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Taskforce Brabantroute

Voor veilig vervoer per 
spoor door Zuid-Nederland

Nu!
•  Goederentreinen slim 

samenstellen  
•  Snelheid bij knelpunten verlagen 

tot 40 km/uur
•  Automatische TreinBeïnvloeding 

(ATBvv) voor treinen met lage 
snelheid invoeren

Morgen!
Oplevering Basisnet Spoor met als 
uitgangspunten:
•  Basisnet knelpuntenvrij opleveren
•  Gemaakte afspraken met 

gemeenten respecteren
•  Hoogfrequent Spoor en Basisnet 

Spoor samenvoegen
• Betuweroute ontlast Brabantroute  
• Iedereen werkt aan veiligheid

Straks!
•  Spoornetwerk Goederenruit 

Zuid-Nederland realiseren

Veilig spoorvervoer van gevaarlijke stoffen is mogelijk. Het gaat erom de balans te vinden 
tussen vervoer, veiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen. Dat kan door een fasegewijze aanpak:
• Op korte termijn - concrete veiligheidsmaatregelen op het spoor
• Op middellange termijn - invoering Basisnet Spoor
• Op lange termijn - realisatie Goederenruit Zuid-Nederland

Daar zet de Taskforce Brabantroute op in!



Samen werken 
aan veiligheid

Jaarlijks rijden er tienduizenden treinwagons met 
gevaarlijke stoffen door de centra van de Zuid-
Nederlandse steden. Het zwaarst belast zijn de 
gemeenten die aan de Brabantroute liggen, de 
spoorroute die Rotterdam, Vlissingen en deels ook 
Antwerpen verbindt met het Duitse Roergebied. Op 
geen ander spoortraject in Nederland worden zoveel 
gevaarlijke stoffen vervoerd. Nergens in ons land is de 
veiligheid rond het spoor zo in het geding. 

In 2003 hebben de provincie Noord-Brabant 
en de steden Breda, Tilburg, Eindhoven, 
Helmond en ’s-Hertogenbosch zich verenigd. Dat 
samenwerkingsverband is bekend geworden als de 
Taskforce Brabantroute. Later hebben zich ook de 
provincies Zuid-Holland en Limburg en de steden 
Roosendaal, Venlo, Dordrecht en Zwijndrecht 
aangesloten. In 2004 heeft de minister van Verkeer 
en Waterstaat de Taskforce erkend als officiële 
gesprekspartner. 

De Taskforce zoekt  naar een balans tussen de 
verschillende belangen die bij het vervoer van gevaarlijke 
stoffen met elkaar wedijveren: veiligheid, vervoer en 
ruimtelijke ontwikkelingen. Onderling wisselen we kennis 
en ervaringen uit op het gebied van spoorvervoer en 

veiligheid. Richting Den Haag hebben we één boodschap  
om de problemen met het vervoer van gevaarlijke 
stoffen op de agenda te zetten. De ervaring leert dat 
samenwerken tot resultaten leidt.   

In deze folder leest u onze belangrijkste uitgangspunten. 
De Taskforce Brabantroute zal de betrokken ministeries 
vasthoudend wijzen op de problemen en de oplossingen 
die wij daar zelf voor aandragen. Met het doel 
de veiligheidsbelangen van de Zuid-Nederlandse 
spoorgemeenten te behartigen. En niet in de laatste 
plaats die van hun inwoners.

Cora van Nieuwenhuizen,
gedeputeerde voor Mobiliteit en 
Infrastructuur van de provincie 
Noord-Brabant en voorzitter van  
de Taskforce Brabantroute 

Prognose Prorail 2020 d.d. 2003

Prognose Prorail 2020 d.d. 2007

Realisatiecijfers 2007

Realisatiecijfers 2008

Legenda
A = Brandbare gassen (LPG, propaan, ethyleenoxide, butadieen, etc.)
B = Giftige gassen (ammoniak)
C = Zeer giftige gassen (chloor)
D = Zeer brandbare vloeistoffen (benzine, aardgascondensaat, stookolie)
E = Giftige vloeistoffen (acrylnitril, etc.)
F = Zeer giftige vloeistoffen (fluorwaterstof, bromide, etc.)

Vervoer van gevaarlijke stoffen door Brabant
In beeld gebracht is de prognose voor 2020 (ProRail 2007) en de 
realisatiecijfers van 2007 en 2008 voor acht baanvakken in Zuid-Nederland.  
De prognose voor 2020 omvat twee kolommen; de ene kolom is de prognose 
afgegeven in 2003 en de andere kolom is de prognose afgegeven in 2007. 
De aantallen betreffen beladen ketelwagens of tankcontainers per jaar in beide 
richtingen samen. 

