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Samenvatting
In 2010 en 2011 zijn door Movares en Goudappel Coffeng studies verricht over het
vrijleggen van de Merwede-Lingelijn. Deze studies zijn uitgevoerd in opdracht van
ProRail. ProRail heeft daarbij intensief samengewerkt met de gemeente Geldermalsen
en de Dorpsraad Tricht. Uiteindelijk is voor de oost-westverbindingen in Tricht
gekozen voor een noordelijke rondweg en een verdiepte ligging in de uiterwaarden bij
de Linge.
Recent is door de Werkgroep Spoor Tricht in het kader van de verkeersverbindingen in
Tricht een aantal vragen gesteld. ProRail heeft Movares verzocht om vraag 1 en 2
hiervan nader te beschouwen.
Hieronder zijn per vraag de antwoorden kort samengevat. Het rapport geeft een
onderbouwing van het antwoord.
1. Licht toe wat de overwegingen zijn voor het advies in het rapport van Movares uit
2010.
Destijds zijn kwantitatieve en kwalitatieve criteria gehanteerd. De kwalitatieve
criteria waren: aantal te slopen woningen, investering en verkeerskundige aspecten.
Kwantitatief zijn alternatieven beoordeeld op: eisen van de gemeente Geldermalsen
(eenheid dorp en stedenbouwkundige kansen), leefbaarheid, hinder voor
omwonenden en meerwaarde recreatie.
In 2010 zijn de varianten Middendoor als onacceptabel beoordeeld in verband met
het aantal te slopen woningen. Bovendien scoorden varianten Middendoor op de
andere criteria zoals verkeerskundige afwikkeling minder dan de alternatieven uit
2010.
Voor onderbouwing lees hoofdstuk 1.
2. Beschouw de Lingedijk variant zoals deze is uitgewerkt en zet deze af tegen de
waardering die is gegeven in het Movares rapport uit 2010 en Goudappel Coffeng
uit 2011.
In grote lijnen is de waardering van het door RIS uitgewerkte ontwerp gelijk aan de
waardering voor het ontwerp van Movares uit 2010. Het bredere wegprofiel van
RIS heeft een beperkt negatief effect op de aansluitingen op de Lingedijk en de
beleving van de Linge voor de recreant.
Parallel aan het opstellen van dit rapport loopt echter een onderzoek om deze
effecten te minimaliseren en de inpassing te verbeteren.
Voor onderbouwing lees hoofdstuk 2.
3. Zijn Middendoor-varianten mogelijk?
Onder dezelfde voorwaarden als gehanteerd in 2010 zijn Middendoor-varianten
niet mogelijk; ook nu dienen huizen gesloopt te worden.
Laat men deze voorwaarde vervallen om de studie te kunnen uitvoeren dan lijkt de
variant 1 het meest aantrekkelijk. Deze route loopt via de Belder, die dan iets
verruimd zal moeten worden ten kosten van de Kerktuin en het plantsoen via de
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onderdoorgang naar een rechtstreekse verbinding op de Bulkstraat, zo zuidelijk
mogelijk.
Voor onderbouwing lees hoofdstuk 3.
4. Vergelijk de onderdoorgang Lingedijk met de meest aantrekkelijke variant
Middendoor.
Om een vergelijking tussen de onderdoorgang Lingedijk en Middendoor variant 1
mogelijk te maken is het noodzakelijk om als voorwaarde op te nemen dat
woningen gesloopt mogen worden.
Uit deze vergelijking blijkt dat deze variant 1 geen voordelen biedt ten opzichte
van de onderdoorgang Lingedijk. Ook zonder de voorwaarde zo min mogelijk
woningen te slopen is een keuze voor de onderdoorgang Lingedijk voor de hand
liggend.
Voor onderbouwing lees hoofdstuk 4.
De conclusie van de studie is dat met de kennis van nu Movares en Goudappel Coffeng
nog steeds een variant Middendoor afwijzend zouden adviseren op dezelfde gronden
als destijds.
Middendoor varianten worden als onacceptabel beoordeeld in verband met het aantal te
slopen woningen. Bovendien scoren deze varianten op de andere criteria slechter dan
de onderdoorgang Lingedijk.
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Inleiding
Door het vrijleggen van de Merwede Lingelijn ontstaat op het grondgebied van Tricht
een driesporig baanvak. Op grond van wetgeving betreffende het veiligheidsbeleid op
overwegen zijn gelijkvloerse driesporige kruisingen niet meer toegestaan. De
consequentie is dat de twee bestaande gelijkvloerse overwegen Lingedijk en
Nieuwsteeg gesloten dienen te worden.
In 2010 en 2011 zijn door Movares en Goudappel Coffeng studies verricht over het
vrijleggen van de Merwede-Lingelijn.
Deze studies zijn uitgevoerd in opdracht van ProRail. ProRail heeft daarbij intensief
samengewerkt met de gemeente Geldermalsen en de Dorpsraad Tricht.
Uiteindelijk is voor de oost-westverbindingen in Tricht gekozen voor een noordelijke
rondweg en een verdiepte ligging in de uiterwaarden bij de Linge.
Recent is door de Werkgroep Spoor Tricht in het kader van de verkeersverbindingen in
Tricht een aantal vragen gesteld. ProRail heeft Movares verzocht om vraag 1 en 2
hiervan nader te beschouwen. Deze vragen zijn:
1. Licht toe wat de overwegingen zijn voor het advies in het rapport van Movares uit
2010
a. Geef aan welke uitgangspunten ten grondslag hebben gelegen aan de
verkennende studie: hoeveel sporen, welke schetsontwerpen, etc.
b. Leg uit hoe de scores in het Movares rapport tot stand zijn gekomen.
c. Welke afwegingen en aspecten hebben ten grondslag gelegen aan het
afwijzen van de Middendoor variant. Wat was op die aspecten de motivatie.
2. Beschouw
a. de Lingedijk variant zoals deze is uitgewerkt en zet deze af tegen de
waardering die is gegeven in het Movares rapport uit 2010 en Goudappel
Coffeng uit 2011;
b. de Middendoor variant, met een aanpassing aan de westzijde: hier wordt niet
langer aangesloten op de Bulkstraat maar na het spoor direct afgebogen naar
de Nieuwsteeg en Lingedijk. De precieze situering van het wegprofiel is
onderdeel van het verkennend onderzoek. Neem als uitgangspunt dat bij de
Middendoor variant kan worden volstaan met één onderdoorgang door het
dorp voor langzaam verkeer.
Deze studie is een herijking van het advies van 2010 en 2011 met als doel ophalen van
de oude gedachten en keuzes en huidige ontwerpen hieraan spiegelen.
Vervolgens is een eerste verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van de varianten
Middendoor. Dit vooral om een idee te krijgen of het stedenbouwkundig en
verkeerskundig een optie is die aanzienlijk beter scoort dan de huidige oplossing.
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1

