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Aanleiding
Bij de voorbereiding van het tracébesluit voor het project Spooromgeving Geldermalsen
is de gemeente Geldermalsen verzocht een onderbouwing te geven van de noodzaak tot
de aanleg van het westelijk deel van de randweg Tricht. Het gaat daarbij om het gedeelte
tussen de Langstraat en de Middelweg. Dit weggedeelte is van belang om een oplossing
te bieden voor het verkeer, en met name het vrachtverkeer, van de bedrijfslocatie Hak,
gevestigd aan de Steenoven. De onderbouwing is gevraagd om een goede afweging te
kunnen maken tussen de landschappelijke belangen van landgoed Crayestein en de
verkeersbelangen in en rond het dorp Tricht. Betreffend wegdeel is in onderstaand beeld
schematisch weergegeven, met een rode lijn door die wegdelen waarvoor gevraagd is
deze niet aan te leggen. De aansluiting van Hak is met een oranje pijl aangegeven.

Naar aanleiding van dit verzoek heeft de gemeente aan Pouderoyen Compagnons een
beoordeling gevraagd over de verkeerskundige consequenties van een dergelijke
aanpassing en of deze effecten aanvaardbaar zijn uit een oogpunt van goede ruimtelijke
ordening en een goede en veilige verkeersafwikkeling.
Algemeen verkeerskundig effect
De randweg wordt om meerdere redenen aangelegd. Van belang is dat deze in de
toekomst een alternatief vormt voor de voor autoverkeer af te sluiten Nieuwsteeg en de
beperk doorgankelijke onderdoorgang bij de Lingedijk. Hierdoor is autoverkeer
gedeeltelijk en vrachtverkeer volledig aangewezen op de randweg, als in of rond Tricht
het spoor gekruist moet worden.
Indien het gedeelte van de randweg tussen de Langstraat en Middelweg niet wordt
aangelegd, zal het autoverkeer en vrachtverkeer vanaf deze aansluitpunten een andere
weg zoeken om toch bij de randweg te kunnen komen. De alternatieven zijn hierna
weergegeven. Het betreft de routes via de Weistraat (rode lijn, noordelijk), via de Laan
van Crayenstein en Middelweg (blauwe lijn, zuidelijke richting) of via de Bulkstraat
(noordelijke richting) of de variant daarop via de Raamweg (groene lijn, zuidelijk).

Omdat voor de beantwoording van de vraag welke verkeerseffecten ontstaan, met name
het gevolg voor vrachtverkeer ingrijpend is, richt deze memo zich verder uitsluitend op de
effecten voor vrachtverkeer. Daarnaast is vrachtverkeer hoe dan ook aangewezen op de
randweg om het spoor in Tricht te kunnen kruisen. Hierdoor ontbreken alternatieven en
moet vrachtverkeer gebruik maken van één van voornoemde routes. Deze alternatieven
zijn hierna per relevant tracégedeelte beschreven in relatie tot de effecten voor
vrachtverkeer.
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Omdat het huidige vrachtverkeer vooral gebruik kan maken van de Lingedijk en verder
kan worden afgewikkeld via de Middelweg, is deze analyse primair gericht op het
verbindende deel tussen de Middelweg en randweg (aansluiting Langstraat). Secundair is
het alternatief via de Weistraat van belang.

Route vanaf de Langstraat via de Laan van Crayenstein naar de Middelweg
Deze paragraaf beschrijft de routing in zuidelijke richting, i.c. vanaf de randweg via de
Langstraat naar de Middelweg.

