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1.

INLEIDING

1.1.

Aanleiding

Het vrijleggen van de MerwedeLingelijn betekent dat er in het dorp Tricht
een derde spoor wordt aangelegd. Het gevolg is dat de gelijkvloerse kruisingen niet langer houdbaar zijn en er ongelijkvloerse kruisingen in het
dorp worden gerealiseerd. Halverwege de kern Tricht komt om deze reden
een fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van de Nieuwsteeg, op de plek
waar nu een gelijkvloerse kruising ligt. De Lingedijk krijgt eveneens een
doorgang onder het spoor, waardoor het verkeer op deze plek niet langer
gehinderd wordt door passerende treinen. Door de beperkt beschikbare
ruimte wordt de onderdoorgang alleen toegankelijk voor langzaam- en
autoverkeer en voor calamiteitendiensten. Het vrachtverkeer kan gebruik
maken van de toekomstige randweg rondom het dorp.
De Lingedijk is een karakteristiek en waardevol ruimtelijk element en
daarom belangrijk voor het dorp Tricht en, in groter verband gezien, het
rivierengebied. De doorgang onder het spoor dient daarom zorgvuldig in
de bestaande omgeving te worden ingepast, temeer vanwege de ligging
nabij de kern van het dorp. Om deze reden is een landschappelijke inpassing uitgewerkt, welke als doel heeft de ruimte rondom de onderdoorgang
van een passende inrichting te voorzien. Middels participatieavonden is
samen met bewoners en betrokkenen nagedacht over de mogelijkheden

De planlocatie, de kruising van het spoor met de Lingedijk. (PDOK)

voor de landschappelijke inpassing. De input van deze avonden heeft
bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat.
Voorliggend document voorziet de landschappelijke inpassing en de
beeldkwalitatieve uitgangspunten voor de toe te passen bouwwerken en
verhardingen van een toelichting. Hierin wordt de ruimtelijke context van
de onderdoorgang beschreven en worden mogelijkheden voor een goede
inpassing uiteengezet in woord en beeld.
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1.2.

Ligging van de onderdoorgang

De locatie voor de beoogde onderdoorgang ligt ter plaatse van de huidige kruising van de Lingedijk met het spoor. Het betreft de zuidelijke
spoorwegovergang van Tricht, nabij het dorpscentrum. De dijk grenst hier
aan het water van de Linge, waardoor de ruimte voor de onderdoorgang
beperkt is. Ook dient de inrichting in voldoende mate hoogwatervrij aangelegd te worden.
1.3.

Leeswijzer

Hierna wordt de ruimtelijke inpassing van de onderdoorgang besproken.
Allereerst wordt ingegaan op de ruimtelijke context en de huidige ka-

Spoorbrug over de Linge.

De Lingedijk in westelijke richting.

Spoorbrug gezien vanuit de tuin van Lingedijk 49.

De gelijkvloerse kruising van de Lingedijk met het
spoor.

rakteristieken van de planlocatie. Daarna wordt de landschappelijke en
stedelijke inpassing van de onderdoorgang besproken.
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2.

RUIMTELIJKE CONTEXT

2.1.

De Lingedijk

De Lingedijk is een karakteristieke historische dijk met een nog altijd belangrijke verkeersfunctie voor het dorp Tricht en omgeving. De dijkweg
sluit aan op de Middelweg en de Appeldijk in het westen en loopt via de
kern van Tricht naar de aansluiting met de N833 en de Rijksstraatweg
ter hoogte van Geldermalsen in het oosten. Naast ontsluitingsweg is de
Lingedijk een populaire recreatieve route. De hogere ligging van de weg
op de dijk biedt het fraaie uitzichten over het water, de oevers en het omliggend rivierenlandschap van de Linge. Daarnaast leidt de dijkweg langs
een diversiteit aan locaties en bebouwing, zoals akkers en boomgaarden
in het buitengebied, en bedrijvigheid, (horeca)voorzieningen en bijzondere (historische) bebouwing in de kern van Tricht.
De Lingedijk maakt van oudsher deel uit van een aaneenrijging van dijken
die samen bescherming boden tegen het water van de Linge. Naast deze
waterkerende functie heeft de Lingedijk ook altijd een belangrijke ver-

Uitsnede van de historische topografische kaart (omstreeks 1900) met de Lingedijk aangegeven. (kademo.nl)

keersfunctie gekend, waarbij het zorg droeg voor de ontsluiting van Tricht
en omliggende plaatsen als Buur- en Geldermalsen. De verkeerskundige
functie van de dijkweg is tegenwoordig nog altijd belangrijk voor de ontsluiting van het dorp Tricht.
Het belang van de Lingedijk voor de ontsluiting van Tricht en de recreatieve functie ervan betekent dat de beoogde onderdoorgang onder het
spoor zorgvuldig dient te worden ingepast in de omgeving. Van primair
belang is een verkeerskundig goed functionerende ontsluiting; veilig en
overzichtelijk. De aanleg van de passage biedt daarnaast ook kansen
voor een versterking van de ruimtelijke kwaliteit rond de dijk en de Linge