Overwegingen advies Movares 2010 / 2011

De ontwerpen van 2010 en het vervolg daarop van 2011 zijn gebaseerd op drie type
criteria:
1. Randvoorwaarden en uitgangspunten voor het totale project en ontwerpnormen
waaraan voldaan moet worden;
2. Aspecten waarvoor een kwantitatieve waarde is vast te stellen;
3. Aspecten waarvoor alleen een kwalitatief oordeel mogelijk is.
In de volgende paragraaf worden deze criteria uitgewerkt. In de paragraaf daarna de
wijze waarop Movares tot zijn conclusies is gekomen.
1.1 Criteria

A. Aan de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten voor het totale project en
ontwerpnormen moet voldaan worden:
• In het begin van de studie (2010) was sprake van “De huidige ligging van het
spoor inclusief de potentiële uitbreiding naar vier sporen is maatgevend en
oplossingen worden gezocht in vorm, aantal, functie en locatie van de
spoorkruisingen”. Dit is lopende het project teruggebracht tot “In het kader van
de verkenning van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) zijn
verschillende capaciteitsuitbreidingen rondom Geldermalsen onderzocht. Het
kabinetstandpunt van 4 juni 2010 bevat echter geen spooruitbreiding bij
Tricht. Het project Vrijleggen Merwede Lingelijn wordt in het kabinetsbesluit
wel genoemd als conditie voor PHS.”
Vanaf medio 2010 is dus uitgegaan van drie sporen; de huidige tweesporige
baan Utrecht – Den Bosch en een vrijliggende Merwede – Lingelijn.
•

Alle ontwerpvoorschriften die gelden voor de aanleg van spoor en
onderdoorgangen.

•

Hellingen voor de langzaam verkeer verbinding
o Om de raakvlakken beperkt te houden is gekozen voor hellingen van
5% conform ASVV 2004 14.1.2.
o De top- en voetboog van een tunnel behoren bij een ontwerpsnelheid
van 30 km/u. De topboog heeft een straal van 175 m en de voetboog
een straal van 135 m, conform ASVV 2004 10.1.1.

B. De onderstaande kwantitatieve aspecten zijn in de beoordeling meegenomen:
• Het aantal te slopen woningen voor een alternatief of variant. In principe
worden geen woningen gesloopt. Alleen in uiterste noodzaak wordt van deze
regel afgeweken;
• Investeringskosten van een alternatief of variant;
• Verkeerskundige aspecten zoals omrijdfactor, maaswijdte, aantal en type
voertuigen.
C. De onderstaande kwalitatieve aspecten zijn in de beoordeling meegenomen:
• De gemeente Geldermalsen heeft de eis gesteld dat Tricht als eenheid in stand
dient te blijven en niet fysiek en/of functioneel in tweeën gedeeld wordt door
de spoorlijn.
• De gemeente Geldermalsen heeft de wens geuit dat de geboden oplossing een
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•
•
•
•

1.2 Toets Middendoor
2010

meerwaarde voor Tricht oplevert op stedenbouwkundig, verkeerskundig,
sociaal of recreatief gebied.
De leefbaarheid van het dorp;
De verkeerscirculatie, niet in cijfers maar in hinder voor omwonenden;
De stedenbouwkundige kansen;
De beleving van de Linge;

In 2010 en 2011 is onderzocht of een route midden door Tricht een alternatief kan zijn
voor de kruisingen op de Nieuwsteeg en de Lingedijk en of deze route als
enkelvoudige oplossing voor heel Tricht mogelijk is.
In deze rapporten is ook vastgesteld dat een enkelvoudige oplossing niet acceptabel is
en twee spoorkruisingen noodzakelijk zijn.
Er is gekeken naar oplossingen voor verschillende typen verkeer.
• Kruising middendoor alle verkeer (voor enkelvoudige oplossing);
• Kruising middendoor langzaam verkeer / autoverkeer (2e spoorkruising elders
aan te leggen).
Omdat al snel duidelijk was dat één spoorkruising niet acceptabel is en de Rondweg
noord een goede oplossing wordt hieronder alleen vergeleken met de Lingedijk als
onderdoorgang. Alternatieven als spoor op niveau -1 of +1 of Lingedijk op niveau +1
waren al afgewezen (ingreep in de bebouwing en kosten).
De scores zijn destijds gebaseerd op:
 deskundigheid adviseurs Movares en de goede lokale bekendheid van deze
adviseurs (wonend nabij studiegebied);
 veelvuldig overleg met gemeente Geldermalsen en vertegenwoordigers van de
Dorpsraad Tricht en hun inbreng op de voorstellen van Movares.
Een voorbeeld hiervan is het overleg op 25 mei 2010.

