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Samenvatting
De MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen takt ten noorden van
Tricht in op het spoor van Utrecht naar Den Bosch. Op de corridor Utrecht - Den
Bosch is momenteel sprake van groei van zowel het reizigersverkeer als het
goederenverkeer. Met het vrijleggen (of losmaken) van de MerwedeLingelijn wordt
capaciteit gecreëerd op deze corridor.
Door het vrijleggen van de MerwedeLingelijn ontstaat in Tricht een driesporige
situatie. Het is daarbij niet toegestaan de twee gelijkvloerse overwegen van de
Nieuwsteeg en de Lingedijk te handhaven. Er zijn verschillende mogelijkheden om
de twee dorpshelften op een alternatieve manier te verbinden.
Het verhogen of verlagen van de sporen heeft door de beperkte helling die het spoor
kan maken alleen effect als dit over grote lengte gebeurt. De kosten van dit type
oplossing zijn erg hoog. Daarnaast kennen deze oplossingen een lastige fasering met
grote impact op de omgeving tijdens de bouw. Een verhoogde of verlaagde
spooroplossing wordt daarom a priori uitgesloten.
Bij een gelijkblijvende spoorligging zijn meerdere locaties mogelijk waar wegen via
een onderdoorgang of viaduct het spoor kunnen kruisen. Vanwege de
verkeerscirculatie zijn twee nieuwe ongelijkvloerse kruisingen nodig.
Een ongelijkvloerse kruising bij de Nieuwsteeg is stedenbouwkundig niet in te
passen. Bij de Lingedijk zijn mogelijkheden een nieuwe onderdoorgang te realiseren
aan de buitenzijde van de dijk. Daarnaast kan ten noorden van Tricht een weg
worden aangelegd die het spoor kruist. Een nieuwe weg op die locatie biedt
voordelen ten opzichte van een nieuwe weg in de kern omdat het vrachtverkeer zo
uit de kern van Tricht kan worden geweerd.
Aanbevolen wordt in de planstudie uit te gaan van een ongelijkvloerse kruising bij
de Lingedijk en een nieuwe te realiseren weg ten noorden van Tricht. In de
planstudie dient eerst onderzocht te worden wat de doorrijhoogte wordt van de
onderdoorgang bij de Lingedijk en of de nieuwe weg ten noorden van Tricht via een
onderdoorgang of een viaduct het spoor kruist. In het tweede deel van de planstudie
dient de gekozen oplossing verder te worden uitgewerkt voordat tot aanleg besloten
kan worden. In de planstudie zullen tevens oplossingen voor de geluidsoverlast in
Tricht worden onderzocht.
Tijdens de planstudie dient de gemeente Geldermalsen uit te zoeken tot hoever een
nieuwe rondweg moet worden doorgetrokken.
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Inleiding
Deze verkenning heeft als doel de uitgangspunten voor een planstudie naar het
vrijleggen van de Merwede Lingelijn te bepalen. Door het vrijleggen van de
Merwede Lingelijn wordt capaciteit gecreëerd op de corridor Utrecht - ’sHertogenbosch t.b.v. groei van zowel reizigersverkeer als goederenverkeer. De
treinstromen dienen hier ontvlecht te worden.
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 de onderstaande luchtfoto
zijn beide overwegen te zien; Zuidelijk de Lingedijk en noordelijk de Nieuwsteeg.
Indien de beide overwegen als gelijkvloerse kruising opgeheven worden dient er een
alternatief geboden te worden voor het verkeer.
De gemeente Geldermalsen heeft daarbij 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. Daarnaast heeft de gemeente de wens geuit dat de geboden oplossing
een meerwaarde voor Tricht oplevert op stedenbouwkundig, verkeerskundig, sociaal
of recreatief gebied.
De verkenning is uitgevoerd door Movares, in opdracht van ProRail en in
samenspraak met de gemeente Geldermalsen. Bij het uitvoeren van deze verkenning
is nog geen overleg gevoerd met andere partijen zoals nood- en hulpdiensten of het
waterschap.

Nieuwsteeg

Lingedijk

Figuur 1: Luchtfoto Tricht
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1

Huidige situatie

Tricht is gelegen in de gemeente Geldermalsen. Van de omliggende kernen zijn
vooral Geldermalsen en Buurmalsen voor Tricht van belang. Geldermalsen ligt aan
de zuidzijde van Tricht. Beide plaatsen zijn van elkaar gescheiden door de Linge.
Steeds meer voorzieningen zijn uit Tricht verdwenen, waardoor in de loop der jaren
Tricht in toenemende mate van Geldermalsen afhankelijk is geworden.
Buiten de fruitkwekerijen is voor Tricht de aanwezigheid van een eigen
industrieterrein kenmerkend. Het industrieterrein Nieuwsteeg is gelegen aan de
noordwest zijde van het dorp. Infrastructuuraannemer A. Hak is gevestigd aan de
Steenoven, op circa 2 km ten westen van Tricht.
Op recreatief gebied heeft Tricht de nodige aantrekkingskracht. Zo maakt de
Lingedijk deel uit van een toeristische fietsroute, en ligt tussen Beesd en Tricht het
landgoed Mariënwaerdt.

