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Het goederenvervoer over het spoor tussen de Rotterdamse haven en 
Duitsland is van groot economisch belang voor de BV Nederland. Ook 
Duitsland investeert in deze verbinding en legt een 3e spoor aan in het 
verlengde van de Betuweroute. Tijdens de aanleg van dit 3e spoor neemt het 
toch al niet geringe aantal goederentreinen en het vervoer van brandbare 
gassen over het spoor toe. Dit geldt voor het Nederlandse net in het algemeen, 
maar in het bijzonder voor het traject tussen de Drechtsteden en 
West-Brabant. Dat geldt tijdens de aanleg, maar óók daarna: omdat 
goederentreinen via het genoemde traject worden omgeleid in geval van
storingen of obstructies op de Betuwelijn. Het resultaat? Een overbelasting 
van het traject tussen de Drechtsteden en West-Brabant en een forse 
overschrijding van de veiligheidsnorm.

De kwaliteit van de leefomgeving nabij 
het spoor is ernstig in gevaar en wagons 
met gevaarlijke stoffen rijden dwars door 
woonwijken van steden. Ophoging van de 
veiligheidsnorm is (letterlijk) spelen met 
vuur en geen oplossing. Om te komen 
tot een evenwichtiger balans tussen 
veiligheid en economie, zijn robuuste 
infrastructurele oplossingen voor het 
vervoer van brandbare gassen aan beide 
zijden van de Moerdijkbrug geen luxe, 
maar noodzaak. 

Stimuleer economie,
met behoud van veiligheid
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Reductie van vervoer brandbare gassen 
op de Brabantroute

Opgave: Een robuuste lange termijn oplossing die voorziet in 
reductie van het goederenvervoer van brandbare gassen op de 
Brabantroute, aan beide zijden van de Moerdijkbrug.



Maritieme Topregio Drechtsteden 
Regio Drechtsteden is de thuisbasis van een buitengewoon krachtig maritiem 
cluster. Hier zijn op slechts enkele kilometers afstand van elkaar verschillende 
wereldspelers in de maritieme sector gevestigd. Bedrijven als Boskalis, Damen 
Shipyards, Huisman, IHC en Van Oord. Diep verankerd in de regio, met een sterk 
regionaal georganiseerd cluster van toeleveranciers en innovatieve midden- en 
kleinbedrijven. Een krachtige sector, gericht op het innoveren en verduurzamen 
van producten en diensten, met de wereld als afzetmarkt. Nederland, 
Zuid-Holland, de Drechtsteden: een mooie combinatie, een sterk verhaal. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drechtsteden

Onze speerpunten voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017:
>  verbetering van de doorstroming op het traject 
 A15 Papendrecht - Gorinchem
> reductie van vervoer brandbare gassen op de Brabantroute
> stimuleren van innovatie en regionaal maatwerk in het beroepsonderwijs
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