1.2.1. Kruising
middendoor alle
verkeer van 2010

Beschrijving variant
Bij de variant middendoor wordt er een nieuwe doorsteek gemaakt tussen Kerkstraat
en Bulkstraat, door de huidige boomgaard ten westen van het spoor. Bij geschiktheid
voor alle verkeer zal ook hier een tunnel nodig zijn van ± 10 m breed en aan beide
zijden van het spoor 100 m lang. Deze maten zijn gebaseerd op uitgangspunten van
2010 en 2011.
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Beschrijving gevolgen
Om deze route mogelijk te maken zullen er doorbraken gemaakt moeten worden in de
bebouwingsrand van zowel de Bulkstraat als de Kerkstraat. Hiervoor zullen enkele
woningen gesloopt moeten worden.
In oostelijke richting zal de route aansluiten op de Kerkstraat. Zwaar verkeer zal via de
Kerkstraat afgewikkeld moeten worden. Dit zal een grote druk leggen op de beleving
en leefbaarheid van de Kerkstraat. Daarbij is de bocht Kerkstraat – Lingedijk erg krap,
wat tot grote problemen zal leiden.
In westelijke richting zal deze nieuwe route aan moeten sluiten op de Bulkstraat / Laan
van Crayestein. Deze wegen zijn niet geschikt voor doorgaand en zwaar autoverkeer.
Voor de verkeerscirculatie in Tricht zal deze variant geen verbetering betekenen ten
opzichte van de huidige situatie. Weliswaar wordt de route via de Prins Johan
Frisoplaats ontlast, maar de Kerkstraat en Bulkstraat zullen juist meer hinder gaan
ondervinden.
Toets Middendoor alle verkeer
Criterium kwantitatief
Aantal te slopen woningen
Investering

Verkeerskundige aspecten zoals
omrijdfactor, maaswijdte, aantal en
type voertuigen.
Criterium kwantitatief
Tricht als eenheid
Meerwaarde stedenbouwkundig,
kansen
Meerwaarde sociaal, leefbaarheid
dorp;
Verkeerscirculatie; hinder voor
omwonenden;
Meerwaarde recreatie, beleving van
de Linge

Beoordeling
Meer dan één pand zoals bij Lingedijk.
Destijds niet acceptabel geacht.
Niet uitgerekend maar hoger dan Lingedijk
t.g.v.
• aanleg compleet kunstwerk en nieuwe
aansluitende wegen
• aantal te slopen woningen
• grondverwerving
Geen structurele verbeteringen voor Tricht
Beoordeling
niet onderscheidend
geen onderscheidende kansen
De leefbaarheid wordt aangetast omdat
verkeer meer door het dorp gaat.
Het verkeer wordt meer door de kern geleid
over wegen die daar niet voor geschikt zijn.
Negatief want meer hinder.
Het verkeer wordt lokaal van de Linge
afgeleid. Deze omweg is kort, het effect is
beperkt maar wel onderscheidend.
Destijds was het idee bij een beperkte
onderdoorgang Lingedijk ook een
aanlegplaats voor kano’s te maken ter
versterking van de recreatieve functie.
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1.2.2. Kruising
middendoor
langzaam verkeer /
autoverkeer 2010

Beschrijving variant
Een alternatief is dat de locatie Middendoor slechts voor langzaam verkeer en
eventueel autoverkeer geschikt wordt gemaakt. Er dient dus nog een tweede route
(Rondweg of Lingedijk) beschikbaar te zijn.
Beschrijving gevolgen
Voor wat betreft ruimtebeslag is dit op deze locatie mogelijk. In dit geval is er een
tunnel nodig van ± 6 m breed en ook 100 m lang aan beide zijden van het spoor. Ook
bij dit model zullen er woningen gesloopt moeten worden in de linten langs Kerkstraat
en Bulkstraat om deze route mogelijk te maken.
Het voordeel van dit alternatief is dat er geen zwaar autoverkeer door de Kerkstraat
en de Bulkstraat komt. Voor fietsers die over de Lingedijk aankomen, betekent het
dat er stukje omgefietst zal moeten worden, wat tot onduidelijkheid kan leiden.
Toets Middendoor voor langzaam en autoverkeer
Criterium kwantitatief
Beoordeling
Aantal te slopen woningen
Meer dan één pand, destijds niet acceptabel
geacht.
Investering
Niet uitgerekend maar hoger dan Lingedijk
t.g.v.
• aanleg 2 kunstwerken
(Lingedijk/Rondweg en middendoor)
en nieuwe aansluitende wegen
• aantal te slopen woningen
• grondverwerving
Verkeerskundige aspecten zoals
Gunstiger dan de variant “alle verkeer” die
omrijdfactor, maaswijdte, aantal en
als enkelvoudige oplossing was bedoeld.
type voertuigen.
Criterium kwantitatief
Beoordeling
Tricht als eenheid
niet onderscheidend
Meerwaarde stedenbouwkundig,
Geen onderscheidende kansen
kansen
Meerwaarde sociaal, leefbaarheid
Niet onderscheidend.
dorp;
Verkeerscirculatie; hinder voor
Niet onderscheidend.
omwonenden;
Meerwaarde recreatie, beleving van
Niet onderscheidend.
de Linge
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2

Toets huidig ontwerp Lingedijk.

Op alle criteria die in de genoemde rapporten van Movares (2010) en Goudappel
Coffeng (2011) gehanteerd zijn wordt het huidige ontwerp opnieuw beoordeeld en
vergeleken met het ontwerp van 2010. Daarbij wordt wel een uitzondering gemaakt
voor het criterium “kosten”. Omdat dit een eerste verkenning betreft worden geen
kostenramingen gemaakt. Omdat de kostenraming van 2010 en heden niet direct
vergelijkbaar zijn wordt eventueel kwalitatief hierover een oordeel gegeven.
2.1 Afmetingen
onderdoorgang
Lingedijk

De wettelijke maximale hoogte van alle voertuigen is 4,00 meter (m.u.v. de maximale
hoogte van een brandweervoertuig; 4.20 meter). Om de benodigde doorrijhoogte te
bepalen adviseert de ASVV 0,50 meter (minimaal 0,25 meter) vrije ruimte aan te
houden ten behoeve van verticale bewegingen tijdens het rijden. Echter, in nieuw
wegdek is 0,10 meer nodig, met het oog op later aanbrengen van nieuwe deklagen
(ASVV). De maximale benodigde doorrijhoogte voor nieuwe situaties is daarmee 4,50
meter. Uit het aangeleverde materiaal blijkt dat de doorrijhoogte van de tunnel in het
ontwerp 3,60 meter is. Zwaar (hoog) vrachtverkeer kan dan ook geen gebruik maken
van de tunnel. Tankautospuiten van de brandweer en kleinere (lagere) vrachtwagens
kunnen wel van de tunnel gebruik maken. Fietsers zijn aan beide zijden van de
tunnelbak voor gemotoriseerd ingepast met een doorrijhoogte van 2,50.
Door de keuze voor aparte doorrijhoogtes voor gemotoriseerd en langzaam verkeer
wordt een grote gebruiksvrijheid voor gemotoriseerd verkeer geboden (alleen
zwaarder, hoog vrachtverkeer moet omrijden). De gemaakte keuze heeft echter
(natuurlijk) ook gevolgen voor de vormgeving. Het gemotoriseerde verkeer rijdt op het
laagste punt als het ware in een ‘tunnelbak’. In situaties waarin de doorrijhoogte ook
voor gemotoriseerd verkeer bijvoorbeeld tot 2,50 met fietsen op het dak (recreatief
verkeer), etc. Dit verkeer zou moeten omrijden via de nieuw aan te leggen rondweg.
De gemeenteraad van Geldermalsen heeft op 28 februari 2012 middels een raadsbesluit
haar voorkeur uitgesproken voor een toe te passen doorrijhoogte van 3,60 meter.