De Lingedijk gezien vanaf de gelijkvloerse kruising richting het oosten.
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en de recreatieve functie van de Lingedijk. Door de verlaging van het
wegverloop komt de dijkweg op deze plek dicht bij het peil van de Linge,
wat mogelijkheden biedt om de beleving van de rivier te versterken.
Daarnaast ontstaat er rond de infrastructuur ook ruimte die als recreatieve
pleisterplaats kan worden ingericht.
2.2.

Kruising van infrastructuur

Ter plaatse van de toekomstige onderdoorgang ligt een kruising van
infrastructuur. Het spoor kruist op deze plek de Lingedijk middels een
gelijkvloerse kruising, en overbrugt vervolgens de rivier de Linge via een
betonnen brug. Daarnaast ligt ter plaatse van de doorgang een aftakking
van het fietspad die de Lingedijk via het Trichtsevoetpad met het station
van Geldermalsen verbindt, eveneens over de betonnen brug. Circa 50
meter ten oosten van de spoorovergang kruist de Lingedijk vervolgens de
Kerkstraat, een belangrijke dorpsstraat van Tricht. De samenkomst van
de verschillende wegen betekent dat de opgave van de inpassing moet

Uitsnede van de algemene hoogtekaart Nederland (AHN.nl).

bijdragen aan overzichtelijk knooppunt, passend bij de schaal en karakter
van het dorpse landschap ter plaatse. Verkeerskundig is dit hoe dan ook
een lastige kruising. Door middel van een shared-space inrichting wordt
hier een verkeerskundig meest optimale inrichting voorgestaan.
2.3.

Huidige situatie planlocatie

Tot op korte afstand van de spoorkruising staan woningen langs de
Lingedijk. Ten oosten van het spoor, ter hoogte van de kern van Tricht,
staan de woningen direct aan de dijk. Enkel smalle stoepen of voortuinen
bepalen de ruimte tussen de voorgevels en de weg. Dit zorgt voor een
smal wegprofiel waar voetgangers, fietsers en auto’s de beperkte ruimte

Zicht over de Linge, gezien vanaf het fietspad op de spoorbrug.
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moeten delen. Ten westen van het spoor is de bebouwingsdichtheid lager
en staan de woningen verder van de weg.
De dijkbebouwing kenmerkt zich veelal door woningen van één a twee
bouwlagen met kap. De positionering op het perceel, de schaal en maat
en architectuur verschillen echter. De straatwand wordt afgewisseld met
onbebouwde percelen en tuinen, die door de hogere ligging van de dijk
doorzichten bieden naar het achterliggende landschap. De afwisseling in
vorm en architectuur maakt de straat tot een karakteristiek bebouwingslint
in het rivierengebied.
Ter plaatse van de kruising van de dijk met het spoor ligt een gelijkvloerse
kruising met bijhorende voorzieningen voor de spoorwegovergang. Ten
westen van het spoor ligt aan de noordzijde een klein terrein voorzien
van halfverharding waar incidenteel auto’s kunnen parkeren. Ten zuiden

Schematische weergave van de ligging van het plangebied in relatie tot omliggende infrastructuur.

daarvan ligt een privétuin aan het water, omsloten door dichte beplantingsranden. Ten oosten van het spoor staan tot dicht op het spoor woningen aan de dijk, waarbij de percelen afgeschermd zijn met eveneens
dichte beplanting aan de randen. Naast de woning aan de zuidzijde ligt
een restaurant met een terras dat uitstrekt van de weg tot aan het water.
De woning Lingedijk 74, tussen het spoor en de Lachende Gans gelegen,
is voor de aanpassing aangekocht en zal worden gesloopt.

Luchtfoto van de kruising van de Lingedijk met het spoor.

072-262 Ruimtelijke inpassing onderdoorgang Lingedijk Tricht

8

3.

UITGANGSPUNTEN EN ONTWERPVARIANTEN

3.1.