Cijfers en feiten
Roosendaal - Lage Zwaluwe
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Breda - Tilburg
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Boxtel - Eindhoven
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Lage Zwaluwe - Kijfhoek
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Eindhoven - Venlo
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Eindhoven - Weert
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Geldermalsen - ’s-Hertogenbosch
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’s-Hertogenbosch - Nijmegen
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Wat is het probleem?
Het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen heeft grote  
gevolgen voor de steden langs de route. De talrijke 
wagons met LPG, ammoniak, benzine of acrylnitril 
brengen niet alleen directe veiligheidsrisico’s met zich mee 
voor omwonenden, de steden worden ook belemmerd in 
de ontwikkeling en uitvoering van ruimtelijke plannen. De 
huidige situatie is trouwens ook voor het spoorvervoer zelf 
niet ideaal. Er bestaan nu weliswaar geen beperkingen, 
maar door de toenemende onveiligheid komt de 
bereikbaarheid van chemische en logistieke centra steeds 
meer in de knel. 

Om deze problemen op te lossen startte het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat in 2005 met de ontwikkeling 
van het Basisnet Spoor, bedoeld als een stelsel van routes 
waarover gevaarlijke stoffen in duurzaam evenwicht 
met veiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen worden 
vervoerd.

Bij de ontwikkeling van het Basisnet Spoor zijn echter 
veel partijen met verschillende belangen betrokken. 
Het proces verloopt niet soepel. In Zuid-Nederland 
sloegen DSM en de provincie Noord-Brabant daarom de 
handen ineen en richtten een denktank op, samen met 
de provincie Limburg, de betrokken steden (Taskforce-
leden en Limburgse steden), vervoerders (Railion), 

infrabeheerders (ProRail), verladers (chemische 
industrie) en hulpverleningsdiensten. Deze zogenaamde 
Urmondgroep heeft het Rijk er inmiddels van 
overtuigd het Basisnet te ontwikkelen op basis van een 
risicobenadering en risicoplafonds. Bovendien ontving 
de minister een pakket met concrete maatregelen die op 
korte termijn en langere termijn moeten leiden tot meer 
veiligheid op het spoor. 

Maatregelen op 
korte termijn

Wat moet er volgens Taskforce Brabantroute nu de komen-
de jaren gebeuren? Terwijl beslissingen over het Basisnet al 
enkele malen zijn uitgesteld en de invoering ervan nog wel 
even op zich laat wachten, duldt de veiligheid op het spoor 
geen uitstel. Ook relatief kleine incidenten met gevaarlijke 
stoffen leiden tot grote ontwrichting. Daarom moeten er al 
op korte termijn voorzieningen worden getroffen. Concreet 
pleit de Taskforce ervoor om vanaf nu per locatie adequate 
maatregelen te treffen, zoals:

Slim samenstellen van goederentreinen
Een van de grootste risico’s bij het spoorvervoer van 
verschillende gevaarlijke stoffen is het ontstaan van 
een gasexplosie, een zogenaamde BLEVE (boiling 
liquid expanding vapour explosion). Daarom moeten 
goederentreinen voortaan zo worden samengesteld dat 
wagons met brandbare gassen gescheiden zijn van wagons 
met brandbare vloeistoffen.

Bij knelpunten snelheid verlagen tot 40 km/uur
Mochten zich op routes voor gevaarlijke stoffen knelpunten 
voordoen, dan moet op de betreffende trajecten de 
snelheid van de goederentreinen worden teruggebracht 
naar 40 km/uur. Zelfs al heeft dat tot gevolg dat - ook voor 
het personenvervoer - de capaciteit op het spoor afneemt 
en er langere wachttijden ontstaan bij overwegen.

Verbeterde versie Automatische TreinBeïnvloeding (ATBvv) 
invoeren
Bijna dagelijks rijden er treinen door rood. Het huidige 
systeem van automatische treinbeïnvloeding brengt 
alleen treinen tot stilstand die met een snelheid hoger 
dan 40 km/uur een rood sein passeren. De verbeterde 
versie van het systeem zorgt ervoor dat dit ook gebeurt 
bij treinen die langzamer rijden. Omdat er ook bij lage 
snelheid veiligheidsrisico’s bestaan, moet het verbeterde 
systeem worden ingevoerd langs alle routes waarover 
gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Wat is 
het probleem?