1.1

Verkeersstructuur

Auto- en vrachtverkeer
De belangrijkste wegen binnen Tricht zijn de Lingedijk en de Nieuwsteeg. Via deze
wegen kan het spoor worden overgestoken. Bovendien is de Nieuwsteeg de
belangrijkste toegangsweg voor het gelijknamige bedrijventerrein. De Nieuwsteeg
sluit aan op de Prins Johan Frisoplaats, waarna via de Kerkstraat of de Dr. Van
Willigenstraat de Lingedijk bereikt kan worden. In westelijke richting wordt de
ontsluitende functie van de Lingedijk overgenomen door de Middelweg. De
Lingedijk wordt vanaf dat punt een weg met beperkte verkeerskundige functie.
Tussen de Nieuwsteeg en de Lingedijk wordt in het westelijk deel de verbinding
verzorgd door de Laan van Crayestein, in combinatie met de Bulkstraat.
Wat betreft de uitvalswegen van Tricht is de Lingedijk de belangrijkste. Gezien de
relatie met de kern Geldermalsen wordt het merendeel van het verkeer via deze weg
afgewikkeld. Het verkeer in de richting van Culemborg maakt gebruik van de routes
via de Langstraat, de Meersteeg of Groeneweg.
Vrachtverkeer
De herkomst en bestemmingen van vrachtverkeer in Tricht valt uiteen in drie
groepen. Het vrachtverkeer van HAK Beheer BV, het vrachtverkeer van het
bedrijventerrein aan de Nieuwsteeg en het vrachtverkeer van St. Middelkoop & Zn
BV. Het vrachtverkeer zal buiten de kern grotendeels dezelfde routes als het
autoverkeer gebruiken.
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Figuur 2: Routes vrachtverkeer door Tricht
Het verkeer van HAK wordt afgewikkeld over de Middelweg en de Lingedijk en
rijdt het grootste deel binnen de kern dus over de Lingedijk. Afwikkeling van
verkeer van en naar bedrijventerrein Nieuwsteeg vindt plaats via de daarvoor
aangegeven route Nieuwsteeg – Prins Johan Frisoplaats – Dr. Van Willigenstraat –
Lingedijk. Deze route is daarvoor zoveel mogelijk geschikt gemaakt, hoewel er veel
onoverzichtelijke bochten in zitten en de breedte op een aantal plaatsen beperkt is.
Het vrachtverkeer van Middelkoop rijdt vrijwel altijd over de Lingedijk. Dit bedrijf
is aan de oostzijde van Tricht gelegen, waardoor de kern van Tricht niet of
nauwelijks belast wordt met dit verkeer.
Als gevolg van deze routes wordt de Lingedijk belast met het grootste deel van het
vrachtverkeer in en door Tricht.
Fruitverkeer
Een aparte groep verkeer wordt gevormd door het fruitverkeer. Dit zijn auto’s met
aanhangers of tractoren met aanhangers. De voertuigen zijn voornamelijk in het
najaar op de weg te vinden, aangezien het dan de oogsttijd is. Dit verkeer rijdt naar
de veiling, die gelegen is op bedrijventerrein Watermolen in Geldermalsen. Vanaf de
verschillende gebieden rondom Tricht wordt gekozen voor de route Langstraat –
Nieuwsteeg – Prins Johan Frisoplaats – Dr. Van Willigenstraat – Lingedijk of de
route Middelweg – Lingedijk.
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Figuur 3: Routes fruitverkeer door Tricht
Langzaam verkeer
Langzaam verkeer vanuit Tricht richting Geldermalsen heeft twee alternatieven om
de Linge over te steken. Als eerste is dat de Rijksstraatweg. Vanuit Tricht wordt dan
buiten de kern de Lingedijk gevolgd.

Figuur 4: Routes langzaam verkeer door Tricht
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De route is buiten de kern voorzien van fietssuggestiestroken, maar niet van een
voetpad. Toch wordt deze route ook gebruikt door voetgangers. Een tweede
mogelijkheid voor het fietsverkeer is het gebruik maken van de fiets- en
voetgangersbrug ten oosten van de spoorbrug over de Linge.
Binnen de kern wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de routes over de Laan van
Crayestein, Nieuwsteeg, Kerkstraat, Lingedijk en de Prins Johan Frisoplaats. Verder
is er relatief veel recreatief fietsverkeer. Dit verkeer rijdt zowel door de kern, als
over de Lingedijk en de Appeldijk. Deze route maakt deel uit van de Lingeroute, een
recreatieve fietsroute die loopt van Geldermalsen tot Gorinchem.
Tenslotte is er een relatie met Culemborg. Fietsverkeer in die richting maakt gebruik
van de route Langstraat – Broeksteeg – Nieuwe Graafsteeg – Parallelweg west. Dit
betreft voornamelijk schoolgaande jeugd naar de middelbare scholen in Culemborg.
Intensiteiten
De verkeersstromen in Tricht zijn absoluut gezien niet groot. Uiteraard moet wel
rekening worden gehouden met het karakter van het dorp. Van congestie in en
rondom Tricht is geen sprake, ook niet in de spits. Wel ontstaan er wachtrijen voor
het spoor. Het gaat daarbij in de spits om 5-10 auto’s per keer.
Tijdens de spits rijden gemiddeld ongeveer 140 motorvoertuigen per uur over de
overweg Nieuwsteeg en per etmaal circa 1.200 motorvoertuigen, waar het
vrachtverkeer 5% van uitmaakt.
Over de overweg Lingedijk bedragen deze cijfers ongeveer 200 motorvoertuigen per
uur in de spits en 2.300 motorvoertuigen per etmaal, waarvan minder dan 3%
vrachtverkeer is.
Op de Lingedijk tussen Tricht en Buurmalsen komt al dit verkeer samen. Op het
gedeelte tussen de Groeneweg en de begraafplaats rijden gedurende de piek
gemiddeld 370 motorvoertuigen per uur. We zien hierin duidelijk de aantallen van
de overweg Lingedijk en de Nieuwsteeg in terug, met wat extra verkeer uit het
oostelijk deel van Tricht. Per etmaal gaat het om 4.400 motorvoertuigen, waarvan
een kleine 5% vrachtverkeer op werkdagen. Absoluut gezien gaat het ook hier nog
steeds niet om veel verkeer.
Knelpunten
Voor het vrachtverkeer is het voornaamste knelpunt de beperkte breedte van de
verschillende routes. Dit geldt voor de Lingedijk en de route Nieuwsteeg –
Lingedijk. De breedte van de dijk is op een aantal plaatsen onvoldoende om een auto
en een vrachtauto elkaar te laten passeren. Verder zijn door de slingering van de dijk
een aantal bochten onoverzichtelijk. De knelpunten op de route Nieuwsteeg –
Lingedijk hebben te maken met geparkeerde auto’s en bochten die onoverzichtelijk
zijn. Verder vertonen de voertuigen van HAK een schaalvergroting. Hierdoor nemen
de aantallen voertuigen af, maar neemt de grootte van de voertuigen en dus de
behoefte aan brede wegen verder toe.
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Knelpunten voor het fietsers- en voetgangersverkeer liggen vooral in de beperkte
ruimte in het wegprofiel. In combinatie met auto en vrachtverkeer die voor elkaar
moeten uitwijken, delft de fietser het onderspit. Het is dus vooral de menging van
verkeerssoorten die de situatie voor fietsers gevaarlijk maakt.
In de onderstaande kaart zijn alle routes nogmaals weergegeven.

Figuur 5: Routes
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2

Relevante overige projecten

Relevante projecten met raakvlakken:
- In 2010 wordt de bestaande spoorbrug over de Linge vervangen
(uitgangspunt voor dit project);
- In 2010 wordt de huidige voetbrug en voetgangerstunnel bij het station
Geldermalsen vervangen door een passerelle (uitgangspunt voor dit project);
- Sporen en wissels op het emplacement Geldermalsen worden vanaf spoor 10
gesaneerd, met dien verstande dat er faciliteiten voor een spooraannemer
gehandhaafd moeten blijven (uitgangspunt voor project);
- Door het programma hoogfrequent Spoor (PHS) wordt een
inhaalvoorziening voor goederentreinen bestudeerd bij Geldermalsen.
- Op station Geldermalsen zal het vrijgelegde spoor MLL eindigen langs een
nieuw te bouwen perron aan de westzijde van het huidige station.
- 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.
Deze projecten zijn in ieder geval van belang voor het ontwerp van de kruisingen en
de beoordeling van de aspecten geluid, externe veiligheid en mer-plicht.

