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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
In Tricht is ProRail voornemens om op drie locaties langs het spoor
onderdoorgangen te realiseren. De locaties zijn de kruisingen van het
spoor met de nieuwe randweg, de Nieuwsteeg en de Lingedijk. De aan
te leggen kunstwerken bevatten de ruimtelijke onderdelen tunnelelement,
hellingbanen, trappen en openbare ruimte rond de kunstwerken. In
voorliggend beeldkwaliteitplan zijn de beeldkwalitatieve voorwaarden voor
de ontwikkeling toegelicht.
1.2 Doel
De beeldkwaliteitvoorschriften vormen een toetsingskader dat aanvullend
is op de in het bestemmingsplan of in andere planvormen vastgestelde
ruimtelijke kaders. Voor zover deze maatvast zijn te benoemen, zijn
deze in het bestemmingsplan vastgelegd. Dit betreft aspecten zoals de
situering en de afmeting van de bebouwing. Beeldkwaliteitsvoorschriften
hebben betrekking op de uiterlijke verschijningsvorm.
1.3 Locaties
Tricht ligt in de gemeente Geldermalsen. Dwars door het dorp loopt
een spoorlijn. De spoorlijn krijgt in de directe toekomst een extra spoor
en wordt dus verbreed. Deze gelegenheid wordt gebruikt om van de
overgangen onderdoorgangen te maken.
Naast de twee bestaande overgangen, Lingendijk en Nieuwsteeg komt
er ten noorden van Tricht in de nieuw aan te leggen randweg een derde
kruising. Alle drie worden verdiept aangebracht.
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Verkeersfunctie verschillend per onderdoorgang

Architectonisch één verhaal

De drie locaties van de toekomstige onderdoorgangen van het spoor in Tricht
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Verbinding van oost en west Tricht

lingedijk
Beeldkwaliteitsplan MerwedeLingeLijn Tricht

2. BEELDKWALITEIT
2.1 Doelstelling beeldkwaliteit
Het doel van dit Beeldkwaliteitsplan (BKP) is een kader scheppen voor het
toetsen van toekomstige bouwaanvragen voor de 3 onderdoorgangen en

de woningen

de directe omgeving zodat er een eenduidige kwalitatieve spooromgeving

voor

Het beeldkwaliteitsplan bevat relevante criteria en suggesties en richt zich

ontstaat. Tevens dient het ter inspiratie voor verdere planuitwerking.
op de ruimtelijke uitgangspunten zoals: schaal, maat, vorm, textuur, kleur,

één object.
m een

expressie etc. Dit BKP is een formeel toetsingskader voor welstand.
Het BKP richt zich primair op de actuele opgave van de volgende

Langsdoorsnede over as Lingedijk

kunstwerken en hun directe omgeving (tunnelelement, hellingbanen,
trappen en openbare ruimte rond het kunstwerk)

eid 30km/u.

De drie onderdoorgangen:
Onderdoorgang nieuwe randweg
Onderdoorgang voor fietsers en voetgangers Nieuwsteeg
Onderdoorgang Lingedijk
Voor deze onderdoorgangen is door ProRail reeds een Voorlopig Ontwerp
uitgewerkt, dat uitgangspunt is voor dit BKP
Tekening Voorlopig Ontwerp onderdoorgang Lingedijk, ProRail
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Spoor terplekke van kruising Nieuwsteeg

randweg

Kuising Randweg: ruimtelijke verbinding oost
en west door middel van bomenrij

8

Spoor terplekke van kruising Lingedijk

Nieuwsteeg

Kuising Nieuwsteeg: verbinding door middel van
herkenbare loop/fietsroute.

spoor

spoor

Spoor terplekke van kruising Randweg

DORP

spoor

RAND DORP

Lingedijk

Kuising Lingedijk: Verbinding door open zicht op
de Linge

2,2 Kenmerken en uitgangspunten 3 locaties
Randweg

Lingedijk

De randweg, die net buiten het dorp komt te liggen, is nog niet aangelegd

Zoals de naam al zegt, ligt deze onderdoorgang aan de oude dijk langs de

ten tijden van het maken van dit Beeldkwaliteitsplan. De onderdoorgang

Linge. De onderdoorgang wordt zowel voor snel als voor langzaamverkeer

wordt over het algemeen met hoge snelheid genomen en is geen

gebruikt. Het accent bij deze onderdoorgang ligt op het panorama op de

verblijfsplek. De weg snijdt door het landschap, doelstelling is dan ook het

Linge, het beeldmerk van Tricht.

tunnelgevoel te beperken.