Uitgangspunten

Zoals aangegeven leidt de aanleg van een derde spoor in het kader van
de veiligheidsregelgeving rond het spoor tot de vervanging van de overweg door een onderdoorgang. Daarbij gelden verkeerskundig en ruimtelijk
de volgende vooraf bepaalde uitgangspunten.
De doorrijhoogte voor autoverkeer is bepaald op 3.60m. Deze route
maakt deel uit van de calamiteitenroute via het Trichtse Voetpad. De
eerste uitruk (brandweer) dient gebruik te kunnen maken van deze onderdoorgang, wat bij genoemde doorrijhoogte goed mogelijk is. Daarnaast
is ervoor gekozen om gescheiden banen voor fietsers en voetgangers te
realiseren, die ook minder verdiept kunnen kruisen.
De uitgangspunten voor het ruimtelijk ontwerp voor de infrastructuur en
haar omgeving zijn:
• De vorm van het dijktalud is een grastalud, de voet- en fietspaden
liggen zo veel als mogelijk op het niveau van het talud.
• De rijloper voor gemotoriseerd verkeer ligt verzonken vanwege de
doorrijhoogte. Deze valt daarmee grotendeels weg in het aanzicht
vanaf de oever.
• Zones rond de infrastructuur worden eenvoudig ingericht met doeltreffende ruimtelijke oplossingen.
• De constructies en profielen van de bestaande Lingebrug zijn uitgangspunt voor het ontwerp en worden doorgezet tot aan de dijk.
• Doel is de omgeving van de infrastructuur een rustig en zo open mogelijk karakter te geven.

Ontwerp voor de onderdoorgang van de Lingedijk.

Het wegontwerp en de kunstwerken voor de onderdoorgang zijn ontworpen om aan de gestelde eisen te voldoen en een open karakter te
bieden. Aan de normen met betrekking tot de hellingspercentages wordt
voldaan zodat alle verkeersdeelnemers gebruik kunnen maken van de

• Voor wat betreft de parkeervoorzieningen geldt dat ProRail enkel de

onderdoorgang, waarbij in opdracht van ProRail onderzoek is uitgevoerd

parkeerplaatsen die komen te vervallen als gevolg van de nieuwe situ-

door Grontmij. Hiermee is de bruikbaarheid en veiligheid van het infra-

atie, zal terugbrengen.

structurele ontwerp aangetoond.
072-262 Ruimtelijke inpassing onderdoorgang Lingedijk Tricht

9

Voorliggend ontwerp richt zich daarom vooral op de omgeving van de
infrastructuur en bevat suggesties voor de materialisering van de kunstwerken, zoals brughoofden etc. binnen het plangebied.
3.2.

Variantenstudie

Voorafgaand aan de uitwerking van het schetsontwerp zijn verschillende
ontwerpoplossingen voorgelegd tijdens een bewonersavond (april 2015)
waarbij bewoners zich konden uitspreken over voorkeuren voor diverse
(deel-)oplossingen. Vooral werd vanuit de bewoners aandacht gevraagd
voor het voorkomen van hangplekken en het optimaliseren van de verkeersveiligheid.
Op hoofdlijnen is het ruimtelijk concept uit schetsontwerp II is als meest
wenselijk naar voren gekomen. Echter wel met een aantal mogelijke
aanpassingen: de trap uit schetsontwerp I geniet bij een meerderheid de
voorkeur in plaats van de speelse trap. De speelse trap wordt hierbij weer
talud. Ook is er de wens tot het doortrekken van de kade aan de oostzijde
van de tunnel tot aan het spoor (tussen De Lachende Gans en het spoor).
In overleg met de eigenaren van De Lachende Gans is hier evenwel van
afgezien.
Teneinde de privacy van de bewoners te beschermen en overlast te voor-

De verschillende varianten die zijn voorgelegd, zijn in bovenstaand paneel weergegeven.

komen, is gevraagd om ter hoogte van het perceel Lingedijk 49 (westelijk
van de geschetste groeninrichting) een bufferzone te creëren. Ten slotte

Bovenstaande ontwerpoplossing zijn nader onderzocht op technische

is de wens geuit om geen verharding aan te brengen om fietsen te stallen.

haalbaarheid en mogelijkheden voor beheer en onderhoud. Vervolgens

Deze laatste wens wordt niet volledig ingevuld omdat vanuit het maat-

is de oplossing uitgewerkt en opgenomen in het Voorlopig Ontwerp (VO)

schappelijk belang een voorziening voor fietsen wordt getroffen, al is dit

van het inpassingsplan van de Lingedijk, dat in het volgende hoofdstuk is

een zeer bescheiden voorziening van slechts enkele fietsbeugels.

toegelicht.
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4.

HET SCHETSONTWERP (VO)

4.1.