2.1

Geluid

Er is een quick scan uitgevoerd naar de effecten van het vrijleggen van de Merwede
Linge Lijn op de geluidsbelasting in Tricht. Deze quick scan past bij deze
verkenning. Pas in de planstudie worden volledige berekeningen uitgevoerd. De
resultaten van de quick scan zijn hieronder samengevat:
Een belangrijke constatering is dat het vrijleggen van de Merwede Linge Lijn geen
toename van het geluid geeft. Het aantal treinen blijft gelijk en het “verschuiven”
van de stoptreinen van en naar Dordrecht in westelijke richting heeft nauwelijks
effect op de geluidsbelasting van de bebouwing.
Als in de toekomst de treinintensiteiten zouden worden verhoogd vanuit het
Programma Hoogfrequent spoor (PHS) worden de geluidbelastingen met ca. 1.5 dB
verhoogd. Hierbij is aangenomen dat er behalve een toename van het
personenvervoer ook een toename van het goederenvervoer is.
In de planstudie zal onderzocht worden welke maatregelen genomen moeten worden
om de geluidbelasting aan de normen te laten voldoen. Gelet op het globale karakter
van deze quick scan kan in dit stadium van het planproces over de uiteindelijke
schermhoogtes nog geen betrouwbare indicatie worden gegeven.
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2.2

Externe Veiligheid

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is in kaart gebracht in het zogenaamde
“Basisnet”. In het Basisnet wordt door het Ministerie van Ven W voor alle
rijkswegen, hoofdvaarwegen en spoorwegen een risicoplafond, dus hoeveel risico er
maximaal mag zijn, vastgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast
wordt beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen wel en niet zijn toegestaan in
het gebied tot 200 meter vanaf de infrastructuur. Transportbedrijven weten hierdoor
hoeveel gevaarlijke stoffen ze maximaal kunnen vervoeren over welke route.
Gemeenten weten zo of gebouwen wel of niet in een gebied mogen worden
gebouwd en aan welke eisen die gebouwen moeten voldoen. Zo zijn er meerdere
partijen die hier baat bij hebben.
Het Basisnet geeft dus de kaders aan waarbinnen de hoeveelheid treinen met
gevaarlijke stoffen per baanvak mogen rijden. Ook bij Geldermalsen/Tricht voldoet
de hoeveelheid gevaarlijke stoffen aan de eisen. Naar verwachting zal dit in de
toekomst niet verder toenemen, ook gezien het feit dat het merendeel van de
goederentreinen over de Betuweroute blijft rijden. Bij het uitvoeren van de
planstudie zal worden gecontroleerd of de prognose voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen nog steeds binnen de kaders van Basisnet vallen.

2.3

Mer-plicht vrijleggen MLL

Een project wordt beoordeeld op een aantal criteria, om in te schatten of het project
MER plichtig is, t.w.:
 de verbreding van een spoorweg met twee of meer sporen, die over een
lengte van 5 kilometer of meer is gelegen in een bufferzone of een in een
bestemmingsplan of streekplan begrensd gevoelig gebied als bedoeld onder
a of b van punt 1 van onderdeel A van deze bijlage [MER-gevoelig gebied]
 een geheel nieuwe spoorweg, die over een lengte van 500 meter of meer op
een afstand van 25 meter of meer is gelegen van de grens van de voor
spoorwegdoeleinden aangewezen bestemming [MER-afstandscriterium]
 de constructie van spoorwegbouwkundige bouwwerken1) met de daartoe
behorende aansluitingen, los van de voor spoorwegdoeleinden aangewezen
bestemming, voor zover deze geheel zijn gelegen in een bufferzone2) of een
in een bestemmingsplan of streekplan begrensd gevoelig gebied3), of
 het opnieuw in gebruik nemen van een reeds aangelegde spoorweg, die over
een lengte van 5 kilometer of meer is gelegen in een bufferzone of een in
een bestemmingsplan of streekplan begrensd gevoelig gebied
1) Spoorwegbouwkundig bouwwerk: "Het wetsvoorstel bevat geen definitie van
spoorwegbouwkundige werken. Aangesloten wordt bij wat daarover is opgemerkt in
de toelichting bij het Besluit m.e.r., onderdeel C, 2.1 t/m 2.3. Als voorbeelden van
spoorwegbouwkundige bouwwerken worden viaducten, bruggen of tunnels ten
behoeve van vrije kruisingen genoemd. Jukperrons, wegverkeerviaducten,
spoorwegovergangen, watergangen, fietstunnels, voetgangerstunnels, relaiskasten,
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wissels, wisselverwarmingsinstallaties, om enkele voorbeelden te noemen zijn geen
spoorwegbouwkundige bouwwerken." (Citaat MvT Tw)
2) Bufferzone: een zone die voorkomt op een PKB-Bufferzonekaart, behorend bij
een PKB. Er zijn in de Nota Ruimte tien Bufferzones aangewezen
(http://www.vrom.nl/pagina.html?id=36626&term=bufferzone)
3) Gevoelig gebied: een Natura 2000-gebied of een gebied dat onderdeel uitmaakt
van de Ecologische Hoofdstructuur zoals neergelegd in het Structuurschema Groene
Ruimte
Het losleggen van de MLL is, zonder PHS, op basis van het Besluit MER 1994 niet
MER-plichtig. Dit Besluit MER is de Nederlandse vertaling van de EU richtlijn
MER van de Europese Unie.
Het Europese Hof heeft echter in oktober 2009 Nederland veroordeeld vanwege een
onjuiste vertaling van een deel van de Europese MER-richtlijn in het Nederlandse
Besluit MER. Deze uitspraak heeft veel stof doen opwaaien. Zoveel zelfs dat de
minister van VROM aan de Tweede Kamer heeft gemeld dat zij een voorstel tot
wijziging van het Nederlandse Besluit MER aan de Tweede Kamer zal voorleggen.
Een wijziging van het Besluit MER kan voor alle lopende projecten gevolgen
hebben. Hoe e.e.a. eruit komt te zien kan nog wijzigen, zowel qua omvang van de
MER-plicht als de MER-procedure.
De verwachting is dat deze wijziging van het Besluit MER een verruiming van de
MER-plicht zal inhouden. Het zou ook kunnen, dat de aangekondigde wijziging van
het Besluit MER het project losleggen MLL alsnog MER-plichtig maakt.
Op het moment van uitgave van dit rapport is de inhoud van de wijziging van het
Besluit MER nog niet bekend. Naar inschatting is er aan het eind van het derde
kwartaal 2010 meer over te zeggen.
In een volgende fase komt dit pas aan de orde. Bij de start van de planstudie moet
hier duidelijkheid over zijn.
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3

Selecteren varianten spoorkruisingen

Varianten voor de huidige spoorkruisingen in Tricht kunnen ontwikkeld worden op
basis van twee principes:
1. De huidige structuur van Tricht dient zoveel mogelijk gehandhaafd te blijven en
de hoogteligging van het spoor wordt aangepast.
2. De huidige hoogteligging van het spoor inclusief de potentiële uitbreiding naar
vier sporen is uitgangspunt en oplossingen worden gezocht in vorm
(hoogteligging), aantal, functie en locatie van de kruisende wegen. In de huidige
planning is geen sprake van viersporigheid, dit project gaat daarom uit van drie
sporen. Een eventuele toekomstige uitbreiding naar vier sporen wordt echter, op
voorhand, niet onmogelijk gemaakt.
In de volgende paragrafen wordt dit verder verduidelijkt.

