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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Port of Utrecht is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en overheid, dat zich richt op 
efficiënte en innovatieve georganiseerde logistieke activiteiten. Port of Utrecht wil hiermee de 
bedrijven en overheden in de regio Utrecht een sterk en duurzaam multimodaal knooppunt bieden. 
 
Eén van de projecten van Port of Utrecht is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de 
mogelijkheden voor het weer aantrekken van spoorvervoer van / naar Lage Weide. Dit project wordt 
uitgevoerd in samenwerking met de industrievereniging Lage Weide en de ondernemers op Lage Weide. 

1.2 Doelstelling 

Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor het weer aantrekken van 
spoorvervoer van / naar Lage Weide is de inventarisatie van de bestaande spoorinfrastructuur op deze 
locatie. 
 
Deze inventarisatie heeft in juni 2014 plaatsgevonden  op basis van beschikbare gegevens en een 
opname ter plaatse. Doel van de inventarisatie is om de mogelijkheden voor overslag van goederen op 
het spoor in beeld te brengen, zodat bij concrete vraag naar spoorvervoer snel inzicht wordt verkregen 
of overslag van de goederen (container, bulk en/of wagenladingenvervoer) laagdrempelig en met 
minimale investeringen gerealiseerd kan worden. 

1.3 Uitwerking 

In bijlage A is een overzicht gegeven van de bestaande spoorlocaties op Lage Weide, waar eventuele 
overslag zou kunnen plaatsvinden. 
In het volgende hoofdstuk worden deze locaties één voor één beschreven. 
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2 Beschrijving spoorlocaties 

2.1 Spooraansluiting Strukton 

De spooraansluiting van Strukton bevindt zich aan de stamlijn ten noorden van de hoofdbaan Amsterdam 
– Utrecht. 

2.1.1 Beschrijving huidige situatie 

Aan Westkanaaldijk 2 is Strukton gevestigd. Strukton produceert op deze locatie betonproducten ten 
behoeve van railinfrastructuur, waaronder perronkeerwanden, kabelkokers en  funderingen voor 
bovenleiding. 
Het spoor loopt met een S-boog, met diverse vertakkingen, het terrein op. De sporen in de vertakkingen 
lopen over het algemeen door tot in een hal / werkplaats. Er liggen in totaal 5 sporen met zeer 
beperkte opstel- en/of rangeerlengte op het terrein. De maximale lengte per spoor is circa 100 meter 
en er is het nodige rangeerwerk nodig voor het bereiken van een aantal van de sporen. 
 
Het terrein is voorzien van asfaltverharding en ook een groot deel van de sporen ligt in bestrating 
(asfalt). 
 

 
 

 
Overzicht spooraansluiting Strukton 
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2.1.2 Overige opmerkingen 

De sporen op het terrein van Strukton lijken door hun ligging, zeer korte lengte en het doorsnijden van 
de bedrijfsvoering van Strukton (spoorterrein lijkt op dit ogenblik enkel in gebruik voor 
opslagdoeleinden) niet erg geschikt voor overslag van goederen van derden. 
 
De opbouw van verhardingen met eventuele funderingslagen is op dit moment onbekend en zal nader 
onderzocht moet worden als hier overslag zou moeten plaatsvinden. Vooralsnog lijken deze 
verhardingen niet geschikt voor zeer zware belastingen door bijvoorbeeld reachstackers. 
(containeroverslag) 
 
De aansluiting op de hoofdbaan Amsterdam – Utrecht is voorzien van beveiliging. In de stamijn direct 
voor de spooraansluiting van Strukton staan sein 3898 en ERTMS-bakens. Dit is de overgang tussen de 
beveiligde hoofdbaan en de niet beveiligde spooraansluiting van Strukton. 
 

 
Aansluiting op spoor Amsterdam - Utrecht 
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2.2 Spooraansluiting Bonder 

De spooraansluiting van Bonder Recycling bevindt zich aan de stamlijn ten noorden van de hoofdbaan 
Amsterdam – Utrecht. 

2.2.1 Beschrijving huidige situatie 

Bonder Recycling is gevestigd aan Kanaaldijk 15. Bonder Recycling richt zich hoofdzakelijk op het 
reinigen en recyclen van spoorballast en hierbij behorende activiteiten zoals op- en overslag van ballast 
en andere spoorgerelateerde producten en verwerking hiervan.  
 