Beoogde planontwikkeling

De huidige gelijkvloerse kruising van de Lingedijk met het spoortracé zal
plaats maken voor een onderdoorgang zodat de verkeerstromen gescheiden worden. De onderdoorgang biedt ruimte voor voetgangers, fietsverkeer en personenautoverkeer en is voldoende ruim gedimensioneerd om
ook calamiteitendiensten (brandweer, ambulance etc.) door te laten. De
geringe hoogte van de doorgang betekent dat vrachtverkeer geen gebruik
kan maken van de kruising. Om deze reden wordt een randweg rondom
het dorp aangelegd. Bijkomend voordeel hiervan is dat het doorgaande
vrachtverkeer niet langer over de smalle dijk door de kern van Tricht hoeft
te rijden, wat ten goede komt aan de ruimte voor fietsers en voetgangers
en het woon- en leefklimaat aan de dijk.
De aanleg van de onderdoorgang leidt tot een ingrijpende transformatie
van de Lingedijk en het dorp. Ter plaatse van de onderdoorgang dient
ruimte te worden gemaakt voor de af- en toerit wat ten koste gaat van
een woning (Lingedijk 47) en een deel van het terras van het aangrenzende restaurant De Lachende Gans. Daarnaast betekent dat dat voor
de fietsbrug over de Linge maatregelen dienen te worden genomen om
een goede afwikkeling van het fietsverkeer te waarborgen. De huidige
aansluiting vanaf het Trichtsevoetpad op de Lingedijk zal immers komen
te vervallen.

Het ontwerp voor de landschappelijke inpassing van de onderdoorgang en het ontwerp voor de shared space.

De onderdoorgang wordt uitgevoerd met twee hoogtepeilen. De doorgang
voor auto’s krijgt aan weerszijden hoger gelegen doorgangen voor fietsers
en voetgangers, zodat het hoogteverschil voor de laatst genoemde verkeersgroep beperkt blijft. Ter hoogte van de Kerkstraat wordt een kruising
aangelegd volgens de principes van een ‘shared space’. Dit houdt in dat
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Shared space:
- Asfalt met streetprint;
- Subtiel lijnpatroon als scheiding
tussen voetgangers en autoverkeer;
- Laden en lossen Bistro De Lachende Gans.

Shared space:
- Lantaarn bij iedere entree van de kruising;
- Eenduidige armaturen.

Parkeerplaatsen evenwijdig aan het spoor
Parkeerplaatsen omzoomd met een geschoren haag

C’
A’
Hoogtebegrenzer (3.40m) t.b.v. onderdoorgang

B’
Terras Bistro De Lachende Gans

Grastalud

C
B
Schuine trap in het talud:
Treden voegen zich naar
het terreinverloop

A

Geluidsschermen

Steiger aan het water
Zitelementen in het talud

Ruig grasland met extensief maaibeheer

Groensingel (geschoren haag of ‘ruiger’ struweel)

0

4

8

12

16

20m

N

Definitief schetsontwerp Onderdoorgang Lingedijk Tricht - juni 2016
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de ruimte zodanig wordt ontworpen dat alle verkeersstromen gelijkwaar-

Doorsnede A - A’

dig zijn aan elkaar. Daarom zijn er ter plaatse geen voorrangssituaties

Fietsstrook

zodat de weggebruiker wordt aangesproken op haar eigen verantwoor-

Autorijbaan

Toegang parkeerstrook

Fietsstrook en voetpad

Woonperceel
Steiger met zitrand

delijkheidsgevoel. Het ontwerp voor de shared space inrichting wordt in
onderhavig document besproken in hoofdstuk 5.
4.2.

Planconcept

Voor de landschappelijke inpassing van de onderdoorgang wordt gestreefd naar een heldere leesbaarheid van de onderdoorgang waarbij de
A

beleving van de weggebruiker en van de dorpsbewoner en recreant die
kort kan verblijven in het gebied, centraal staat. Om deze reden wordt de

A’

Doorsnede B - B’

inpassing met minimale middelen uitgevoerd zodat zich zo weinig mogelijk
Fietsstrook

visuele obstakels voordoen en de passant een rustig en helder beeld van

Autorijbaan

Fietsstrook en voetpad

de doorgang krijgt. Om dezelfde reden worden de geluidsschermen op
het viaduct uitgevoegd in glas, zodat de overspanning visueel niet zwaar-

Spoordek

der of meer massief wordt dan nodig is. Het gevoel van een tunnel wordt
verder verzacht door vanaf het punt waar de fietspaden en rijbaan onder
het peil van de dijk zakken, het noordelijke grastalud mee te laten aflopen.
Het wegtracé maakt op deze manier onderdeel uit van het verloop van het
B

terrein, vanaf de bovenkant van de dijk (ca. +5,5 m) tot een halve meter
boven het waterpeil van de Linge (ca. +1,0 m).