2.2 Korte beschrijving
ontwerp

De bestaande spoorwegovergang in de Lingedijk te Tricht wordt vervangen door een
onderdoorgang. Er is weinig ruimte (lengte) beschikbaar om het benodigde
hoogteverschil te overbruggen. Om die reden wordt de doorrijdhoogte beperkt tot 3,60
meter.
De waarde van 3,60 meter is enerzijds gebaseerd op de wensen van de hulpdiensten
(brandweer) en anderzijds op de wens van de gemeente Geldermalsen. Deze
onderdoorgang zal nog tientallen jaren in deze vorm gebruikt worden. Met 3,60 meter
is een belemmering aanwezig voor zwaar, hoog vrachtverkeer maar wordt toch ruimte
geboden aan hoger (recreatief) verkeer dat aan 2,50 meter niet voldoende heeft.
Fietsers en voetgangers worden fysiek van de hoofdrijbaan gescheiden, zodat het te
overwinnen hoogte verschil voor deze categorieën weggebruikers geminimaliseerd en
met aanvaardbare hellingpercentages overbrugd kan worden.
Voor een beschrijving van het ontwerp van de onderdoorgang Lingedijk en de second
opinion hierop verwijzen we naar de volgende rapporten:
• RIS : “Toelichting weginrichting onderdoorgang Lingedijk” referentie RIS437K31-KRH-KA-1500290 / Vrijgegeven / Versie 2.0
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•
•

2.3 Toets

1_095 concept 1.0 van 18 november 2014;
Grontmij : “Toetsdocument second opinion onderdoorgang Tricht” referentie GM0154348 versie Definitief van 25 februari 2015;
RIS : “Toelichting shared space aansluiting onderdoorgang Lingedijk” referentie
RIS437-1/azah/114 concept 1.0 van 27 februari 2015.

Op dezelfde criteria als gehanteerd bij het ontwikkelen van varianten door Movares is
het ontwerp van 18 november 2014 (referentie RIS437-1_095 concept 1.0) getoetst.
Criterium kwantitatief
Beoordeling
Aantal te slopen woningen
Gelijk aan schetsontwerp Movares maar
grotere aantasting van terras aan Lingedijk
door breder profiel.
Investering
Vermoedelijk zelfde ordegrootte als
schetsontwerp Movares
Verkeerskundige aspecten zoals
Niet onderscheidend t.o.v. schetsontwerp
omrijdfactor, maaswijdte, aantal en
Movares. Wel waren, door het andere
type voertuigen.
wegprofiel, de aansluitingen op de
Lingedijk eenvoudiger.
Criterium kwantitatief
Beoordeling
Tricht als eenheid
Niet onderscheidend t.o.v. schetsontwerp
Movares.
Meerwaarde stedenbouwkundig,
Het ontwerp van Movares benadrukte meer
kansen
de ligging van Tricht aan de Linge,
waardoor meerwaarde gecreëerd wordt.
Het nu in ontwikkeling zijnde
“Landschappelijke inpassingsplan
Lingedijk onderdoorgang” heeft Movares
niet getoetst.
Meerwaarde sociaal, leefbaarheid
Niet onderscheidend t.o.v. schetsontwerp
dorp;
Movares.
Verkeerscirculatie; hinder voor
Niet onderscheidend t.o.v. schetsontwerp
omwonenden;
Movares.
Meerwaarde recreatie, beleving van
De beleving van de Linge voor met name
de Linge
fietsers is in dit ontwerp minder dan in het
schetsontwerp van Movares omdat de
constructie meer gesloten is dan in het
ontwerp van 2010.
Samengevat heeft het huidige ontwerp een andere waardering dan het schetsontwerp
van Movares uit 2010 op de volgende punten:
 Een breder wegprofiel door de scheiding van langzaam verkeer en autoverkeer;
 Hoger comfort door minder te overbruggen hoogteverschil voor langzaam verkeer;
 Een grotere aantasting van het terras aan de Lingedijk als gevolg van een breder
wegprofiel;
 Complexere aansluitingen op de Lingedijk door het scheiden van langzaam verkeer
en autoverkeer;
 De beleving van de Linge is minder, omdat de zichtrelatie deels verstoord wordt
door de scheiding van het verkeer.
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3

Verkenning varianten Middendoor

Voor de varianten Middendoor wordt in een verkenning onderzocht welke varianten
als kansrijk beschouwd kunnen worden. Door de Werkgroep Spoor Tricht is de variant
“van de Berg” aangedragen. Als bij de verkenning een andere locatie beter lijkt te
scoren wordt deze toegevoegd.
De Middendoor-varianten zullen, als alternatief voor de onderdoorgang Lingedijk,
dezelfde ontwerpkenmerken hebben als het huidige ontwerp voor de Lingedijk.
Voor de aansluiting op het bestaande wegennet zijn eveneens varianten mogelijk.
Na het genereren van kansrijke combinaties worden deze onderling vergeleken op
dezelfde criteria als gehanteerd bij het toetsen van ontwerp Lingedijk.
NB: Bij het lezen van dit hoofdstuk dient men te beseffen dat Middendoor door
Movares altijd is afgewezen op grond van het feit dat woningen gesloopt moeten
worden zonder dat dit een duidelijke meerwaarde oplevert. Om die reden is ook de
Rondweg ontstaan en is niet de Nieuwsteeg tot volwaardige spoorkruising
ontwikkeld.