Aanpassen ligging van het spoor
De ligging van het spoor kan in verticale zin gewijzigd worden maar een nieuw tracé
is niet aan de orde. Dan blijven de volgende varianten voor de spoorligging over:
 De spoorbaan verhoogd (niveau +1) zodat de wegkruisingen op maaiveld
onder het spoor doorgaan. De visuele en ruimtelijke impact van een ± 7 m
hooggelegen baan in een dorp van deze omvang zijn van dien aard dat
verder onderzoek overbodig is;

Figuur 6: Verhoogde ligging spoor
 De spoorbaan verdiept (niveau -1) zodat het spoor onder de wegkruisingen
op maaiveld doorgaat.

Figuur 7: Verdiepte ligging spoor
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Aanpassen ligging van de weg bij een spoorkruising
Als de sporen blijven liggen op het huidige niveau dan zijn er een aantal varianten
voor de spoorkruising van het wegverkeer mogelijk:
 De wegen worden met een viaduct (niveau +1) over de spoorbaan geleid.
Een dergelijk viaduct zal ± 7 m boven maaiveld komen te liggen en hiervoor
zal een helling van ± 175 m lang nodig zijn bij een hellingspercentage van
4%. Ook hiervoor geldt dat zowel de visuele als ruimtelijke impact van een
hooggelegen weg in de kern van Tricht onwenselijk is. De ingreep is van
dien aard dat verder onderzoek overbodig wordt geacht. Voor wegen buiten
de kern van Tricht is dit wel een mogelijkheid die onderzocht dient te
worden;

Figuur 8: Verhoogde ligging kruisende weg
 De wegen worden onder de spoorbaan door geleid d.m.v. tunnels
(niveau -1). Visueel is dit een aantrekkelijk optie maar het ruimtelijke effect
van een dergelijke ingreep dient nader onderzocht te worden.
Na deze eerste selectie gebaseerd op ruimtelijke aspecten zijn de volgende varianten
over voor nader onderzoek:
A. Spoorbaan verdiept en kruisende wegen op maaiveld;
B. Wegen in de kern op niveau -1 (tunnel) en het spoor op maaiveld;
C. Wegen buiten de kern op niveau -1 (tunnel) of +1 (viaduct).
Deze mogelijkheden worden in hoofdstuk 4 en 5 beoordeeld op de omvang van de
ingreep in Tricht. Voor het spoor wordt gelijktijdig de functionaliteit van de
aanpassing beoordeeld om een keuze te maken.
In hoofdstuk 6 wordt onderzocht welke kruising(en) noodzakelijk zijn voor de
verkeersafwikkeling in en om Tricht. Dit leidt tot een aantal varianten waarbinnen
weer alternatieven mogelijk zijn.
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In schematische vorm kan de methodiek als volgt worden weergegeven:

Figuur 9: Schema methodiek
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4

Spoorbaan verdiept

De verdiepte spoorbaan lijkt vaak een aantrekkelijke optie waarbij de voorbeelden
Rijswijk en Best tot de verbeelding spreken. Afgezien van de effecten van het
verdiepen van het spoor dient men zich te realiseren dat de huidige
verkeersproblematiek ongewijzigd blijft.
Voor de verdiepte ligging zijn vier varianten mogelijk:
 Variant SV1: Het spoor daalt na de Tunnelweg, gaat onder de Linge door en
stijgt pas naar maaiveld na passage van de Nieuwsteeg;
 Variant SV2: Het spoor blijft vanaf het station Geldermalsen op het huidige
niveau en daalt pas na passage van de Lingedijk. Na passage van de
Nieuwsteeg zal het spoor weer stijgen naar maaiveld;
 Variant SV3: Een tweesporige tunnel onder Tricht, de Linge en
Geldermalsen door. Aan de bovengrondse infrastructuur in Tricht en
Geldermalsen verandert niets. Bovengronds rijden alleen stoptreinen, in de
tweesporige tunnel rijden alle IC's en goederentreinen.
 Variant SV4: Een half verdiepte ligging van het spoor. Het spoor blijft
vanaf het station Geldermalsen op het huidige niveau en daalt na de passage
van de Linge.

4.1

Variant SV1

Een schetsmatig ontwerp van een spoor onder de Linge door is hieronder gegeven.

Figuur 10: Spoortunnel onder de Linge door
De bovenste helft van deze tekening laat een bovenaanzicht van het gebied zien ter
oriëntatie en de onderste helft een lengteprofiel van het spoor (verticale richting).
Daarbij zijn zowel het huidige spoor als het spoor onder maaiveld aangegeven.
Herkenbaar zijn van rechts naar links het viaduct over de Provinciale weg, de
onderdoorgang onder de Linge en de Nieuwsteeg.
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Deze tekening maakt direct een aantal knelpunten duidelijk:
 Het emplacement Geldermalsen is niet meer aan te sluiten op het doorgaande
spoor;
 Het station Geldermalsen wordt of opgeheven of komt op niveau – 1 te
liggen;
 Een ondergronds gelegen spoor vergt een enorm kunstwerk. De bouw van
dit kunstwerk zal jarenlang hinder betekenen voor Tricht en ten behoeve van
de bouw zal aan de westzijde van de huidige sporen een strook van ca 35
meter breed nodig zijn;
 De kosten van ca 0,4 á 0,7 miljard euro staan niet in verhouding tot het
opheffen van de twee overwegen.
De conclusie is dat dit geen realistische oplossing is.

4.2

Variant SV2

Een schetsmatig ontwerp van een spoor dat pas daalt na passage van de Lingedijk is
hieronder gegeven.

Figuur 11: Spoortunnel ten noorden Lingedijk
Ook hierbij laat de bovenste helft van de tekening het bovenaanzicht zien en de
onderste helft een lengteprofiel van het spoor
Deze tekening geeft duidelijk weer dat:
 Ter hoogte van de Nieuwsteeg heeft het spoor nog onvoldoende diepte om
een weg op maaiveld over het spoor te laten kruisen.
 Het eventueel in stand houden van een kruising met de Lingedijk op
maaiveld is in deze variant geen optie;
 Pas ter hoogte van de splitsing heeft het spoor voldoende diepte voor een
kruising met een eventueel aan te leggen nieuwe weg;
 Een ondergronds gelegen spoor vergt een enorm kunstwerk. Ten behoeve
van de bouw zal aan de westzijde van de huidige sporen een strook van ca
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35 meter breed nodig zijn. De bouw van dit kunstwerk zal jarenlang hinder
betekenen voor Tricht;
 De kosten van ca 0,5 á 0,85 miljard euro staan niet in verhouding tot het
opheffen van de twee overwegen.
De conclusie is ook hier dat dit geen realistische oplossing is.