B’

Doorsnede C - C’
Fietsstrook

Daarnaast biedt de onderdoorgang de mogelijkheid om de Linge beter be-

Autorijbaan

Fietsstrook en voetpad

Fietsstrook en voetpad
Beplanting woonperceel

Parkeerplaats
Haag

leefbaar te maken voor de recreanten op de dijk. De Linge is per slot van
rekening op weinig plaatsen zo dicht te benaderen als ter plaatse van de

Spoordek

toekomstige onderdoorgang. Hierdoor kan van de noodzaak van de doorgang een deugd worden gemaakt waarbij de verkeerskundige ingreep
gepaard gaat met de toevoeging van een kleinschalige aantrekkelijke
C

0

2

4

6

C’
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Doorsneden Onderdoorgang Lingedijk Tricht • juni 2016
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verblijfsplek aan de rivier. De vrijkomende ruimte aan de oostzijde van
de doorgang biedt tevens mogelijkheden om het huidige terras van het
restaurant aldaar beperkt uit te breiden, waardoor het terras meer ruimte
aan het water krijgt. Deze mogelijkheid zal nader onderzocht worden op
wenselijkheid.
De inrichting van de shared space dient zodanig te worden uitgevoerd, dat
een logische plek ontstaat waar iedere gebruiker zijn plek kent. De ruimte
wordt voorzien van een materialisering die passend is bij het dorpse karakter van Tricht en het dijklint. Daarnaast dient de kruising te worden
voorzien van een minimale inrichting van sturende middelen, zodat de
hoofdstroom over de Lingedijk, via de onderdoorgang wordt gestuurd
door aanduidingen in het straatvlak.
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5.

RUIMTELIJKE INPASSING

Het hiervoor beschreven planconcept vormt de basis voor het schetsontwerp, dat hierna is weergegeven. Vervolgens worden de diverse onderdelen van de inpassing toegelicht.
Het plan gaat uit van een open inrichting waarbij de beleving van het
dijkprofiel, met aflopend grastalud tot aan de Linge, het hoofdthema is.
Het wegbeloop is autonoom gevormd op basis van verkeerstechnische
uitgangspunten en geeft de onderdoorgang een zelfstandige vorm en
positie in het talud van de dijk. Vanwege het bijzondere karakter van de
open zichtrelatie met de Linge, wordt dit zicht maximaal open gehouden
en benut. De plek wordt daarmee zeer herkenbaar en afwijkend ten opzichten van de rest van het dijklint in Rumpt.
5.1.

Beleving van de Linge (westzijde)

De onderdoorgang grenst nagenoeg aan het water van de Linge. Door

A Zicht op de oostelijke zijde van de onderdoorgang, gezien vanaf de spoorbrug.

de verdiepte ligging en de buiging van het wegverloop richting het water,
nadert de rijbaan de rivier tot op enkele meters. Dit biedt kansen om voor
recreanten en omwonenden een plek te creëren waar men dicht bij het
water van de rivier kan komen. Daarnaast grenst de onderdoorgang aan

B

A
Locaties van de impressiebeelden.

B Zicht op de kruising met de shared space, gezien vanaf de insteekweg.
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een buitenbocht van de rivier, wat in zuidwestelijke richting ruim zicht biedt
over de rivier en in oostelijke richting een meer beperkt zicht over de rivier.
Om deze reden wordt een bijzondere plek aan het water gecreëerd, zodat
de realisatie van de onderdoorgang naast een verkeerstechnische oplossing ook, daar waar voldoende ruimte is op het dijktalud, als verblijfsplek
of rustpunt kan dienen.
Daartoe wordt een kleine houten vlonder aan de waterkant aangelegd,
geheel op het talud en direct grenzend aan het water. De vlonder is bereikbaar via een trap met betonnen traptreden in het grastalud. De treden
voegen zich naar het hoogteverloop van het terrein; bij de stukken flauwe
helling zijn de treden dieper, en bij steilere stukken juist korter. Bovenaan
de trap, bij de aansluiting met de weg, worden enkele eenvoudig vormgegeven fietsbeugels aangebracht zodat recreanten kort hun fiets kunnen
stallen. Hier is de aanloop naar de trap vlak zodat bezoekers eenvoudig

C Zicht op de zitplek aan het water, met op voorgrond de betonnen traptreden in het talud.

van de fiets- en voetpaden naar de vlonder kunnen oversteken en eventueel hun fiets kunnen stallen.

C

D
Locaties van de impressiebeelden.