3.1 Ontwikkeling
Middendooralternatief

Het Middendooralternatief (met een tunnel voor al het verkeer ‘binnen’ het dorp in
plaats van aan de randen) is denkbaar in meer zuidelijke varianten (tunnel meer in de
nabijheid van huidige overweg Lingedijk) en in meer noordelijke varianten (tunnel
meer in de nabijheid van huidige overweg Nieuwesteeg). In dit memo wordt de
doorsnede van de opgestelde Lingedijk variant als basis genomen (RIS 17-11-2014), en
wordt onderdoorgang met dezelfde afmetingen gepositioneerd in de Middendoorvarianten.
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Luchtfoto Tricht met locaties van de alternatieven
3.1.1. Uitgangspunten
Middendooralternatief

3.1.2. Afmetingen
onderdoorgang

Voor het uitwerken van de varianten zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:
• Een Middendoor-alternatief is een volledig alternatief voor de onderdoorgang
Lingedijk;
• Om een goede vergelijking te kunnen maken met het huidige ontwerp van de
onderdoorgang Lingedijk worden voor het Middendoor-alternatief ook dezelfde
afmetingen gebruikt. Spoorkruising 14 m breed en doorrijdhoogte 3,60 m ;
• De lengte van de tunnelbak is afhankelijk van locatie in verband met het
hoogteverschil tussen spoor en wegen.
• Een Middendoor-alternatief zal altijd de sloop van panden tot gevolg hebben,
daarom zijn deze varianten eerder afgewezen in de studie van 2010. In deze studie
zijn alleen varianten geschetst waarbij zo min mogelijk panden geamoveerd
moeten worden. Er is echter geen oordeel uitgesproken of pand A waardevoller is
voor zijn bewoners dan pand B;
• De weginfrastructuur begint pas na tunnelbak, er worden geen verdiepte rotondes
o.i.d. aangelegd;
• Langzaam verkeer mag een andere route volgen dan het autoverkeer.
De afmetingen van de onderdoorgang zijn, net als in het huidig ontwerp van de
onderdoorgang Lingedijk, gebaseerd op:
• een doorrijdhoogte van 3,60m. Deze waarde is gebaseerd op autoverkeer en de
wensen van de hulpdiensten. De onderdoorgang is niet geschikt voor zwaar (hoog)
vrachtverkeer. Van de hulpdiensten kunnen ladderwagens niet, maar bijvoorbeeld
tankautospuiten van de brandweer wel van de onderdoorgang gebruik maken;
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•

een breedte van 14 meter conform een wegprofiel van een rijbaan (5,5m), aan
weerszijden een fietspad, dat hoger ligt zodat de helling beperkt is en aan een zijde
een voetpad. Aangevuld met de benodigde schrikruimtes ontstaat een inwendig
profiel van ongeveer 14 meter.

Basisdoorsnede onderdoorgang Tricht
3.1.3. Lengte
hellingbanen

Voor de inschatting van een mogelijk Middendoor-alternatief is als eerste de
benodigde lengte van de hellingbanen ingeschat. Deze is gebaseerd op de
hoogtegegevens van het spoor (BS: bovenkant spoor op basis van OVS, ProRail 1997
– 2007) en van het maaiveld ter plekke van de aansluiting (indicatie op basis van de
Algemene Hoogtekaart Nederland).
Uit de doorsnede en BS-hoogtes is op een aantal mogelijke liggingen het vloerniveau
(weg) berekend in NAP-hoogte, en de benodigde lengte tot het aansluitpunt. De
benodigde lengte aan weerszijden van het spoor is met contouren aangeduid op de
volgende afbeelding. Binnen deze contouren zijn haaks kruisende onderdoorgangen te
realiseren (een niet haakse kruising past dan ook binnen de contour). Omdat het
maaiveldniveau sterk varieert betreft dit een indicatie. Bovendien kan de hellingbaan
gevoegd worden naar de omgeving, bijvoorbeeld door bochten of aanpassingen in de
omgeving. Nu wordt echter uitgegaan van een onderdoorgang in één lijn met de
toeritten, ten behoeven van (door)zicht en veiligheid. Een haakse kruising met het
spoor is in de regel het minst duur, maar sluit niet altijd even goed aan op verkaveling
en omgeving, daarom wordt daar in de varianten soms van afgeweken.
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Indicatie benodigde hellingbanen aan weerzijden van het spoor. Hierbinnen kan een kunstwerk van het
Middendooralternatief komen te liggen.

Op basis van de plattegrond is verkend waar een mogelijke en logische aansluiting ligt.
Hieruit ontstaat een aantal varianten als invulling van het Middendoor-alternatief. Deze
vallen grofweg uiteen in zuidelijke Middendoor-varianten (variant 1, 2 en 3) en
noordelijke Middendoor-varianten (4 en 5). Binnen de varianten zijn soms
subvarianten aangeduid als A en B.
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Varianten en subvarianten Middendoor februari 2015