Langstraat
De Langstraat en het eerste deel van de Laan van Crayestein hebben een relatief recht
verloop (geen scherpe bochten) en een voldoende breed profiel voor vrachtverkeer.
Ondanks dat de bermen hiervoor niet bedoeld zijn, kunnen deze incidenteel benut
worden voor uitwijking bij tegemoetkomend verkeer. Deze situatie doet zich ook in de
huidige situatie reeds voor.
Onderstaand beeld toont de situatie in de Langstraat ter hoogte van Greefa. De weg is
hier in beginsel voldoende goed ingericht voor vrachtverkeer, zij het met een lage
intensiteit en stapvoets rijden bij passeren van tegemoetkomend verkeer.
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Laan van Crayestein
De Laan van Crayestein en de daaraan parallel lopende Bulkstraat vormen een oude
ruggengraat in de dorpsstructuur van Tricht. Aan deze smalle wegen staan enkele
historische panden die de rustige sfeer van het dorp benadrukken. Dat geldt eveneens
voor de groenstrook tussen deze wegen, die beeldbepalend is voor het dorp. Op
sommige plaatsen staat de bebouwing dicht op de weg. Omdat deze straten binnen het
dorp een verkeersrol vervullen, is in het verleden op beide straten eenrichtingverkeer
ingesteld.
Voor de beoordeling of deze route een alternatief kan zijn dienen beide straten in
samenhang te worden bekeken.
Nabij en voorbij de kruising met de Raamweg, wordt de situatie voor vrachtverkeer matig
tot slecht. Voor en ter hoogte van de kruising met de Raamweg is het wegprofiel
ongeveer 3,9 meter breed en zijn er weinig uitwijkmogelijkheden. Dit wordt temeer
beperkt als de zone westelijk van de rijbaan benut wordt voor parkeren van
personenauto’s; iets wat met regelmaat voorkomt. Navolgende foto’s tonen dit effect.
De combinatie van smalle rijbaan, de uitvoering van de weg als plateau met
verkeersgeleidende paaltjes in de bocht, de asverlegging ter hoogte van de kruising en
de minder overzichtelijke situatie op de kruising door de beperkte wegbreedten en dichte
tuinen, maken deze route als alternatief voor doorgaand vrachtverkeer weinig geschikt.
Een doorgang voor vrachtverkeer is fysiek niet onmogelijk, wel erg geforceerd en niet
passend in de dorpse sfeer en schaal. In het licht van de historisch van waarde zijnde
centrumdorpse groene karakteristiek van dit rustige en verkeersluwe woongebied, zou
deze route niet benut moeten worden voor doorgaand vrachtverkeer, maar alleen voor
bestemmingsverkeer.
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Na het kruisende plateau ter hoogte van de Raamweg, kent de Laan van Crayestein een
smal profiel, in eerste aanloop recht. Hier zou een vrachtwagen in één rechte lijn door
heen kunnen, zij het dat wellicht de berm aan de oostzijde nodig is om geparkeerde
auto’s aan de westzijde van de straat te kunnen passeren. Ook dit wegprofiel maakt de
straat voor doorgaand vrachtverkeer weinig geschikt. Onderstaande foto toont deze
situatie (zicht vanuit noordelijke richting).
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Aansluiting Middelweg
De Laan van Crayestein sluit meest zuidelijk aan op de Middelweg. De weg loopt hier op,
om op dijkniveau (Lingedijk) uit te komen. Tegelijkertijd kent het vervolg van de rijlijn naar
de Middelweg een scherpe bocht; de boogstraal is feitelijk te krap voor een grotere
vrachtwagen om de bocht in één lijn te maken. Eventueel tegemoetkomend verkeer of
geparkeerde auto’s leiden tot verdere beperking van de doorgang.
Complicerend in deze situatie is, dat het hier een ongelijke kruising betreft met weinig
overzicht. Verkeer in verschillende richtingen, waaronder ook fietsers, zijn niet ruim
tevoren zichtbaar.
Deze onoverzichtelijke situatie wordt reeds ingezet aan het einde van de Laan van
Crayestein, waar de overgang van tweerichtingsverkeer naar eenrichtingsverkeer in de
Bulkstraat (verkeer in noordelijke richting).
Navolgende beelden tonen respectievelijk de (te) krappe bocht tussen de Laan van
Crayestein en Middelweg en de situatie met de aansluiting Bulkstraat. In dit laatste beeld
is zichtbaar hoe alleen al bij personenautoverkeer de verkeersituatie en ruimte op de weg
beperkt is.
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Met name dit tracégedeelte, rond de aansluiting Laan van Crayestein en Middelweg is
ongeschikt voor vrachtverkeer, door de combinatie van de smalle aanloopstraten waarin
geparkeerd wordt en de scherpe bocht en te krappe rijlijn naar de Middelweg.
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Alternatief via de Raamweg
De route via de Raamweg is voor doorgaand vrachtverkeer eveneens ongeschikt en
daardoor niet als alternatief bruikbaar voor de route via de Laan van Crayestein en
Middelweg. De Raamweg betreft een woonstraat met bijbehorende inrichting en kent te
smalle rijbaandelen en plateaus op wegkruisingen, die de straat ongeschikt maakt voor
doorgaand vrachtverkeer. Onderstaande foto’s illustreren dit.