D Zicht vanaf de vlonder aan het water, met links het ruige grasland.
072-262 Ruimtelijke inpassing onderdoorgang Lingedijk Tricht

16

Rondom de vlonder worden betonnen zitranden aangebracht. Deze
elementen worden zodanig geplaatst dat ze gericht zijn op het water en
bezoekers met de rug naar het talud gaan zitten. De elementen worden
voorzien van hoge rugleuningen zodat ze een robuuste uitstraling hebben
en een bijzonder beeldmerk vormen op deze plek. De hoge rugleuningen
zorgen er ook voor dat de verspreiding van het stemgeluid beperkt blijft.
Dit is van belang om de geluidsoverdracht richting de omliggende woningen tot een minimum te beperken. Om de geluidsoverdracht verder te
beperken wordt het talud ten westen van de trap voorzien van een ruig
grasland, waardoor bezoekers ontmoedigd worden om hier in het gras
te gaan zitten of spelen. Daarnaast wordt de grens tussen de openbare
ruimte van de onderdoorgang en de aangrenzende privétuin voorzien van
een groensingel, die de bestaande groene afscherming breder en dichter
zal maken. Deze wordt uitgevoerd met een geschoren haag of beplant
E Zicht op de onderdoorgang, gezien vanaf de kruising met shared space. Rechts de insteekweg en fietspad.

met ruiger struweel dat verder kan uitgroeien.
5.2.

Inpassing van het terras (oostzijde)

Ten oosten van de toekomstige onderdoorgang ligt restaurant De Lachende Gans met een terras dat zich uitstrekt over het talud van de dijk;

F

E

Locaties van de impressiebeelden.

F Zicht op de onderdoorgang, gezien vanaf het fietspad aan westelijke zijde.
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vanaf de huidige Lingedijk, tot aan een vlonder net boven het waterpeil

Het talud tussen het terras en de onderdoorgang wordt enkel voorzien

van de Linge. In het terras wordt het hoogteverschil opgevangen middels

van kort gemaaid gras. Dit leidt tot een rustig beeld van de onderdoorgang

keermuren en begroeide taluds. Een deel van het huidige terras zal plaats

en behoud van het fraaie doorzicht over de Linge in oostelijke richting.

moeten maken voor het wegtracé van de onderdoorgang, waarna het

Een eenvoudige, maar robuuste houten kantbeschoeiing markeert de

overgebleven gedeelte zich zal voegen naar het beloop van de weg. De

grens tussen land en water.

overgang tussen het zakkende maaiveld van het fietspad en de horizontale ligging van de fietsenstalling van het restaurant wordt opgevangen

5.3.

Het oude dijktracé (noordzijde)

met een keermuur. Een smalle onverharde strook tussen het fietspad en

Het wegtracé op de dijk wordt verlegd naar de onderdoorgang. De gelijk-

de keermuur biedt ruimte aan een geschoren haag die het zicht op het

vloerse spoorwegovergang komt hierdoor te vervallen. De woningen ten

betonnen muur wegneemt. Afhankelijk van het ruimtebeslag en het door

noorden van de dijk blijven bereikbaar door de toepassing van insteekwe-

het restaurant gewenste beeld (meer open zicht of een meer beschutte

gen tot aan het spoor. Aan de westzijde komt de insteekweg uit op een

rand) kunnen daarnaast overstaanders in de haag worden geplaatst.

klein parkeerterrein, dat evenwijdig ligt aan het spoortracé. De haakse

Voorwaarde is wel dat een soort wordt gekozen met een smalle kroonpro-

parkeerplaatsen worden omzoomd met een lage geschoren haag. Deze

jectie en dat de bomen regelmatig worden opgekroond ten behoeve van

dienen als compensatie voor de (informele) parkeergelegenheid aan de

de passerende fietsers.

straatzijde in de nu nog bestaande situatie. Door aanleg van deze plaatsen is het niet ,langer nodig om direct aan de dijk te parkeren, waardoor

Aan de zijde van de bestaande weg is momenteel nog een ondergrondse

het zicht voor de weggebruiker en de wegbeleving hier verbeteren.

vuilcontainer aanwezig. In overleg met de restauranteigenaar zal worden
bezien of en zo ja hoe deze verplaatst wordt, indien dit noodzakelijk

Aan de oostzijde van het spoor zijn de woningen bereikbaar via een

mocht zijn vanwege de aanleg van de onderdoorgang. Het terras wordt

fietsstraat, die vervolgens als fietspad doorloopt over de brug richting het

aan de westzijde voorzien van een passende afronding middels een lage

station van Geldermalsen (Trichtsevoetpad). Ten noorden van het fiets-

geschoren haag. De huidige volwassen boom aan de waterkant markeert

pad kan het aanwezige groen op de woonpercelen behouden blijven. Ten

de hoek van het terras en is tevens beeldbepalend voor het dorpszicht

zuiden van het fietspad is plaats voor acht parkeerplaatsen voor de be-

vanuit de omgeving en vanaf het fietspad op de brug. Indien dit technisch

zoekers van het restaurant De Lachende Gans en bezoek van bewoners.