Overeenkomsten en verschillen tussen varianten
1) De hellingbaan van alle varianten is aan de oostkant ‘op tijd’ boven: ten westen
van de Kerkstraat;
2) De hellingbaan van alle varianten is aan de westkant ‘op tijd’ boven: ten oosten
van de achterkant van de kavels aan de Bulkstraat;
3) Elke variant gaat aan de oostkant, in de rooilijn van de Kerkstraat, ten kosten van
een ander adres;
4) De zuidelijke varianten 1, 2 en 3 krijgen een fietsverbinding (Fz op tekening) naar
het zuiden die aansluit op de Lingedijk, tussen huisnummers 122 en 128. Dit kan
ook bij de noordelijke varianten (4 en 5), echter deze krijgen nu een aansluiting op
de Bulkstraat via Fn op het kavel van Bulkstraat 28 om zo snel mogelijk op het
bestaande netwerk te komen. Voor variant 1 is ook een andere oplossing mogelijk
(zie pt 6);
5) In varianten 2 t/m 5 wordt een nieuwe verbinding voor gemotoriseerd verkeer
aangelegd, parallel aan het spoor en de Bulkstraat om het verkeer af te wikkelen
zonder de Bulkstraat te belasten (ruimtelijk en verkeerskundig), deze is vooralsnog
op het terrein van de boomgaard gepositioneerd, met een aansluiting naar de
Nieuwsteeg waarvoor bebouwing op het kavel van Nieuwsteeg 61 verdwijnt.
6) Variant 1 kan een dergelijke auto-ontsluiting krijgen, maar hier is gedacht aan een
rechtstreekse verbinding op de Bulkstraat, zo zuidelijk mogelijk zodat deze
structuur zo min mogelijk belast wordt. Het is waarschijnlijk dat dit ten kosten gaat
van bebouwing (mogelijk niet bij 1A). Bij de variant 1 is geen extra
fietsverbinding met de Lingedijk nodig.
7) Aan de oostzijde is het mogelijk het meest zuidelijke deel van de Kerkstraat te
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ontzien, waarbij de Belder wordt opgewaardeerd, wat weer ten koste gaat van de
kerktuin en het plantsoen. Gecombineerd met variant 1 kan een vloeiende lijn
worden gemaakt.
3.2 Beoordeling varianten

3.2.1. Ruimtelijke
aspecten
Middendoor

In de volgende paragrafen worden de varianten van het Middendoor-alternatief
beoordeeld op de ruimtelijke en verkeerskundige consequenties.
De drie lijnen (relevant voor dit onderzoek) waarop Tricht zich ontwikkeld heeft en
cultuurhistorisch nog zeer waardevol zijn, zijn de Lingedijk, De Kerkstraat en de
Bulkstraat/Laan van Crayenstein, die elk een zeer eigen karakteristiek hebben.
Lingedijk
Bij de Middendoor-varianten blijft de bebouwing aan weerszijden van de Lingedijk
gespaard. Alle verkeer zal, komend uit het oosten op de Lingedijk, de Kerkstraat
indraaien en vanaf daar linksaf de onderdoorgang in.
De Lingedijk zelf is in de huidige situatie rondom het spoor het contact met het water
deels kwijt, tenminste voor de beleving van de passant. Maar de meanderende structuur
met de dijkwoningen is wel zeer herkenbaar. Bij een haakse afbuiging (naar de
Kerkstraat) verlaat men deze structuur en daarmee de continuïteit van de route.
In het middendoor-alternatief wordt de Lingedijk als herkenbare doorgaande route
vervangen door een route door het hart van Tricht. Dit hart wordt gekenmerkt door
achterkanten, het spoor en de boomgaard ten oosten van het spoor. In die zin is dit
middengebied cultuurhistorisch en stedenbouwkundig minder waardevol. Het punt is
natuurlijk hoe aangesloten wordt op de waardevolle structuren die het middengebied
omkaderen.
De fietsroute, die tussen huisnummers 128 en 122 intakt op de Lingedijk, dient
zorgvuldig ingepast te worden, denk vooral aan sociale veiligheid en beleving op de
smalle stuk.
Kerkstraat
Met name de aansluiting via (het zuidelijke deel) van de Kerkstraat is een belangrijk
aandachtspunt. Bij de verkeersdoorstroming wordt hier ook op ingegaan. Maar
ruimtelijk gezien leent het kleinschalige profiel zich niet voor een toename in
verkeersintensiteiten. De oude structuur, met de rooilijn zeer dicht op de weg (of
parkeren) kan niet veel verkeer aan zonder dat er een schaalbreuk optreedt.
Hoe noordelijker de onderdoorgang, hoe groter de aantasting.
Een dubbele haakse aansluiting (1 aan de zuidkant, 1 naar de onderdoorgang) die
grootschaliger van karakter is dan de Kerkstraat zelf, tast het karakter van de
Kerkstraat onvermijdelijk aan. De doorbraak van de dichte bebouwingswand aan de
straat zorgt daarbij voor een aantasting van de karakteristiek met de gevels dicht op de
weg, kleinschalig per eenheid, maar een geheel vormend over de gehele westelijke
gevelwand van de Kerkstraat.
Het alternatief over de Belder is interessant, deze kruist de Kerkstraat, wat een
aantasting vormt, maar deze is veel lokaler dan bij de route die het zuidelijk deel van
de Kerkstraat gebruikt.
Nadeel hierbij is dat dit weer gevoelige (groene) open ruimte aantast, welke ook zo
wezenlijk bij deze dichtbebouwde routes. Ook is de aansluiting op het smalste stuk
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van de Lingedijk (bij de nrs 29/31 en 92/98) lastig, het is belangrijk hier goed doorzicht
te hebben.
Bij de meest noordelijke ligging, waarbij het dorpshuis ongeveer in de as van de
verbinding komt te liggen en daarmee nieuwe waardering krijgt, is het denkbaar dat het
verkeer zich verdeelt. Zuidelijk over de Kerkstraat en naar het noorden, via de Prins
Johan Frisosplaats en de Dr. v.d. Willigenstraat naar de Lingedijk. Dit is mogelijk een
gunstig effect.
Bulkstraat/Laan van Crayenstein
De oude lijnen Bulkstraat en Laan van Crayenstein, die samen een systeem vormen
zijn iets minder dichtbebouwd en kleinschalig. Deze parallelstructuur, met deels een
groen middenberm kent meer allure dan de andere oude lijnen in Tricht.
Deze structuur zal met de gekozen alternatieven intact blijven. Alleen bij variant 1 is
een aansluiting gedacht op deze structuur, deze zal zo zuidelijk mogelijk liggen, of
juist een logische lijn met de Rodenbrugstraat vormen om deze allure niet teveel aan te
tasten. Hiervoor worden echter verschillende kavels doorsneden
Al met al zal een iets meanderende lijn, variant 1, die via als vanzelf aansluit op de
bestaande structuren (en dan met name op de Lingedijk) het meest passen in de oostwest karakteristiek die voortkomt uit de ligging aan de Linge.
Nieuwe noord zuid structuur middendoor
De Boomgaard, die een bijzondere plek vormt, zij het meer als achterkant zal in ieder
geval kleiner worden bij zuidelijke varianten 1 en 2, bij de noordelijke varianten wordt
deze zelfs geheel doorsneden. Deze route zal een belangrijk deel van het verkeer
afvangen van de Bulkstraat / Laan van Crayenstein.

