0 0 N = Norm 

G = Gewicht in % 

277 0.03 0,04 1,00 2 0,001 0,001 0,020 

19 0 0 1,00 8 0 0 0,080 

47 0,26 1,00 0,47 7 0,018 0,070 0,033 

0 0 0 0 0 0 0 0 251 

-7,4 0,85 1,00 0,70 15 0,128 0,150 0,105 

31 0 0 1,00 25 0 0 0,250 

218 0 0,90 1,00 20 0 0,180 0,200 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0,20 0,63 0,76 

... 
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CRITERIUMGROEP C: MILIEUTECHNISCHE ASPECTEN 

C Crlteriumomschrllvlng 

c1 Doorsnijding bodembeschermings

gebieden (km) 

c2 Kans op schade door vervormingen 

(km) 

c3 Industriele winningen (aantal) 

c4 Doorsnijding intrek- en reserverings

gebied grondwater (km) 

Totaalscore 

CRITERIUMGROEP 0: SOCIALE ASPECTEN 

C Criteriumomschrllving 

d1.1 Toename ernstige geluidhinder 

(aantal pers.) 

d1.2 Toename lichte geluidhinder 

(aantal pers.) 

d2 Geluidstoename stiltegebieden 

\hal 

d3 Verstoring recreatieve gebieden 

(aantal gehinderden) 

d4 Trillinghinder (aantal woningen) 

d5 Visuele hinder (aantal woningen) 

d6 Materiele orientatie (aantal 

kruisingen) 

d7 Sociale orientatie (aantal 

woninggroepen) 

d8 Belevingswaarde omgeving 

(aantal kernen) 

d9 Socia Ie veiligheid (aantal 

passages) 

d10 Verwachtingswaarde slachtoffers 

bij ongevallen (aantal per jaar) 

d11 Amoveren woningen (aantai 

woningen) 

d12 Uchthinder (aantal woningen) 

Totaalscore 

Gemeten effect In lokatlevarlant 

(totaal) 

2 3 

39,2 76,8 25,7 

0 0 0 

0 0 0 

7,4 8,4 0 

Gemeten effect In lokatlevarlant 

Itotaal) 

2 3 

12 103 9 

42 113 90 

2 2 

0 0 0 

13 29 7 

30 62 9 

5 8 3 

0 3 0 

0 2 

2 0 

1 . 2. 8. 

10-1 10-' 10-' 

8 18 4 

2 0 6 



I 
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N Gestendaardisearde score G Score per lokatievoriant 

1= gemeten effect: norm) 1= gewicht • gestandaordiseerde scores) 

Z 3 2 3 

76,8 0,51 1,00 0,33 60 0,306 0,600 0,201 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8,4 0,88 1,00 0 40 0,352 0,400 0 

0.66 1.00 0.20 

C = Criteriumcode 

N = Norm 

G = Gewicht in % 

N Gestandoordiseerde score G Score per lokotievoriont 

1= gemeten effect: norm) 1= gewicht • ges:tondo!lrdlseerde scores) 

2 3 2 3 
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103 0,12 1,00 0,09 30 0,035 0,300 0,026 -
113 0,37 1,00 0,80 5 0,019 0,050 0,040 

2 1,00 1.00 0,50 5 0,050 0,050 0,025 

0 0 0 0 0 0 0 0 

29 0,45 1,00 0,24 10 0,045 0,100 0,024 

62 0,48 1,00 0,15 10 0,049 0,100 0,015 

8 0,63 1,00 0,38 2 0,013 0,020 0,008 

3 0 1,00 0 6 0 0,060 0 

2 0 1,00 0,50 2 0 0,020 0,010 

2 1,00 0,50 0 6 0,060 0,030 0 

2. 0,05 1,00 0,01 4 0,002 0,040 0 

10~ 

18 0,44 1,00 0,22 10 0,044 0,100 0,022 

6 0,33 0 1,00 10 0,033 0 0,100 

0.36 0.87 0.27 

... 
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CRITERIUMGROEP E: ECONOMISCHE ASPECTEN 

C Crltsriumomschrl)ving oamaten affect In lo.katlavarial1t 

(totaal) 

2 3 

e1 Doorsnijding bedrijfsterreinen 0 0 0 

(aantall 

62 . . Barrierewerking bedrijfsterreinen 0 0 3 

(aantal) 

e3 Doorsnijding recreatiegebieden 2 2 0 

(aantal) 

e4 Barrierewerking recreatieve routes 2 

(aantall 

e5 Verstoring recreatiegebieden 2 2 

(aantall 

e6 Afname landbouwopbrengst (ha) 0 307 567 

e7 Doorsnijding huiskavels (aantall 7 0 

e8 Sbe-verlies (sbe's) 458 328 262 

e9 Barrierewerking landbouw 0 6 5 

(aantal kruisingen) 

254 e10 Doorsnijding landinrichting (km) 0 0 29,3 -I Totaalscors 

.. 
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N Gestandaardiseerde score G Score per lokatlevarlant 

(= gemeten effect: norm) (- gewicht • gestandaardiseerde scores) 

2 3 2 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 1,00 10 0 0 0,100 

2 1,00 1,00 0 10 0,100 0,100 0 

2 0,50 1,00 0,50 2 0,010 0,020 0,010 

2 1,00 1,00 0,50 8 0,080 0,080 0,040 

C = Criteriumcode 

567 0 0,54 1,00 2 0 0,011 0,020 N = Norm 

G = Gewicht in % 

7 1,00 0,14 0 15 0,150 0,021 0 

458 1,00 0,72 0,57 30 0,300 0,215 0,172 

6 0 1,00 0,83 3 0 0,030 0,025 

29,3 0 0 1,00 20 0 0 0,200 255 -0,64 0,48 0,57 

... 