8

Route via de Bulkstraat
Deze paragraaf beschrijft de voorgaande routing in noordelijke richting, i.c. vanaf de
Middelweg via de Bulkstraat naar de Langstraat en randweg.
Voornoemde knelpunten in de routing voor verkeer vanaf de Langstraat in zuidelijke
richting, doen zich ook in de tegengestelde rijrichting voor. Aanvullend leidt de
verkeersregulatie met eenrichtingsverkeer ertoe dat vrachtverkeer gebruik moet maken
van de Weistraat. Dit is in de praktijk onmogelijk.
Zoals in voorgaande al is toegelicht, is de kruising nabij de Laan van Crayestein en
Middelweg reeds te krap. De aansluiting op de Bulkstraat leidt tot een tweetal extra
haakse bochten, direct achter elkaar. Een dergelijke rijlijn is niet ingericht op doorgaand
vrachtverkeer (zie ook onderstaande foto).

In het vervolg op deze aansluiting kent de Bulkstraat een profiel dat steeds smaller wordt.
De straat is daarom als route voor eenrichtingsverkeer ingericht, waarbij het zuidelijke
deel nog enkele parkeerinhammen kent die deels buiten de rijbaan liggen. Het
noordelijke deel is nog smaller en hier is dan ook reeds nu een vrachtwagenverbod
ingesteld. Indien hier auto’s reeds deels op eigen erf staan geparkeerd, deels op de weg,
dan resteert er een doorgang van soms minder dan 2 meter. De volgende foto’s tonen
respectievelijk het zuidelijke en noordelijke deel van de Bulkstraat en de aansluiting aan
de Nieuwsteeg.
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Route via de Weistraat
De route via de Weistraat is voor doorgaand vrachtverkeer niet geschikt. Het grootste
gedeelte van deze route kent een smal wegprofiel, waardoor vrachtverkeer bij
tegemoetkomend verkeer te veel moet uitwijken in de berm. Hiervoor is op plaatsen te
weinig ruimte vanwege bestaande laanbeplanting. Wegverbreding is hier dan ook
redelijkerwijs niet mogelijk. Bovendien zou dit ertoe leiden dat wortelzones en
boomkronen te zeer beschadigd zouden, waardoor de zeer karakteristieke walnotenlaan
langs de Weistraat te veel in de verdrukking komt.
Daarnaast is de Langstraat, die aansluit op de Weistraat, juist ingericht om doorgaand
verkeer te ontmoedigen om deze route te gebruiken. Nabij de Weistraat heeft dit
geresulteerd in een wegversmalling met een voor vrachtverkeer moeilijk te nemen
drempel. Gezien het verkeerseffect dat met deze voorziening wordt geoogd, is het niet
opportuun om deze met een wegaanpassing weg te nemen.
Doorgaand vrachtverkeer kan redelijkerwijs deze route niet gebruiken als alternatief
tussen de randweg en de Middelweg. Navolgende foto’s tonen de knelpunten in de route
vanaf de Middelweg via de Weistraat naar de Langstraat.

11

Notenlaan Weistraat

Wegversmalling en wegasverloop Weistraat
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Verkeersmaatregel Langstraat

Conclusie
Op basis van voorgaande analyse concluderen wij dat het redelijkerwijs onmogelijk is om
de randweg ter hoogte van de Langstraat te beëindigen en vanaf dit punt het doorgaande
vrachtverkeer via de bestaande wegen af te wikkelen. Deze wegen zijn hierop niet
ingericht. Hun landschappelijke waarde (buitengebied) en dorpskarakteristiek
(woonstraten en historische linten in de kern) maakt het ook onmogelijk om deze straten
wel geschikt te maken voor doorgaand vrachtverkeer.
Ondanks dat de aanleg van de randweg ter hoogte van het landschap rond Crayestein
inbreuk zal doen op het landschap, adviseren wij uit een oogpunt van goede
verkeersafwikkeling toch om dit deel van de randweg aan te leggen. Dit omdat een
redelijk alternatief voor deze route ontbreekt.
Wij bevelen uitdrukkelijk aan om doorgaand vrachtverkeer niet op geforceerde wijze door
de kern te leiden, met alle gevolgen voor de verkeersveiligheid van dien. De benodigde
fysieke wegaanpassingen zijn daarvoor te omvangrijk in relatie tot de functie van het
woongebied en het historische karakter en op plaatsen zelfs fysiek onmogelijk.
Dit neemt niet weg dat de negatieve effecten op het landschap bij aanleg van de randweg
zo veel als mogelijk beperkt moeten worden. Daartoe zijn aanbevelingen gedaan voor
een goede landschappelijke inpassing van de randweg.
Pouderoyen Compagnons, Nijmegen,
ir. L.A.W. van Berkel
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