Rustig wandelen en fietsen met zicht op de Linge staat hier dus centraal.

De onderdoorgang is voor voetgangers, fietsers en auto.

Ook de mogelijkheid om aan de Linge te kunnen verblijven ligt binnen de
mogelijkheden. Een verblijfsplek wordt samen met de vormgeving van de

Nieuwsteeg

onderdoorgangen vormgegeven.

De onderdoorgang aan de Nieuwsteeg ligt midden in het dorp. De
onderdoorgang is bedoeld voor langzaamverkeer. Het gaat hier om
een gedeelde ruimte voor fietsers en voetgangers. Fietsers nemen
de onderdoorgang via een hellingbaan die ook geschikt is voor
rolstoelgebruikers. De voetganger kan via een trap naar beneden.
Tevens is de omgeving van deze onderdoorgang een verblijfs- /
ontmoetingsplek. Belangrijk is veiligheid en sociale controle.
Verkeerskundig is hier behoefte aan een duidelijke sturing / afbuiging van
de auto versus het langzaamverkeer.
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Baksteen met accenten van schoonbeton

Eenduidige materialisatie voor alle onderdoorgangen

Binnenzijde onderdoorgang combinatie van baksteen
en schoonbeton

2.3 Algemene criteria beeldkwaliteit
Eenduidige vormgeving onderdoorgangen
Eenduidig beeld in alle drie de onderdoorgangen: materiaal en vormgeving
zijn familie van elkaar. De architectuur is passent in deze ‘dorpse’
omgeving: in basis traditioneel, herkenbaar, sober en eenvoudig.
Voor de kunstwerken aan de Nieuwsteeg en de Lingedijk geldt: toepassing
voor de wanden en keermuren baksteen of baksteenstrips. Toepassing
plafonds, banden en andere accenten schoonbeton.
Voor het kunstwerk langs de nieuwe Randweg geldt dat het aanzicht van
de tunnel in materiaal overeenkomst met de andere twee kunstwerken.
In de tunnel zelf kan gebruik gemaakt worden van schoonbeton. Het

Inspiratie: oude spoortunnels
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moet worden voorkomen dat de lange lengte van de onderdoorgang te

industrieel en visueel ‘hard’ van karakter wordt. De mogelijke lange lengte
van de onderdoorgang zou kunnen worden gebroken door het toepassen
van een kunstwerk.
NIET ZO

De vorm van de tunnel is zo licht en open mogelijk.
Materiaal aan de binnenzijde van de onderdoorgang moet vadalismeproof zijn, of niet uitnodigen voor graffiti of goed schoon te maken zijn.
MAAR ZO

De overspanningen van de spoorbrug verjongen naar de randen. Met
name de overspanning van het spoor bij de nieuwe randweg komt
hiervoor in aanmerking. Hiermee wordt het gevoel van een diepe, lange,
donkere tunnel beperkt en gestreefd naar een beeld van een ranke,
luchtige overspanning.
Benodigde hekwerken op de brug staan iets terugwijkend waardoor de

Bij de onderdoorgang nieuwe randweg de vormgeving
van de overspanning van het spoor verjongen naar de
randen

constructie zo licht mogelijk oogt.
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Materiaal schoonbeton
in combinatie met
baksteen, gelijk
aan vormgeving
onderdoorgangen
voor keermuren en
trapelementen

Eenvoudige trap van schoonbeton, passend bij
architectuur onderdoorgangen

Zicht op daglicht aan andere kant van onderdoorgang

Ruim ogende hellingbaan; open, licht, veilig
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Ruime toegang tot onderdoorgang

Keermuren met zorg vormgeven door verbijzondering
metselwerk

Licht en ruimte
Om de onderdoorgangen een prettige en sociaal veilige plek te maken
zijn een aantal dingen van belang:

Combinatie van keermuur en (groene)taluds aan de
randweg om de landschappelijke ligging te versterken

•

De onderdoorgang is ruim opgezet zodat men elkaar ruim kan
passeren

•

De toegang tot de onderdoorgang is ruim vormgegeven en ook
betreedbaar voor rolstoelgebruikers en andere mindervalide.

