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Goederenvervoer per spoor is belang-

Toekomstbeeld OV2040 geduldig,
maar urgentie nu in 2020
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We werken aan een robuust
systeem (Basisnet) voor het spoor

Aken

waarbij veiligheid van omwonenden, het vervoer van gevaarlijke
stoffen en ruimtelijke ontwikkeling
in balans zijn.”