4.3

Variant SV3

Deze variant gaat uit van een splitsing van doorgaand spoorverkeer en stoptreinen.
De sporen t.b.v. stoptreinen en de Merwede Lingelijn blijven in deze variant op
maaiveld liggen, terwijl de overige sporen ondergronds gebracht worden.
In verband met de grote lengte van het kunstwerk, het intact houden van het
spooremplacement Geldermalsen en het intact houden van Tricht is het bouwen van
dit kunstwerk in een open constructie geen optie. Er is daarom uitgegaan van een
tunnel uitgevoerd als boortunnel. De boortunnel zal dubbelsporig worden en een
diameter van ca 12 m krijgen.
Ligging aan de westzijde van het huidige spoor heeft de voorkeur omdat hier minder
bebouwing staat. Nadeel is dan wel dat de tunnel onder de bestaande aftakking van
de Merwede Linge Lijn door moet. Hier zal het spoor nog ca 15m onder maaiveld
liggen De toerit zal hierna nog ca 3000 m lang worden.
Bij de kruising met de Linge zal het spoor ca 17 m onder de bodem van de Linge
komen. Om weer naar maaiveld te stijgen is er een lengte van ca 4000 m nodig.
Gezien de aanwezige bebouwing en de kruising met de Provinciale weg zal de
helling pas na de Provinciale weg kunnen starten. Gevolg hiervan is dat de tunnel
pas voorbij de aansluiting op de Betuweroute en de bestaande kruising met de A15
boven komt. Voor goederenvervoer is dit niet acceptabel en dit vraagt grote
investeringen rondom de A 15.

Figuur 12: Variant SV3
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Uit de schets en tekst worden direct een aantal knelpunten duidelijk:
 Een ondergronds gelegen spoor vergt vooral tijdens de aanleg een enorm
kunstwerk. De bouw van dit kunstwerk zal jarenlang hinder betekenen voor
de omgeving van Geldermalsen, Meteren en Tricht;
 De Betuweroute is niet meer aan te sluiten op het spoor Utrecht – Meteren.
Hiervoor zullen nieuwe aansluitbogen en kunstwerken noodzakelijk zijn;
 De inpassing van deze variant zal grote impact hebben op het landschap
rondom de aansluiting op de Betuweroute hebben;
 De kosten van ca 1 á 2 miljard euro staan niet in verhouding tot het opheffen
van twee overwegen.
De conclusie is dat dit geen realistische oplossing is.

4.4

Variant SV4

Deze variant gaat uit van een halfverdiepte ligging van het spoor door Tricht.
Mogelijk dat een halfverdiepte ligging positieve akoestische effecten heeft op de
leefbaarheid in Tricht.
Bij een quick scan van deze variant wordt een aantal knelpunten duidelijk:
 Het spoor kan pas na de passage van de Linge dalen i.v.m. de
doorvaarthoogte van de spoorbrug over de Linge;
 Ter hoogte van de Nieuwsteeg zal het spoor op de gewenste diepte (half
verdiept) zijn;
 Het beoogde positieve akoestisch effect zal hierdoor minimaal zijn;
 De kruisende wegen zullen in deze variant uitgevoerd moeten worden als
brug over het spoor, wat een ongewenst ruimtelijk effect zal hebben;
 De bouw van deze variant zal door de complexe fasering zeer grote hinder
voor Tricht betekenen.
Vanwege bovenstaande nadelen zal deze variant niet verder onderzocht worden.
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5

Ruimtelijke aspecten wegen verhoogd of verdiept

Nadat de conclusie is getrokken dat ondergrondse oplossingen voor het spoor niet
haalbaar zijn is verder gekeken naar oplossingen die uitgaan van de huidige ligging
van het spoor. Op basis van verkenningen van ProRail en de gemeente Geldermalsen
zijn de volgende mogelijkheden voor ongelijkvloerse spoorkruisingen onderzocht:
1. Handhaven van de spoorkruising op de locatie Nieuwsteeg op niveau -1.
2. Handhaven van de spoorkruising op de locatie Lingedijk op niveau -1.
3. Aanleg van een nieuwe spoorkruising op een locatie gelegen tussen de
huidige twee spoorkruisingen; de variant Middendoor op niveau -1.
4. Aanleg van een nieuwe spoorkruising op een locatie noordelijk van Tricht;
de variant Rondweg op niveau -1 en +1.

4
1
3
2

Figuur 13: Varianten
In de volgende paragrafen worden deze varianten beschreven.
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5.1

Locatie Nieuwsteeg

Bij deze variant wordt het principe van de huidige functionaliteit gehandhaafd. Het
betreft dus een kruising voor alle verkeer.

Figuur 14: Bovenaanzicht variant Nieuwsteeg

Figuur 15: Dwarsprofielen nieuwe en bestaande situatie
In deze variant wordt een nieuwe tunnel in het huidige profiel ingepast. Dit zal grote
ruimtelijke consequenties hebben omdat het bestaande wegprofiel slechts ± 10 m
breed is. De beschikbare ruimte tussen de gevels in deze woonstraat is ± 23 m. De
nieuwe tunnel, geschikt voor alle verkeer, zal ± 10 m breed en aan beide zijden van
het spoor 80 m lang moeten worden. Daarnaast zullen er t.b.v. de ontsluiting van de
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woningen parallelwegen gemaakt moeten worden waardoor het totale wegprofiel ±
18 m breed zal worden.
Bij inpassing in het huidige profiel zal de tunnel inclusief parallelwegen direct ten
koste gaan van voortuinen en parkeerplaatsen. Realistischer is dat er een groot aantal
woningen gesloopt wordt om de tunnel op een goede manier in te passen maar ook
dat zal een zeer grote impact op de structuur van Tricht hebben. Daarnaast verandert
er bij deze variant niets aan de verkeerscirculatie door Tricht. Het verkeer van en
naar het bedrijfsterrein blijft de route Lingedijk – Dr. v.d. Willigenstraat – Prins
Johan Frisoplaats – Nieuwsteeg volgen, wat een knelpunt blijft voor de leefbaarheid
van het dorp.
Concluderend levert deze variant een situatie op die zich niet verdraagt tot de
stedenbouwkundige maat en schaal van deze straat en die niets oplevert aan het
verbeteren van de verkeerscirculatie in Tricht.

5.2

Locatie Lingedijk.

5.2.1.

Lingedijk op huidige locatie

Deze variant gaat uit van het principe dat de huidige functionaliteit gehandhaafd
wordt op de huidige locatie. Het betreft dus een kruising voor alle verkeer in de
vorm van een tunnel op de plek van het huidige profiel.