•

Trappen en hellingbanen zijn ruim licht vormgegeven. Zicht op de
omgeving en vanuit de omgeving zicht op de lager gelegen delen.

•

Door de beperkte ruimte rondom onderdoorgang Lingesteeg worden
hoogtes met keermuren opgevangen. De keermuren niet hoger
maken dan strikt noodzakelijk is.

Zoveel mogelijk grastaluds toepassen

•

De keermuren langs de hellingbaan zullen extra aandacht nodig
hebben om te voorkomen dat het een al te industrieel, grootschalig
en visueel hard beeld krijgt. De hoogte van de muur zou gebroken
kunnen worden door een verbijzondering van het metselwerk.

•

Rond de onderdoorgang langs de nieuwe Randweg zoveel mogelijk
werken met groene taluds ipv keermuren om zo de landschappelijke
ligging te accentueren.

•

Onder brug langs de Linge geen grastalud maar goed vormgegeven
“verharding”

Talud onder viaduct Lingedijk zorgvuldig vormgeven
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Trottoir 20x20 of 30x30 betontegel

Eenvoudige functionele bij de omgeving aansluitende bestrating

Fietspad rood asfalt

Rijweg asfalt
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Bestratingsmateriaal
Om de eenduidigheid van de straten zo veel mogelijk te behouden en
indien nodig te versterken gaat de materialisatie van de wegdelen uit
van het bestaande materiaal in de omgeving, cq zoekt aansluiting bij
materialisatie in omgeving.
Daarmee is de bestrating sober en doelmatig. Verbijzondering worden
niet in de bestrating gevonden maar in verlichting, groen en zicht.
Bestratingsmateriaal en gebouwde keringen voor hoogteverschillen
worden gebruikt als middel om de verschillende verkeersstromen
waar nodig te onderscheiden. In de referentiebeelden staat een
Nieuwe randweg

materiaalaanduiding gegeven die aansluit op de bestaande bestrating en
als doel heeft verkeersgedrag te sturen en verkeersroutes, looplijnen etc
leesbaar en vanzelfsprekend te laten zijn.

Nieuwsteeg

Lingedijk
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Eenvoudige paaltjes, rvs

Stalen hekwerk, rvs, vandalisme-bestendig, eenvoudig
16

Bomen met robuuste afscherming mogelijk om
onderscheidt te maken tussen rijweg en trottoir. Bij de
onderdoorgang Nieuwsteeg en Lingedijk toepasbaar

Robuuste bankjes met basis schoonbeton en hout,
passend bij arcitectuur onderdoorgang

Meubilair
Materialisatie is sober en eenvoudig en vandalisme bestendig.
Uitgangspunt robuuste materialen; bijvoorbeeld beton, hout en staal.
Beton als materiaal past ook weer heel mooi bij de materialisering van de
onderdoorgangen.
Materialisatie van alle ondersteunende voorzieningen zijn van één familie.
Hekken, afzetpaaltjes en lichtmasten, armaturen, valbescherming van
éénzelfde materiaal en vormgeving.
Beperken aantal objecten voor straatverlichting, bebording etc. Daar waar
mogelijk de straatborden combineren met masten verlichting.

Aanlichten van entree onderdoorgangen en de directe
omgeving

Materialen zijn verkeersruimte ondersteunend (waar nodig aanvullend op
bestratingskeuze).
Verlichting
•

Goede verlichting in de onderdoorgangen. Zicht behouden op de inen uitgangen.

•

Heldere verlichting bij de entrees van de onderdoorgangen.

•

De verlichting moet voloen aan de nieuwe norm NPR13201

•

De verlichting dient te voldoen aan het Beleids- en beheerplan 2017
tot en met 2021 van de gemeente Geldermalsen.