Op dit ogenblik vinden bij Bonder Recycling één a twee treinbedieningen per dag plaats. Dit betreft 
bulkgoed. (met name ballast) 
 
Op het terrein liggen in totaal 4 sporen. Eén van de sporen ligt over een lengte van circa 100 meter in 
een overdekte hal, waar droge overslag van stukgoed plaats zou kunnen vinden.  
Twee sporen hebben maximale opstellengte van 600 meter. Verder liggen er nog twee kopsporen met 
opstellengte van 390 meter. 
Het buitenterrein is voorzien van klinkerverharding, riolering en verlichting. Het overige gedeelte 
bestaat uit de recyclingfabriek, op- en overslaghallen en kantoor. 
 

 
Spooraansluiting Bonder Recycling  

2.2.2 Overige opmerkingen 

De verharding op het terrein bestaat uit betonklinkers met menggranulaat als fundatie, en wordt deels 
bereden door zwaar verkeer (bulldozers). Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of deze constructie 
ook geschikt is voor zeer zware belastingen van bijvoorbeeld reachstackers. (containeroverslag) 
 
In verband met de exploitatie van het terrein moet rekening worden gehouden met mogelijke 
verstuiving van zand e.d.. 
 
Bonder Recycling heeft aangegeven dat gebruik van de sporen / overslaghal door derden bespreekbaar 
is. 
 
Het terrein en spooraansluiting zijn eigendom van Bonder Recycling. 
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2.3 Laad- en losplaats Isotopenweg 

De laad- en losplaats Isotopenweg ligt aan de stamlijn “Utrecht – industrieterrein Lage Weide”. Deze 
stamlijn is aan de zuidkant aangesloten op de hoofdbaan Amsterdam – Utrecht. 

2.3.1 Beschrijving huidige situatie 

Aan de laad- en losplaats ligt één spoor met een lengte van 314 meter. Langs het spoor ligt een 
verharding van betonplaten (Stelconplaten®), ca. 280 x 10 meter. De laad- en losplaats is voorzien van 
verlichting. Door een schuifpoort en hekwerk is de laad- en losplaats afgesloten van de openbare 
infrastructuur. 
 

       
Laad- en losplaats Isotopenweg 

2.3.2 Overige opmerkingen 

Oorspronkelijk is deze laad- en losplaats aangelegd voor containeroverslag van vuilvervoer. De ACTS-
draaibakken die hiervoor gebruikt werden, werden met behulp van een ketting overgeslagen van wagon 
op vrachtwagen.  
 
De opbouw van de fundering onder de Stelconplaten is op dit moment onbekend. Vooralsnog lijkt deze 
verharding, mede door de toegepaste Stelconplaten, niet geschikt voor zeer zware belastingen door 
bijvoorbeeld reachstackers. (containeroverslag) 
 
De laad- en losplaats is eigendom van Bonder Recycling. Het terrein lijkt op dit ogenblik af en toe 
gebruikt te worden door Railpro, voor op- en overslag van spoorgebonden materialen. 
 
De aansluiting op de hoofdbaan Amsterdam – Utrecht is voorzien van beveiliging. In de stamijn staan, 
nabij aansluitwissel 3909, sein 3910 en ERTMS-bakens. Dit is de overgang tussen de beveiligde 
hoofdbaan en de niet beveiligde aansluiting van de laad- en losplaats. 
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Aansluiting op spoor Amsterdam - Utrecht 
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2.4 Emplacement Atoomweg 

2.4.1 Beschrijving huidige situatie 

Emplacement Atoomweg is gelegen midden op industrieterrein Lage Weide en ligt aan de stamlijn 
“Utrecht – industrieterrein Lage Weide”. Deze stamlijn is aan de zuidkant aangesloten op de hoofdbaan 
Amsterdam – Utrecht. 
 
Het emplacement Atoomweg is ingeklemd tussen de Atoomweg en de Uraniumweg en bestaat uit 4 
sporen. De opstellengte van deze sporen varieert tussen 502 en 633 meter. 
Op het emplacement is geen verlichting aanwezig. De Atoomweg en Uraniumweg naast het 
emplacement zijn wel voorzien van openbare verlichting. Het emplacement is vrij toegankelijk, er 
staan geen hekwerken rondom de sporen. 
 

 
Overzicht emplacement Atoomweg 

2.4.2 Laad- en losplaatsen 

Op het emplacement zijn 4 laad- en losplaatsen aanwezig, namelijk: 
 
Laad- en losplaats 1 
Locatie : Emplacement Atoomweg 

spoor 5011, km 101.27 
Constructie : Spoor 54E1 op houten dwarsliggers. 

Overwegbevloering : In spoor liggen zware universeelplaten (= 
betonplaten). 

Aansluitende verhardingen : Prefab betonplaten 
Afmeting : Lengte laad- en losplaats (overwegbevloering) : ca. 60 meter. 