45

Figuur 16: Bovenaanzicht Lingedijk op huidige locatie
In deze variant is een tunnel nodig van ± 10 m breed, en aan weerszijden van het
spoor 65 m lang. Ruimtelijk heeft deze variant grote gevolgen. Het karakter van de
Lingedijk, als dijk, zal aangetast worden en het contact met de Linge zal over een
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groot deel verloren gaan. Een functionele consequentie van deze ingreep is dat de
woningen aan de Lingedijk problemen krijgen met hun ontsluiting. Om dit toch
mogelijk te maken zal er een parallel structuur aangelegd moeten worden van
ongeveer 4 m breed, ter weerszijden van de tunnelbak.
Zowel nood- en hulpdiensten als fietsverkeer via de spoorbrug over de Linge zullen
gebruik moeten maken van deze parallelweg. De consequentie van deze oplossing is
wel dat nood- en hulpdiensten de 180 graden draai van parallelweg de tunnel in niet
kunnen maken. Ze zullen moeten steken in de Kerkstraat.
De afwikkeling van (zwaar) verkeer door Tricht verandert niet t.o.v. de huidige
situatie.
De ontsluiting van Lingedijk nr. 45 blijft een probleem. Hoewel het technisch
mogelijk is deze woning te handhaven bestaat de kans dat deze toch gesloopt zal
moeten worden i.v.m. de afname van de leefkwaliteit in de woning.
Een alternatief op deze variant is dat de tunnel slechts voor langzaam verkeer
geschikt gemaakt wordt. De tunnel zou dan smaller en minder diep gemaakt kunnen
worden. Voorwaarde is wel dat er een goed alternatief voor het autoverkeer geboden
moet worden. Dit zou een groot gevolg kunnen hebben voor de verkeerscirculatie
van Tricht. De ruimtelijke, functionele en technische consequenties veranderen in dit
alternatief niet wezenlijk.
Bij verdere uitwerking van deze variant moet nadrukkelijk rekening worden
gehouden met de waterkerende functie van de Lingedijk. Dit zal de nodige
consequenties hebben voor de constructie van de tunnel.
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5.2.2.

Lingedijk parallel aan het spoor

Figuur 17: Bovenaanzicht tunnel ten noorden van Lingedijk
Ten noorden van de Lingedijk, aan weerszijden van het spoor, is voldoende ruimte
om een bajonet te maken; een tunnel ten noorden van de Lingedijk, met
hellingbanen van 100 m lang, parallel aan het spoor.
Deze optie is alleen geschikt voor langzaam verkeer i.v.m. de haakse hoeken die
gemaakt moeten worden. Een groot voordeel van deze variant is dat de huidige
bebouwing aan de Lingedijk in alle gevallen gehandhaafd kan blijven. Sociale
veiligheid en overzichtelijkheid vormen echter een groot aandachtspunt in dit model.

5.2.3.

Lingedijk door uiterwaarden

Deze variant gaat uit van een route ten zuiden van de Lingedijk, door de
uiterwaarden, waarbij de huidige Lingedijk als waterkering volledig in tact blijft.
Deze route gaat onder aan de dijk onder het spoor door, waarbij het niet gaat om een
tunnelconstructie, maar een open constructie. Door de overzichtelijkheid kan deze
route sociaal veilig gemaakt worden. Bovendien is de beleving van de Linge door de
open constructie optimaal, wat een toevoeging aan het gebied en de route kan zijn.
De mogelijkheid bestaat zelfs om hier een aanlegplaats voor kano’s te maken, wat
voor de bewoners van Tricht een toevoeging kan zijn.
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Consequentie van deze variant dat het pand Lingedijk nr. 45 gesloopt moeten
worden. De overige woningen aan de Lingedijk kunnen d.m.v. het huidige profiel
van de Lingedijk ontsloten blijven.

Figuur 18: Bovenaanzicht tunnel door de uiterwaarden
De mogelijkheid bestaat om deze route voor zowel langzaam verkeer als ook voor
autoverkeer geschikt te maken. Hierbij is de maximale doorrijhoogte 2.60 m. In dit
geval kan volstaan worden met een profiel van 7 m breed.

Figuur 19: Dwarsdoorsnede tunnel met doorrijhoogte van 2.60 m
Het is ook mogelijk deze onderdoorgang geschikt te maken voor nood- en
hulpdiensten. De doorrijhoogte zal dan minimaal 4.20 m moeten zijn en het profiel
zal er anders uit gaan zien. De rijbaan en de langzaam verkeersroute zullen op
verschillende niveaus komen omdat de helling van het autoverkeer steiler mag zijn
dan die van het langzaam verkeer. Om te zorgen dat beiden op hetzelfde punt weer
op maaiveld zijn worden verschillende doorrijhoogten gehanteerd. Hierdoor zal de
totale profielbreedte 10 m worden.
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Figuur 20: Dwarsdoorsnede tunnel met doorrijhoogte van 4.20 m

5.3

Locatie Middendoor.

Deze variant gaat uit van een route midden door Tricht. Er is gekeken of een
centrale ligging 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.
Er is gekeken naar oplossingen voor verschillende typen verkeer.

Figuur 21: Bovenaanzicht locatie middendoor
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5.3.1.

Kruising middendoor alle verkeer

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. Om deze route mogelijk te maken zullen er
doorbraken gemaakt moeten worden in de bebouwingsrand van zowel de Bulkstraat
als de Kerkstraat. Hiervoor zullen een aantal 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 niet echt een verbetering
betekenen. Weliswaar wordt de route via de Prins Johan Frisoplaats ontlast, maar de
Kerkstraat en Bulkstraat zullen juist meer hinder gaan ondervinden.

5.3.2.

Kruising middendoor langzaam verkeer / autoverkeer

Een alternatief is dat de locatie Middendoor slechts voor langzaam verkeer en
eventueel autoverkeer geschikt wordt gemaakt omdat vrachtverkeer een andere route
volgt. Hierbij moet de afweging gemaakt worden of deze tunnel ook geschikt moet
zijn voor de voertuigen van de brandweer. 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.
Voorwaarde is wel dat dit alternatief altijd in relatie tot een alternatieve autoroute
bezien moet worden.

5.4

Locatie Rondweg.