•

Armaturen dienen opgenomen te zijn in de architectuur van de
onderdoorgang en niet los erop gemonteerd tenzij zorgvuldig
vormgegeven armatuur.

•

Aanlichten van de kunst

Goede heldere verlichting in de onderdoorgangen
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Nieuwe randweg

Nieuwsteeg

Lingedijk

Lichtlijn die verbindt onder het spoor door.

Open constructie met zicht op de Linge

Bomen vormen een visuele verbinding tussen beide
kanten van het spoor
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Bomen bij de entrees onderdoorgang
Nieuwsteeg en Lingedijk

Sfeer, leefbaarheid en bestendigheid
De onderdoorgangen vormen de verbinding tussen oost en west in Tricht.

de spoorbaan een doorlopende woonstraat. Belangrijk is het om hier een

De drie onderdoorgangen hebben wat betreft visuele verbinding allemaal

fijne plek te creëren die onderdeel uitmaakt van de straat. Door middel

hun eigen uitgangspunten. Deze uitgangspunten staan op de linker

van lichtlijnen of kunst in de tunnel wordt er een plek gerealiseerd. Het zou

pagina genoemd.

hier ook mooi zijn als de toegangen van de tunnel worden geflankeerd
met een mooie boom en een plek om te zitten.

Nieuwe randweg

De boom en bank kunnen tevens worden ingezet om de pleinvormige

De onderdoorgang langs de nieuwe randweg is veel meer een functionele

toegang van de onderdoorgang af te schermen voor auto’s die hier

route met het accent op doorgaand verkeer. Wat we hier willen creëren is

moeten afbuigen.

het gevoel in het landschap te zijn en zo min mogelijk in de tunnel / onder
maaiveld. Dit wordt bereikt door de grastaluds mee te laten zakken met de

Lingedijk

weg waardoor de tunnel zo kort mogelijk wordt gehouden. Bomen die de

De onderdoorgang langs de Lingedijk heeft een hoog recreatief karakter.

randweg begeleiden vormen een visuele verbinding tussen beide kanten

Hier speelt het zicht op de Linge een grote rol. Accentuering van de

van het spoor.

dijk door het toepassen van ruimte grastaluds zorgt voor een blijvende

Bij de uitwerking van de architectuur van deze onderdoorgang moet bij de

samenhang tussen dijk en Linge. Het talud onder de brug wordt zorgvuldig

beoordeling de nadruk liggen op de kwaliteit van de taluds en de hoogte

vormgegeven maar vanwegen de schaduwwerking niet groen.

van de keerwand.

De constructie van de brug is open aan de Linge zijde waardoor het

De keerwand kan in dit geval van beton zijn maar vraagt wel om een

zicht op de Linge gegarandeerd is. Op de onderdoorgang komen glazen

zorgvuldige vormgeving met mogelijk een kunstuiting.

geluidsschermen waardoor de ruimtelijke samenhang tussen de beide
zijde van het spoor wordt vergroot.

Nieuwsteeg

Een verblijfsplek langs het water wordt in dezelfde materalen vormgegeven

De Nieuwsteeg is juist een plek midden in de kern van Tricht. Hier kruist

als de onderdoorgangen.
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Een onderdoorgang van, voor en door Tricht
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Een onderdoorgang van, voor en door Tricht
Door de onderdoorgangen te verbijzonderen en kwaliteit te geven aan de
binnenzijde krijgen ze meer uitstraling. Dit kan doormiddel van kunst en /
of verlichting.
Als deze verbijzondering samen met de bewoners wordt bedacht en
gerealiseerd, versterkt dit de inpassing van de onderdoorgangen in het
weefsel van Tricht.
De inpassing van de creatieve bijdragen van de bewoners wordt integraal
mee ontworpen in de architectuur van de onderdoorgangen. Een
voorbeeld hiervan staat op de linkerpagina.
Door kwaliteit en uitstraling is er minder kans op vandalisme.
Belangrijk hierbij: de breedte van de onderdoorgang is zo gedimensioneerd
dat het niet mogelijk is om lijsten OP de wanden te plaatsen. Deze moeten
verzonken in de wand worden aangebracht. De tunnel mag niet smaller
worden.
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