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Snel en slim transport door buizen     

Brabant is een economische en technologische topregio. Maar ook een plek waar het �jn en 
gemoedelijk wonen is. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. We organiseren het 
transport in Brabant daarom snel en slim. Met meer vervoer via buizen bijvoorbeeld, in plaats van 
over de weg, het water of het spoor. Daarmee zorgen we dat Brabantse bedrijven kunnen blijven 
groeien en dat Brabant tegelijkertijd een mooie en gezonde plek blijft om te wonen.

Transport door buisleidingen is veilig en duurzaam. 
Het vervoer van goederen gebeurt in feite via een ‘snelweg’ 
onder de grond. Je hoort, ziet en ruikt het niet. Nederland is 
qua regelgeving en beheersing ver met goederentransport 
door buizen.

Slim alternatief
Goederenvervoer door buizen is een 
verstandig alternatief als een continue 
stroom product nodig is. 

Ruhrgebied

De leidingenstraat Nederland (LSNed)
     

onder de grond boven de grond 

In Nederland is vervoer via buisleidingen
omvangrijk: in 2013 werd  

 per buis vervoerd, 
   

12 miljard tonkilometer
bijna 2x zoveel als over spoor.3

2 Bron: Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035

Daarnaast is Brabant zelf een belangrijke 
productie-, logistieke en consumentenregio. 
Veel goederen gaan dus de regio in en uit.

Brabant ligt op een belangrijke doorvoerroute 
van de zeehavens naar het Europese achterland. 

Buisleidingenstraat totaal (Rotterdam – Antwerpen) 
is ongeveer 80 km lang, 100 m breed.

In Brabant gaat het merendeel van de grondstoffen 
voor de chemische industrie via buisleidingen. 
Buisleidingen zijn essentieel voor de energievoor-
ziening en de petrochemische industrie in en om de 
provincie. 

Twee belangrijke tracés zijn op de kaart aangegeven 
• Noord-zuid:  buisleidingenstraat    
  tussen Rotterdam en Antwerpen 
  (Moerdijk-Roosendaal-Woensdrecht)
• Oost-west: een strook met ruimte voor  
   meerdere leidingen. Hier ligt al een 
   belangrijke leiding die doorloopt naar

het industrieterrein Chemelot 2  
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Elke 6sec. 

een volle vrachtwagen.2 

buizen
             een volume 

 vergelijkbaar is met   

komt door de  

voorbij dat

Ruiméén derde
van de jaarlijkse import 

vanuit Rotterdam 
vindt haar weg door  

de leidingenstraat.1

Door Brabant lopen veel
buisleidingen
De provincie stimuleert het vervoer door buislei-
dingen. De provincie wil ruimte vrij houden voor 
aanleg van buizen. Het vervoer door buisleidin-
gen is veiliger dan over de weg en het spoor en 
het kan om woonkernen heen geleid worden. 
Nu de oost-west-verbinding is vastgesteld, is het 
voor bedrijven mogelijk geworden om daar 
relatief gemakkelijk buisleidingen neer te leggen. 

 In de toekomst wordt het mogelijk om multicore  
leidingen te beheren: meerdere bedrijven 
gebruiken één buisleiding. Zo wordt transport 
door buizen voor meer bedrijven interessant.
 

Op dit moment wordt het plan uitgewerkt om 
geschikte CO2 van een fabriek in Antwerpen te 
gebruiken voor  de glastuinbouw in Nederland. 
Afval van het ene bedrijf wordt gebruikt als 
grondstof voor het andere. 

Innovatie

multicore leidingen

CO2
Antwerpen

glastuinbouw in Nederland

• 

• 

De buisleidingenstraat tussen Rotterdam en 
Antwerpen is uniek in Nederland en Europa. 
Omdat vergunningen en beveiliging al zijn gere-
geld, kan hier binnen 8 weken een nieuwe leiding 
liggen. Een dergelijke gebundelde ondergrondse 
buis verkleint het risico, omdat de coördinatie in één 
hand ligt en er veel ervaring is met de verschillende 
stoffen die door de buizen vervoerd worden. 

Een buisleidingenstrook is een tracé dat 
bedoeld is om buisleidingen te leggen. De grond 
wordt hier voor vrij gehouden. Een bedrijf dat 
een leiding wil plaatsen, moet de vergunningen 
bij elke gemeente afzonderlijk aanvragen. 

Door heel Brabant liggen losse leidingen. Een 
dergelijke leiding plaatsen vergt een lang traject 
van vergunningen en bestemmingsplannen. 

Air Liquide

Bedrijven die veel gebruik 
maken van de buisleidingen 
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