Gemeenten in Zuid-Nederland waar in het verleden 

incidenten of ongevallen hebben plaatsgevonden. Gemeenten waar reeds ATB vv’s zijn of nog moeten 

worden geplaatst (peildatum september 2008).
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De Taskforce Brabantsroute ziet het Basisnet Spoor als een 
maatregel die op de middellange termijn kan bijdragen 
aan veilig spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Voor 
de invoering van het Basisnet Spoor heeft de Taskforce 
Brabantroute de volgende uitgangspunten vastgesteld:

Een Basisnet Spoor zonder knelpunten
Wil het Basisnet Spoor een duurzame oplossing zijn voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen, dan mogen er geen 
veiligheidsknelpunten meer voorkomen. De maatregelen 
die wij op korte termijn voorstellen, dragen ertoe bij dat 
zich geen overschrijdingen voordoen van de normen en 
oriënterende waarden die gelden voor het Plaatsgebonden 
Risico respectievelijk Groepsrisico.

Betuweroute moet Brabantroute ontlasten
Uit het oogpunt van veiligheid is de Betuweroute veel 
geschikter voor het vervoer van gevaarlijke stoffen dan de 
Brabantroute. Daarom moet de minister er alles aan doen 
om de Betuweroute optimaal te benutten. Afgesproken is 
al dat het gebruik van de Brabantroute en de Betuweroute 
vanaf januari 2009 wordt gemonitord en dat de Taskforce 
Brabantroute elke drie maanden een rapportage ontvangt.

Respecteren van afspraken met gemeenten
Bij de ontwikkeling van het Basisnet moet het Rijk de 
afspraken respecteren die eerder met gemeenten zijn 
gemaakt over de veiligheid in het kader van ruimtelijke 
ontwikkelingen.   

Samenvoegen Hoogfrequent Spoor en Basisnet Spoor
In het programma Hoogfrequent Spoor en in het 
Basisnet Spoor is dezelfde spoorinfrastructuur het uit-
gangspunt om verschillende ambities in het spoorvervoer  
te realiseren. Ofschoon het ministerie al heeft toegezegd 
beide programma’s te integreren, zullen wij erop toezien 
dat dat ook gebeurt.   

Iedereen werkt aan veiligheid
Alle bij het vervoer van gevaarlijke stoffen betrokken 
partijen moeten op hun eigen terrein werken aan de 
veiligheid. Met als principe: wie veiligheidswinst boekt, 
mag die zelf incasseren. Als bijvoorbeeld vervoerders met 
veiliger voertuigen rijden, mogen zij er meer van op het 
spoor brengen.

Maatregelen op 
lange termijn

Maatregelen op
middellange termijn

Door het groeiende spoorvervoer en toenemende 
veiligheidsrisico’s zullen de grenzen van het Basisnet 
Spoor vroeg of laat worden bereikt. Dan is er geen 
andere oplossing meer dan het realiseren van een 
netwerk van spoorverbindingen buiten de stedelijke 
gebieden. Alleen zo kunnen de in het Basisnet Spoor 
afgesproken risicoplafonds in de steden gehandhaafd 
blijven. 

Goederenruit Zuid-Nederland
Al lang pleit de Taskforce voor een duurzame 
oplossing in de vorm van een robuust netwerk 
van goederenspoorlijnen, bestaande uit de 
Betuweroute, de RoBel-lijn (van Rotterdam naar 
België/Antwerpen), een gemoderniseerde IJzeren 
Rijn en een Zuidtak van de Betuweroute. Al deze 
spoorverbindingen dienen qua veiligheid te 
beschikken over de kwaliteit van de Betuweroute. 
Zo ontstaat ruime capaciteit voor het 

spoorgoederenvervoer tussen de economische 
en industriële centra Rotterdam, Vlaamse Ruit 
en het Ruhrgebied. Het biedt de Benelux-havens 
(Rotterdam, Antwerpen, Vlissingen, Zeebrugge, etc.) 
de noodzakelijke verbindingen naar het achterland 
en het creëert bovendien extra ruimte voor het 
personenvervoer.
Pas dan worden de tussenliggende stedelijke gebieden 
ontzien en kunnen die zich ruimtelijk verder 
ontwikkelen. 
De Taskforce spant zich in om de realisatie van de 
Goederenruit op de politieke agenda in Den Haag te 
houden, met prioriteit voor de RoBel-verbinding.
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