mogelijk is dient de boom derhalve bij de aanleg van de onderdoorgang

De parkeerplaatsen liggen op gelijk niveau met de fietsstraat op het talud

te worden gespaard. Het gedeelte van het terras dat aan het water grenst,

van de onderdoorgang, waardoor ook hier gewerkt wordt met een keer-

en de reeds aanwezige houten vlonder kunnen worden behouden.

muur. De keermuur kan hier net als bij de fietsenstalling van het restaurant
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worden omzoomd door een geschoren haag, zodat ook hier het beton aan
het zicht wordt onttrokken. Eventueel kan de haag tot kniehoogte hoger

Shared space:
- Asfalt met streetprint;
- Subtiel lijnpatroon als scheiding
tussen voetgangers en autoverkeer;
- Laden en lossen Bistro De Lachende Gans.

uitgroeien dan het peil van de parkeerplaatsen, zodat ook de geparkeerde
auto’s grotendeels uit het zicht blijven van de passant en de gasten op het
terras bij het restaurant.

Shared space:
- Lantaarn bij iedere entree van de kruising;
- Eenduidige armaturen.

Het talud tussen de fietsstraat en de rijbaan van de onderdoorgang wordt
eveneens uitgevoerd met gras en indien technisch mogelijk; enkele solitaire bomen of een kleine bomenrij.
5.4.

Shared
space evenwijdig aan het spoor
Parkeerplaatsen

Ten oosten van de onderdoorgang komen verschillende wegen bij elkaar
in een kruising. Vanwege de beperkte ruimte en de complexiteit van de

Parkeerplaatsen omzoomd met een geschoren haag

kruising wordt de ruimte uitgevoerd als een shared space. Dit houdt in dat
C’

alle verkeersdeelnemers gelijkwaardig aan elkaar zijn, en dat de ruimte
A’

geen voorrangsregeling kent. Hierdoor wordt een beroep gedaan op de
Hoogtebegrenzerverantwoordelijkheid
(3.40m) t.b.v. onderdoorgangvan

iedere verkeersdeelnemer om tot een goede

verkeersafwikkeling te komen. Een dergelijke ruimte heeft als voordeel
dat de verkeersdeelnemer wordt gedwongen om extra rekening te houden B’
met anderen, wat de veiligheid op dergelijke plaatsen vaak ten goede
Terras Bistro De Lachende Gans

komt. De paradox dat de toepassing van minder verkeersregulerende
maatregelen tot minder ongelukken leidt is eerder aangetoond; dat is
waarom het principe van shared space vaker wordt toegepast.

Ontwerp van de kruising met shared space.
Grastalud

Op de kruising komen twee belangrijke wegen samen, namelijk de Kerkstraat en de Lingedijk. Daarnaast ligt hier de entree naar onderdoorgang
en de aftakking van de fietsstraat over de brug. De vier wegen komen
Schuine trap in het talud:
Treden voegen zich naar
het terreinverloop

A

Steiger aan het water
Zitelementen in het talud

C
B

Geluidsschermen
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samen op een kruising waar de ruimte beperkt is, maar wel karakteristiek

Direct nabij de aanloopstroken naar de onderdoorgang worden hoog-

voor het dorpsbeeld van Tricht. De gevels van de aangrenzende panden

tebegrenzers geplaatst, die eventueel doorrijdende hogere voertuigen

staan dicht op de weg, en enkel een trottoir of een smalle voortuin ligt

waarschuwen om niet verder de onderdoorgang in te rijden. De vormge-

tussen de rijbaan en de gevel.

ving van deze hoogtebegrenzers zal worden afgestemd op de armaturen
die worden geplaatst aan de randen van de shared space; zo mogelijk

De ruimte van de shared space wordt voorzien van asfalt waarin middels

worden deze geïntegreerd.

streetprint een baksteenpatroon is aangebracht. Het patroon suggereert
een traditionele bestrating terwijl het asfalt voor de benodigde stevigheid

5.5.