Aansluitende verharding ca. 24x8 meter. (verharding is deels 
opgebroken) 

Overige opmerkingen : Spoor is eigendom van ProRail.  
De aansluitende verhardingen tot de Uraniumweg zijn van Theo 
Pouw Groep, Utrecht. Tussen Uraniumweg en laad- en losplaats zijn 
betonnen barriers geplaatst en is een lage schuifpoort (1 meter 
hoog) aanwezig. 
Deze laad- en losplaats is sporadisch door Theo Pouw Groep 
gebruikt. 
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Overzicht laad- en losplaats 1 
 
 
Laad- en losplaats 2 
Locatie : Emplacement Atoomweg 

spoor 5011, km 101.22, zijde Uraniumweg 
Constructie : Spoor 54E1 op houten dwarsliggers. 

Overwegbevloering : Aan de zijkant van het spoor liggen 
betonplaten (type zware universeelplaten). 

Aansluitende verhardingen : Betonklinkers 
Afmeting : Lengte zijplaten (zware universeelplaten) : 14.5 meter. 

Aansluitende verharding : ±150 m² (breedte 9.80 meter, lengte 
tussen 13.40 en 17.60 meter. 

Overige opmerkingen : Spoor is eigendom van ProRail.  
Voormalig gebruik is onbekend. 

 
 

 
Overzicht laad- en losplaats 2 
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Laad- en losplaats 3 
Locatie : Emplacement Atoomweg 

spoor 5011, km 101.13, zijde Uraniumweg 
Constructie : Spoor 54E1 op houten dwarsliggers. 
Aansluitende verhardingen : Prefab betonplaten naast het spoor 
Afmeting : Aansluitende verharding : ca. 14x10 meter 
Overige opmerkingen : Spoor is eigendom van ProRail.  

Voormalig gebruik is onbekend. 
 

 
Overzicht laad- en losplaats 3 
 
Laad- en losplaats 4 
Locatie : Emplacement Atoomweg 

spoor 5011, km 100.96, zijde Uraniumweg 
Constructie : Spoor 54E1 op houten dwarsliggers. 

Overwegbevloering : tussen spoorstaven en gedeeltelijk aan zijkant 
van spoor liggen betonplaten. 

Aansluitende verhardingen : Klinkerverharding, loopt door tot spoorstaven. 
Afmeting : Lengte laad- en losplaats (overwegbevloering) : ca. 20 meter. 

Aansluitende verharding : ca. 17x10 meter 
Overige opmerkingen : Spoor is eigendom van ProRail.  

Laad- en losplaats is aangelegd door Platra, met vergunning van 
ProRail. Platra is eigenaar laad- en losplaats. 
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Overzicht laad- en losplaats 4 
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2.5 Spooraansluiting Van Heezik 

2.5.1 Huidige situatie 

De spooraansluiting van Van Heezik ligt in het verlengde van emplacement Atoomweg, aan het eind van 
de stamlijn “Utrecht – industrieterrein Lage Weide”. Deze stamlijn is aan de zuidkant aangesloten op de 
hoofdbaan Amsterdam – Utrecht. 
 
De spooraansluiting bestaat uit één spoor met een lengte van 270 meter. Het hele spoor ligt vanaf de 
spoorpoort in bestrating. (asfalt / betonplaten)  
Het achterste deel van de spooraansluiting ligt over een lengte van circa 100 meter in een overslaghal. 
De bovenkant van de vloer van deze overslaghal ligt ca. 1.20 boven bovenkant spoorstaaf, waardoor een 
zijperron ontstaat. Via dit zijperron is gelijkvloers laden / lossen van wagons met stukgoed mogelijk.  
 

  
Spooraansluiting Van Heezik 

2.5.2 Overige opmerkingen 

De opbouw van de verharding en funderingslaag is op dit moment onbekend. Vooralsnog lijkt deze 
verharding niet geschikt voor zeer zware belastingen door bijvoorbeeld reachstackers. 
(containeroverslag) Gezien het huidige terreingebruik (stukgoed-overslag) is dit echter ook niet de 
meest geschikte locatie op Lage Weide voor eventuele containeroverslag.  
 
De spooraansluiting is eigendom van Van Heezik. 
 
Van Heezik heeft aangegeven de aankoop van het achterste deel van de stamlijn “Utrecht – 
industrieterrein Lage Weide” te overwegen. Dit spoor loopt parallel langs het terrein van Van Heezik en 
zou de mogelijkheid kunnen geven om een extra (overdekt) overslagspoor met een opstellengte van 
circa 100 meter op eigen terrein te realiseren. 
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Bijlage A - Overzicht ligging locaties 
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