3.2.2. Verkeerskundige
aspecten

Middendoor-varianten met een tunnel voor al het verkeer ‘binnen’ het dorp in plaats
van aan de randen zijn denkbaar in meer zuidelijke uitwerkingen (variant1, 2 en 3) en
in meer noordelijke uitwerkingen (variant 4 en 5).
Vervolgens zijn er situaties denkbaar met en zonder vrachtwagenverbod in een
dergelijke nieuwe tunnel. Door het instellen van een vrachtverbod (al dan niet
ondersteund door een hoogtebalk) kan ook lager vrachtverkeer geweerd worden.
In navolgende tabel zijn de intensiteiten weergegeven die in dergelijke situaties op de
spoorkruisingen te verwachten zijn. Ter vergelijking zijn de intensiteiten van de
referentiesituatie 2020 en de intensiteiten van de varianten ‘rondweg en Lingedijk (met
en zonder vrachtverbod Lingedijk)’ ook opgenomen.
De intensiteiten van de varianten zijn bepaald/afgeleid op basis van reeds aanwezig
materiaal. Er zijn geen nieuwe berekeningen met het verkeersmodel gemaakt.
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Lingedijk

2020-0

2020-rondweg en 2020-rondweg en 2020-rondweg en 2020-rondweg en 2020-rondweg en 2020-rondweg en

Nieuwsteeg en

Lingedijk (alle

Lingedijk

middendoorvaria middendoorvaria middendoorvaria middendoorvaria

Lingedijk

verkeer)

(vrachtverbod)

nt voor alle

nt (zuid,

nt voor alle

verkeer (zuid)

vrachtverbod)

verkeer (noord) vrachtverbod)

2.300 (270)

2.000 (0)

2.050 (220)

2.300 (270)

nt (noord,

2.000 (0)

middendoorvariant (zuid)
middendoor-

2.500 (350)

2.150 (0)

800 (300)

1.250 (650)

variant (noord)
Nieuwsteeg
Rondweg

1.250 (430)
1.000 (380)

1.300 (650)

1.000 (380)

1.300 (650)

Tabel 1: Intensiteiten

In tabel 1 is zichtbaar dat in (noordelijke) middendoor-varianten met een tunnel voor al
het verkeer, zonder vrachtverbod in de tunnel, er een vergelijkbare hoeveelheid
vrachtverkeer door het dorp blijft rijden als in de huidige situatie het geval is. Hiervan
is reeds in een eerder planstadium aangegeven dat dit zeker op de wegen ‘binnen het
dorp’ ongewenst is door de aanwezigheid van de smalle straten met woningen dicht op
de weg en dat bewoners in toenemende mate verkeersonveiligheid (conflictsituaties
met fietsverkeer), geluidsoverlast en trillingshinder ervaren. In een situatie met een
tunnel van 3,60 hoog zal er wel minder zwaar en hoger vrachtverkeer gaan rijden, maar
lagere vrachtwagens kunnen nog steeds door de tunnel. Vrachtverkeer wordt pas echt
volledig geweerd door het instellen van een vrachtverbod (al dan niet ondersteund door
een hoogtebalk op de toeleidende wegen). Hoe dan ook worden situaties met
‘doorgaand’ vrachtverkeer binnen het dorp in de toekomst als ongewenst beoordeeld.
In tabel 1 is ook zichtbaar dat in de middendoor-varianten met vrachtverbod de
intensiteit van het overige gemotoriseerde verkeer varieert tussen de 2.000 en 2.150
motorvoertuigen per etmaal. Ten opzichte van de intensiteit op de Nieuwsteeg in de
referentiesituatie (circa 1.250 motorvoertuigen per etmaal) zijn dit procentuele sterke
toenames van verkeer binnen het dorp (60-72%). Absoluut gezien gaat het
verkeerskundig gezien echter nog steeds niet om grote hoeveelheden verkeer.
Zowel in de voor- als nasituatie zijn wegen met een dergelijke intensiteit als
woonstraat te typeren. Hierbij dient echter wel bedacht te worden dat bij een keuze
voor een eventuele middendoor-variant wegen die nu matig met verkeer belast worden
een toename zullen ervaren, bijvoorbeeld de Kerkstraat aan de oostzijde. Toenames
van verkeer zullen hierdoor op sommige plekken procentueel dus nog hoger uitvallen
in vergelijking met de intensiteit in de referentiesituatie. Principieel wordt de toename
van gemotoriseerd verkeer binnen het dorp al ongewenst beschouwd. Desalniettemin
zijn de intensiteiten in de middendoor-varianten niet zodanig dat ze als onacceptabele
betiteld zouden moeten worden.
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Hoewel hierover op dit moment nog geen definitief uitsluitsel is te geven, lijkt het op
dit moment reëel om binnen de planvorming in de variant met een spoorkruising
rondweg en een spoorkruising Lingedijk uit te gaan van de realisatie van een
onderdoorgang voor minder validen ter hoogte van de Nieuwsteeg. Daarmee is het ter
plaatse kruisen van het spoor met de fiets ook mogelijk. Deze spoorkruising is binnen
de planvorming ‘uit onderhandeld’ tussen betrokken partijen omdat zonder deze
onderdoorgang binnen het dorp grote omrijdafstanden voor fietsers zouden gaan
ontstaan.
Middendoor-varianten, en zeker meer noordelijke varianten, waarin de tunnel ook door
langzaam verkeer gebruikt kan worden, maken de realisatie van de realisatie van een
onderdoorgang voor minder validen ter hoogte van de Nieuwsteeg niet meer logisch.
De omrij- en/of omloopafstanden zullen in middendoor-varianten waarin de tunnel
voor langzaam verkeer bij de Nieuwsteeg eventueel zou komen te vervallen, toenemen.
Onderdoorgang Lingedijk en Nieuwsteeg worden dan samengevoegd tot één
onderdoorgang Middendoor.
Dit aspect dient in een eventuele afweging meegenomen te worden.
3.3 Conclusies
Middendoor-alternatief

De verkenning van een Middendoor-alternatief kan worden samengevat in de
onderstaande conclusies.
i.