Van VO naar DO

en geluidsreductie zorgt. Aan alle entrees kondigt een eenduidige strook

Voorliggende visie op de inrichting van de ruimte rond de shared space en

over de breedte van het wegdek het begin van de shared space aan.

onderdoorgang is een Voorlopig Ontwerp; een ontwerp op hoofdlijnen dat

Tevens worden lantaarnpalen met klassieke armaturen op de overgang

verder uitgewerkt moet worden tot een Definitief Ontwerp (DO). Daarbij

van iedere aanloopstraat naar de shared space geplaatst. De lantaarns

zullen diverse inrichtingsaspecten geconcretiseerd worden. Zo moet de

verzorgen de nodige belichting en markeren tevens de entrees tot de

profilering en inrichting van de dijktaluds , beschoeiing etc en positie van

ruimte. Omdat het wenselijk is de ruimte zo eenvoudig als mogelijk in te

mogelijk enkele bomen in overleg met het waterschap worden uitgewerkt.

richten, dienen verkeersborden en andere duidingen tot een minimum

De boomkeuze en klimplanten langs het geluidscherm (niet transparante

beperkt te worden. Voor zover deze strikt noodzakelijk zijn, kunnen deze

delen noordelijk van de bestaande kruising) en hagen kunnen in overleg

op de armaturen worden geplaatst, zodat niet meer palen etc. worden

met bewoners en gemeente worden bepaald.

aangebracht dan nodig is.

Ook de materialisering en kleurstelling van verhardingsmaterialen, schermen etc. zal in overleg tussen ProRail en gemeente worden bepaald.

De grens tussen de voetgangersgedeelten aan de randen van de shared
space en het centrale weggedeelte (de rijloper) wordt met een minimale
markering aangegeven. Deze kan bestaan uit grondspotjes, paaltjes of
onderbroken markeringen op het wegdek. Aan het begin van de Kerstraat
is voor de bevoorrading van het restaurant De Lachende Gans en ook
voor andere laad- en losactiviteiten in de Kerkstraat een laden en lossen
plaats opgenomen. Ook deze kan met een onderbroken markering op het
wegdek worden aangegeven.
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Tijdens en na de presentatie van het VO op 30 juni 2016 zijn opmerkingen

• Voor de geluidschermen is deels glas voorzien, gevraagd wordt of aan

gemaakt en vragen gesteld over de inpassing, die meegenomen kunnen

voorzieningen wordt gedacht om graffiti tegen te gaan. De geluids-

worden in de verdere uitwerking van het VO naar DO:

chermen op de brug worden van glas omdat begroeiing niet mogelijk

• Aangegeven is dat de vlonder bij de Linge geen hangplek zou mogen

is. Voor het noordelijk deel worden dichte schermen met begroeiing

worden. Zonder dat de gemeente hier beloftes over kan doen is aan-

voorzien. Het proces van keuze van de materialisering van de geluid-

gegeven dat dat niet de bedoeling is van de vlonder en dat deze ook

schermen wordt door de gemeente geleid.

niet zo is ingericht. Er komen 3 fietsbeugels en er wordt een kleine

• Op de vraag of de twee kastanjes langs de Lingedijk aan de westzijde

vlonder met enkele zitelementen gerealiseerd, in een verder open en

van de onderdoorgang gehandhaafd blijven is bevestigend geant-

overzichtelijke ruimte.

woord.

• De vormgeving van de hoogtebegrenzer en de plek daarvan is bespro-

• De laatste vraag betrof de inrichting van de shared space in relatie

ken. De plek van de hoogtebegrenzer wordt niet aangepast aangezien

tot de uitgangen van de woningen tussen Kerkstraat en spoor en het

verder van de tunnel af plaatsen, tot een beperking van de bereik-

verzoek of er paaltjes kunnen worden geplaatst zodat niet direct langs

baarheid voor bijvoorbeeld verhuiswagens zou leiden voor de huizen

de woningen wordt gereden.

nabij de onderdoorgang. De rood-witte balk is ook niet aanpasbaar, de
staanders mogelijk wel.
• Parkeerplaatsen aan de oostzijde van de onderdoorgang zijn openbaar.
Parkeerplaatsen aan de westzijde van de onderdoorgang worden
gerealiseerd langs het spoor. De hoeveelheid plekken die verdwijnt,
wordt door ProRail teruggebracht. Door bewoners is aan de gemeente
gevraagd hier meer plekken te realiseren. De gemeente wil dit breder
beschouwen in Tricht in plaats van alleen op deze locatie.
• Het zicht vanuit de woningen tegenover De Lachende Gans wordt niet
beperkt door onderdelen van de onderdoorgang.
• De openbare laad- en losplek in de shared space op de hoek van
de Kerkstraat is niet alleen voor De Lachende Gans maar ook voor
omliggende zaken. Deze plek is de enige reële mogelijkheid om te
laden en lossen voor De Lachende Gans. Vanwege het incidentele en
kortstondige gebruik, kan deze plek voor meerdere horecavestigingen
benut worden.
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6. REFERENTIE AFBEELDINGEN

Referenties van traptreden en zitelementen in een grastalud.

Referenties van straatbanken met hoge rugleuning.

Referenties van houten vlonders/steigers aan de waterkant.

Referenties van openbare ruimte vormgegeven als shared space.
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