Ten noorden van Tricht kan een nieuwe weg aangelegd worden. In een minimum
variant betreft dit een kortsluiting tussen de Langstraat en de Meersteeg. Deze
rondweg zal voor Tricht pas betekenis krijgen als het ook werkelijk een rondweg
wordt (maximum variant). Bij uitwerking van deze variant in een volgende fase zal
goed bekeken moeten worden hoe de rondweg aangesloten kan worden op het
bestaande wegennet. Omdat de Bulkstraat en de Laan van Crayestein niet geschikt
zijn voor zwaar verkeer zal er aan de westzijde van Tricht een nieuw tracé gezocht
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moeten worden dat vanaf de Langstraat direct aansluit op de Middelweg. Aan de
oostzijde zal gekeken moeten worden hoe de rondweg aangesloten kan worden op
de Lingedijk. Mogelijk dat er, om dit mogelijk te maken, een doorbraak in het lint
van de Meersteeg gemaakt moet worden. De verkeersafwikkeling aan de west- en
oostzijde is cruciaal voor de totale verkeerscirculatie in Tricht. De huidige route van
en naar het bedrijfsterrein dwars door het dorp komt te vervallen, waardoor de
leefbaarheid voor bewoners aanzienlijk zal verbeteren.
Omdat de rondweg niet in de kern van Tricht is gelegen is zowel een kruising op
niveau +1 als op niveau -1 onderzocht.

5.4.1.

Rondweg niveau +1

Deze variant gaat uit van een rondweg die als viaduct over het spoor heen gaat. Het
viaduct zal een hoogte hebben van ± 7 m. Omdat dit viaduct geschikt moet zijn voor
alle verkeer zal de toerit een maximum helling hebben van 4 %. Dit heeft als gevolg
dat deze helling 175 m lang zal worden. Door de grote hoogte en de bijbehorende
lange helling zullen fietsers relatief veel moeten klimmen.
Een viaduct over het spoor zal grote visuele impact hebben op zowel binnen als
buiten Tricht.

Figuur 22: Bovenaanzicht rondweg als tunnel
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5.4.2.

Rondweg niveau -1

Deze variant gaat uit van een tunnel, geschikt voor alle verkeer. De tunnel zal 10m
breed moeten zijn, met een doorrijhoogte van 4.60 m. Om dit hoogteverschil te
overbruggen, zal een hellingbaan van 100 m lang nodig zijn. De visuele impact van
deze ingreep zal beperkt zijn. Er zijn goede mogelijkheden en er is voldoende ruimte
deze tunnel op een goede manier in het landschap in te passen.

Figuur 23: Bovenaanzicht rondweg als viaduct
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5.5

Conclusies ruimtelijke aspecten per kruising

Op basis van de ruimtelijke aspecten kunnen de volgende deelconclusies getrokken
worden:
1. De ligging van de spoorbaan blijft op maaiveld. Het spoor verdiept of
verhoogd aanleggen biedt of geen alternatief of is ruimtelijk en financieel
onhaalbaar. Dat betekent dat het weginfrastructuur naar niveau +1 (viaduct)
of -1 (tunnel) moet om een kruising met het spoor mogelijk te maken.
2. De huidige kruising van de Nieuwsteeg is zowel in de vorm van een viaduct
als een tunnel een onaantrekkelijke ingreep die niet past bij de maat en
schaal van deze woonstraat. Het opofferen van een rij woningen is evenmin
een aantrekkelijke optie.
3. De huidige kruising Lingedijk is zowel in de vorm van een viaduct als een
tunnel in de as van de huidige weg een grote ingreep die onaantrekkelijk is
omdat deze zich niet voegen naar de maat, schaal en sfeer van de Lingedijk.
Er zijn echter verschillende varianten voor de kruising mogelijk:
 Een langzaam verkeer kruising met een tunnel aan de noordzijde is
uit oogpunt van sociale veiligheid en beperkte functie onwenselijk.
 Een langzaam verkeer kruising met de mogelijkheid voor
autoverkeer met een beperkte doorrijhoogte via de uiterwaarden is
een aantrekkelijke variant.
 Een kruising via de uiterwaarden die ook geschikt is voor nood- en
hulpdiensten is ook een aantrekkelijke variant.
4. Een nieuwe kruising Middendoor voor alle verkeer is niet acceptabel i.v.m.
de afwikkelende routes en de leefbaarheid van Tricht. Deze oplossing biedt
slechts kansen voor langzaam verkeer, maar zal nog steeds een enorme
impact hebben op het centrum van Tricht vanwege de sloop van een aantel
woningen in het lint van de Kerkstraat en de Bulkstraat. De conclusie is dan
ook dat beide varianten onaantrekkelijk zijn.
5. Een rondweg aan de noordzijde van Tricht biedt een goede mogelijkheid
voor alle verkeer. De kruising met het spoor kan zowel in de vorm van een
viaduct als een tunnel worden uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat er goed
gekeken moet worden hoe deze nieuwe weg in oostelijke en westelijk
richting aan moet gaan sluiten op het bestaande wegennet. Het maken van
doorbraken (sloop) van bestaande woningen is een mogelijke consequentie.
6. Samengevat zijn de volgende kruisingsmogelijkheden mogelijk:
 Lingedijk; tunnel door uiterwaarden voor langzaam verkeer en
beperkt autoverkeer;
 Lingedijk; tunnel door uiterwaarden voor nood- en hulpdiensten;
 Rondweg; viaduct geschikt voor alle verkeer;
 Rondweg; tunnel geschikt voor alle verkeer.

CO-JVG-100013032 / Proj.nr. RL184370
Versie 2.0

32/41

6

Verkeersafwikkeling

Op dit moment zijn er twee spoorkruisingen in Tricht. De verkeersstromen in Tricht
rechtvaardigen geen groter aantal kruisingen dan deze twee. Wanneer we de
alternatieven als enkelvoudige kruising bekijken heeft dat de volgende
consequenties:
Criteria die bij de beoordeling van de verkeersafwikkeling een rol spelen zijn:
 Opdeling van Tricht
 Verkeershinder bestaande wegen
 Routes autoverkeer
 Routes langzaam verkeer
 Recreatieve kansen

6.1


Eén spoorkruising
De variant middendoor biedt goede kansen om Tricht als eenheid te zien. Wel
dient deze kruising al het verkeer te verwerken maar de ingreep van een
dergelijk kunstwerk zijn te groot. Ook wordt het huidige knelpunt van (zwaar)
verkeer door (te smalle) woonstraten dan erger. Wel worden Nieuwsteeg en de
Lingedijk ontzien want dit worden doodlopende wegen. Middendoor als enige
kruising is daarom geen mogelijkheid.

Figuur 24: Variant middendoor


De variant Lingedijk biedt minder kansen als Middendoor om Tricht als eenheid
te zien. Wel dient deze kruising al het verkeer te verwerken hetgeen niet
mogelijk is. Het huidige knelpunt van (zwaar) verkeer door (te smalle)
woonstraten ook hier erger. Wel wordt Nieuwsteeg ontzien want dit wordt een
doodlopende weg. Lingedijk als enige kruising is derhalve geen mogelijkheid.
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Figuur 25: Variant Lingedijk


De aanleg van de Rondweg biedt een oplossing voor alle verkeersproblematiek
in Tricht maar vergt wel enkele ingrepen. De gemeentelijke eis dat Tricht als
eenheid in stand dient te blijven wordt door enkel de noordelijk gelegen
Rondweg niet gehaald.