Het Middendoor-alternatief is technisch mogelijk, vijf varianten zijn in deze
verkenning geschetst. Daarbij de kanttekening dat zonder de effecten op de
omgeving te wegen en te kijken naar kosten vrijwel alles mogelijk is.

ii.

Voor het Middendoor-alternatief zullen altijd meer woningen gesloopt moeten
worden dan voor andere alternatieven. Dat was ook in 2010 en 2011 de
motivatie voor de afwijzing.

iii.

De varianten van het Middendoor-alternatief laten het landschap en de
bebouwing aan de Lingedijk intact. De aanwezige ruimtelijke waarden worden
hiermee zoveel mogelijk behouden, hoewel de beleving van de continuïteit van
de route langs de Lingedijk geheel anders wordt. Daarbij zullen de omrij- en/of
omloopafstanden waarschijnlijk toenemen.

iv.

Ruimtelijk gezien kan het middengebied van Tricht best een nieuwe structuur
herbergen maar bij de aansluiting van de oudere structuren treedt altijd een
aantasting van de huidige, waardevol geachte karakteristiek op. Bij elke
aansluiting dien op kavelniveau gezocht te worden naar een optimale
inpassing, echter de aantasting van de structuur als geheel is niet te
compenseren. Er is nu geen waardering gegeven voor de verschillende panden,
elke variant (niet uitputtend) kent een aantasting van bepaald adres aan de
Kerkstraat.

v.

Hoe noordelijker de variant gelegen is, hoe groter de aantasting van de
Kerkstraat. De toename van verkeer op de Kerkstraat, hoewel in absolute
aantallen beperkt, wordt als ongewenst beschouwd.

vi.

Aan de westzijde is de Bulkstraat de oude en karakteristieke as. Omdat deze
wat verder van het spoor ligt kan de toerit voor de westelijke lijn van de
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boomgaard boven zijn. Hierbij wordt dan gedacht aan een nieuwe noord-zuid
lijn die de verkeersontsluiting vormt, parallel aan de Bulkstraat, aan de
achterkanten van de kavels, waardoor deze lijn niet aangetast wordt. Het
gemotoriseerd kan dan aan de noordzijde naar de Nieuwsteeg geleid worden.
Ook daar dient bebouwing geamoveerd te worden om de aansluiting te
realiseren. Voor het fietsverkeer ligt het wel voor de hand een aftakking naar
de Lingedijk of naar de Bulkstraat te maken. De aantasting van de
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden blijft hier beperkt. Ook
voor de Bulkstraat geldt dat een toename van verkeer, hoewel in absolute
aantallen per etmaal relatief beperkt, als ongewenst wordt beschouwd.
vii.

Verkeerskundig luidt de conclusie dat de varianten van het Middendooralternatief nadelig uitpakken voor het dorp Tricht als geheel. Dit is zeker het
geval in varianten zonder vrachtverbod in de tunnel maar ook, zij het in
mindere mate ook in varianten met een vrachtverbod in de tunnel. Er wordt
hoe dan ook meer gemotoriseerd verkeer ‘het dorp in getrokken’. Dit geldt bij
de noordelijke varianten iets sterker dan bij de zuidelijke. Deze conclusie
wordt echter wel genuanceerd door de hoogte in absolute aantallen per etmaal,
die volgens de richtlijnen getypeerd kunnen worden als geschikt voor een
woonstraat.

viii.

Middendoor-varianten, en zeker meer noordelijke varianten, waarin de tunnel
ook door langzaam verkeer gebruikt kan worden, maken de realisatie van de
realisatie van een onderdoorgang voor minder validen ter hoogte van de
Nieuwsteeg niet meer logisch. De onderdoorgang Lingedijk en Nieuwsteeg
worden dan samengevoegd tot één onderdoorgang Middendoor. De omrij/
loopafstanden voor het langzaam verkeer nemen daarmee toe.

ix.

Een alternatief dat aantasting van de Kerkstraat beperkt ligt in de route via de
Belder, die dan iets verruimd zal moeten worden ten kosten van de Kerktuin en
het plantsoen. Al met al zal een iets meanderende lijn, variant 1, die via als
vanzelf aansluit op de bestaande structuren (en dan met name op de Lingedijk)
het meest passen in de oost-west karakteristiek die voortkomt uit de ligging
aan de Linge. Deze variant zal in het volgende hoofdstuk vergeleken worden
met de onderdoorgang Lingedijk van 18 november 2014.
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4

Middendoor variant 1 versus Onderdoorgang
Lingedijk (nov. 2014)

Op dezelfde criteria als gehanteerd bij het ontwikkelen van varianten door Movares
zijn de beide ontwerpen vergeleken.
Criterium kwantitatief
Beoordeling Middendoor t.o.v. Lingedijk
Aantal te slopen woningen
Voor Middendoor variant 1 dienen meer
woningen gesloopt te worden.
Investering
Voor Middendoor variant 1vermoedelijk
zelfde ordegrootte.
Verkeerskundige aspecten zoals
Middendoor variant 1 trekt het verkeer
omrijdfactor, maaswijdte, aantal en
meer het dorp in en is daarmee ongunstiger.
type voertuigen.
Criterium kwantitatief
Beoordeling
Tricht als eenheid
Niet onderscheidend.
Meerwaarde stedenbouwkundig,
Middendoor variant 1 tast Belder,
kansen
Kerkstraat en in beperkte mate de
Bulkstraat aan. De Lingedijk aan
weerszijden van de spoorkruising wordt
doodlopende weg voor erfontsluiting.
Meerwaarde sociaal, leefbaarheid
Niet onderscheidend.
dorp;
Verkeerscirculatie; hinder voor
Middendoor variant 1trekt het verkeer meer
omwonenden;
het dorp in en veroorzaakt daardoor meer
hinder voor omwonenden.
Meerwaarde recreatie, beleving van
De beleving van de Linge is anders. Nabij
de Linge
de spoorkruising blijft de Lingedijk in
Middendoor variant 1 intakt.
Echter; al het verkeer, ook recreatief, zal dit
niet zien omdat de route anders is.
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