Figuur 26: Variant rondweg
Conclusie: Voor alle varianten geldt dat deze als enkelvoudige spoorkruising
onvoldoende zijn om Tricht als eenheid te blijven zien en het verkeer op een
acceptabele en leefbare manier af te wikkelen.
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6.2

Twee spoorkruisingen

In de vorige paragraaf is aangeven dat één spoorkruising onvoldoende is om een
goede verkeerscirculatie mogelijk te maken en ook Tricht “ongedeeld” te laten.
Twee spoorkruisingen, het huidige aantal, is gewenst. Ook vanuit bereikbaarheid
voor nood- en hulpdiensten lijkt deze wens te worden versterkt. Momenteel heeft
Tricht twee spoorovergangen. Dit betekent dat het gebied ten westen van het spoor
voor de hulpdiensten, komend vanuit oostzijde, tweezijdig onafhankelijk bereikbaar
is. Wanneer dit wordt teruggebracht naar één spoorkruising dan is dit gehele gebied
slechts eenzijdig bereikbaar. Daarmee wordt vermoedelijk niet voldaan aan de
bereikbaarheidseisen.

6.3

Conclusies verkeerscirculatie

Op basis van de verkeerscirculatie kunnen de volgende deelconclusies getrokken
worden:
 Er dienen twee spoorkruisingen beschikbaar te zijn waarvan ten minste één
kruising geschikt is voor alle verkeer, de eisen aan een tweede spoorkruising
liggen genuanceerder.
 De meest voor de hand liggende locatie voor de eerste spoorkruising is de
Rondweg.
 De eisen aan de tweede spoorkruising zijn:
 Ten behoeve van de eenheid van de kern en het fietsverkeer van
scholieren minimaal geschikt voor langzaam verkeer
 Bij voorkeur ook geschikt als interwijkverbinding voor normaal
autoverkeer. Een hoogtebeperking is daarbij acceptabel. De
consequentie daarvan is dat voor de nood- en hulpdiensten (politie
en ziekenauto) een tweede spoorkruising beschikbaar is maar niet
voor blusvoertuigen.
 Een wens is deze kruising geschikt te maken voor alle verkeer
zonder hoogtebeperking zodat ook voor blusvoertuigen een tweede
spoorkruising beschikbaar is. Uiteindelijk zal een afweging gemaakt
moeten worden tussen enerzijds de omvang van de ruimtelijke
ingrepen en anderzijds de (geringe) kans dat bij calamiteiten de
Rondweg is geblokkeerd en dus blusvoertuigen van een andere
brandweerkazerne worden ingezet.
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7

Vergelijking combinaties van varianten
Uit de voorgaande hoofdstukken kan geconcludeerd worden dat er slechts één
combinatie van twee varianten als kansrijke oplossing overblijft: De combinatie
Rondweg en Lingedijk door de uiterwaarden.
De conclusies zijn in onderstaande figuur schematisch samengevat:

Figuur 27: Ontwikkelingsschema
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7.1

Ruimtelijke en functionele beoordeling

In onderstaande tabel is de variant Rondweg met Lingedijk door de uiterwaarden
middels een aantal beoordelingscriteria met elkaar vergeleken. Binnen deze variant
is een viertal alternatieven mogelijk:
Alternatief 1: Combinatie van Rondweg als viaduct en Lingedijk met een
doorrijhoogte van 2.60 m.
Alternatief 2: Combinatie van Rondweg als viaduct en Lingedijk met een
doorrijhoogte van 4.20 m.
Alternatief 3: Combinatie van Rondweg als tunnel en Lingedijk met een
doorrijhoogte van 2.60 m.
Alternatief 2: Combinatie van Rondweg als tunnel en Lingedijk met een
doorrijhoogte van 4.20 m.
De alternatieven zijn t.o.v. elkaar vergeleken. De volgende weging is hierbij
gehanteerd:

Rondweg tunnel +
Lingedijk 4.20 m

Mate van ruimtelijke impact op omgeving
Opdelen van Tricht
Sociale veiligheid
Verkeerscirculatie
Langzaam verkeer
Autoverkeer
Nood- en hulpdiensten
sloop van woningen
beleving van de Linge

Rondweg tunnel +
Lingedijk 2.60 m

Beoordelingscriteria

Rondweg viaduct +
Lingedijk 4.20 m

beter
minder goed
neutraal / gelijkwaardig

Rondweg viaduct +
Lingedijk 2.60 m

+
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
+
o
o

+
o
o
o
+
o
o
o

+
o
o
o
+
o
+
o
o

Figuur 28: Beoordelingstabel
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7.2

Kosten

Onderstaand schema geeft een vergelijking van de globaal geraamde
investeringskosten, exclusief BTW en prijspeil 2010. In deze raming zijn
geluidswerende maatregelen niet meegenomen en voor de rondweg is alleen het deel
tussen Meersteeg en Langstraat geraamd.
Uit de raming blijkt dat de variant Rondweg als viaduct, gecombineerd met een
tunnel voor langzaam verkeer en beperkt autoverkeer met een doorrijhoogte van
2.60 m door de uiterwaarden van de Linge de goedkoopste is. Deze variant heeft een
bandbreedte van tussen de 30 en 55 miljoen euro.
De variant Rondweg als tunnel, gecombineerd met een tunnel door de uiterwaarden
van de Linge met een doorrijhoogte van 4.20 m, die ook geschikt is voor nood- en
hulpdiensten is de duurste. Deze variant heeft een bandbreedte van tussen de 40 en
73 miljoen euro.

Figuur 29: Kostenschema varianten

7.3

Conclusies

Ruimtelijk beschouwd heeft de tunnelvariant de voorkeur boven de viaductvariant
vanwege de ruimtelijke impact op Tricht. De tunnelvariant heeft betere
mogelijkheden om op een goede manier in het gebied ten noorden van Tricht
ingepast te worden. Daarnaast is een tunnel prettiger in het gebruik voor het
langzaam verkeer vanwege de geringere hoogte die overbrugd moet worden.
De tunnelvariant door de uiterwaarden van de Linge met een doorrijhoogte van 4.20
m lijkt het meest kansrijk vanwege de mogelijkheid om ook gebruikt te worden door
nood- en hulpdiensten.
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De combinatie van een rondweg uitgevoerd als tunnel en een tunnel langs de Linge
met een doorrijhoogte van 4.20 m lijkt de beste oplossing voor de spoorkruisingen in
Tricht. Deze combinatie is echter wel de duurste.

7.4

Aanbevelingen

Deze verkenning leidt tot de volgende aanbevelingen:
 De planstudie dient zich te richten op de combinatie van een rondweg ten
noorden van Tricht en een tunnel door de uiterwaarden van de Linge.
 De wijziging van de spoorinfrastructuur leidt ertoe dat de hogere
geluidswaarde naar verwachting niet meer geaccepteerd wordt. De inpassing
van geluidsschermen dient voldoende aandacht te krijgen in de
vervolgstudie.
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