
Informatiedocument MIRT-verkenning A2 
Deil – Vught en gebiedsgerichte benadering 
Waardenburg

1. Inleiding
De A2 dreigt tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught uit te groeien tot een van de 
grootste fileknelpunten van Nederland. Om dit op te lossen is het programma A2 in het 
leven geroepen. Dit programma wordt uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (IenW), Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, 
gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland. Het programma kent zowel korte- 
als lange termijn maatregelen. Het programma bestaat uit vier werkpakketten die in 
verschillende projectgroepen verder worden onderzocht en uitgewerkt. 

In dit informatiedocument leest u uitgebreide informatie u over de stand van zaken van 
de MIRT- verkenning. Ook staan we stil bij de stand van zaken van het totale pakket. Dit 
doen we in Deel I.  De kleuren van de kopjes komen overeen met bovenstaande kleuren 
van de vier werkpakketten. Daarnaast informeren wij u in Deel II over de 
gebiedsgerichte benadering voor Waardenburg, alle onderzoeken die zijn uitgevoerd en 
de denkrichting voor West Betuwe. 
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2. Kernboodschap Deel I: MIRT-Programma A2

2.1 Quick Wins en Middellange termijn Maatregelen
De Quick Wins en Middellange termijn maatregelen (werkpakketten I en II) richten zich 
op het verkleinen van de knelpunten om de periode tot aan de structurele oplossing te 
overbruggen. De werkgeversbenadering is voor West Betuwe al gestart en heeft een 
koploperspositie.

Het programma A2 onderzoekt de volgende maatregelen binnen de grenzen van West 
Betuwe:

 DRIP (informatiepaneel bij de snelweg): stand van zaken onbekend
 Onderzoek  Carpoolplekken  (Geldermalsen,  Enspijk/Beesd):  besluit  verwacht 

najaar 2020
 VRI  (verkeersregelinstallatie)  afslag Waardenburg (nabij  tankstation):  provincie 

voert verkenning uit
 Toeritdossering Waardenburg (bij Mac Donald’s): provincie voert verkenning uit

De  stuurgroepvan  het  programma  A2  besloot  op  3  maart  2020  dat  de  volgende 
maatregelen  voor  de  station  Geldermalsen  in  potentie  voldoende  spitsmijdingen 
opleveren:

 Korte termijn: uitbreiding fietsvoorzieningen (fietskluizen en buitenmodel fietsen)
 Middellange  termijn:  Uitbreiden  P+R-terrein,  meer  oplaadpunten  elektrische 

auto’s bij uitbreiding P+R, het faciliteren ruimte voor deelmobiliteit, uitbreiding 
fietsenstalling en veraangenamen overstap

Dat wil nog niet zeggen dat realisatie al gegarandeerd is. De maatregelen moeten nog 
verder  onderzocht  en  uitgewerkt  worden.  En  er  moeten  afspraken  gemaakt  welke 
partners welke kosten op zich nemen (gemeente West Betuwe is een van de partners). 
De maatregelen liggen niet op ons grondgebied, maar op gebied van NS en ProRail, 
waardoor wij niet de initiatiefnemer zijn voor de realisatie hiervan.

Hoewel  er  raakvlakken  zijn,  doorloopt  de  fietsenstalling  aan  de  oostzijde  van  het 
stataion een eigen traject. U wordt hierover apart geinformeerd vanuit het Programma 
Hoogfrequent Spoor (PHS) project Geldermalsen.

2.2 OV toekomstbeeld 2040
Binnen dit project wordt gekeken op welke manier het OV in 2040 een bijdrage moet 
leveren  aan  het  bereikbaar  houden  van  Nederland.  Aandachtpunt  voor  de  Regio 
Rivierenland en West Betuwe is het bereikbaar houden van het landelijk gebied met het 
OV. Een van de ambities die namens de regio is ingebracht is om van Geldermalsen een 
intercity station te maken. Op dit moment is hier niets concreets over te melden.

2.3  MIRT-Verkenning  A2:  Zienswijze  Notitie  Reikwijdte  en 
Detailniveau (NRD) 
De eerste fase van de verkenning heeft vier kansrijke alternatieven voor de A2 Deil-
Vught  opgeleverd  (zie  de  tabel  verderop  in  deze  notitie).  De  Notitie  Reikwijdte  en 
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Detailniveau (NRD), beschrijft welke alternatieven en milieueffecten worden onderzocht 
en hoe dit wordt gedaan. U heeft in november 2019 een zienswijze ingediend op het 
NRD. Hierin vraagt u aandacht voor het sluipverkeer in het buitengebied en onze kernen 
(Waardenburg en Beesd) en de gevolgen daarvan op de leefbaarheid en veiligheid. Ook 
vraagt u om een gebiedsgerichte benadering voor Waardenburg toe te passen. En u 
stelt de voorwaarde dat maatregelen in pakket I en II (korte en middellange termijn) in 
Waardenburg, de situatie in deze kern niet mogen verslechteren. Voor de volledigheid is 
uw zienswijze toegevoegd in bijlage 1

Op  17  maart  is  een reactie  ontvangen  van  het  ministerie  op  uw ziensijze.  Deze  is 
toegevoegd als bijlage 2. Hierin kunt u lezen dat een gebiedsgerichte benadering is 
gestart  en  dat  West  Betuwe  hiervan  de  trekker  is  (verderop  lichten  we  de 
gebiedsgerichte  benadering  verder  toe).  Tegelijkertijd  geeft  het  ministerie  een 
waarschuwing af dat maatregelen die niet direct bijdragen aan de doelstellingen van het 
project A2 Deil-Vught, niet zonder meer onderdeel uitmaken van het project, maar een 
meekoppelkans zijn. De verantwoordelijkheid van de financiering en uitwerking van een 
meekoppelkans ligt bij de initiatiefnemer daarvan en niet bij het project A2 Deil-Vught. 
Via  de  perspectiefnota  ontvangt  u  hiervoor  een  voorstel  voor  het  reserveren  van 
middelen.

De  reactie  op  uw  voorwaarde  dat  de  situatie  in  de  kern  Waardenburg  niet  mogen 
verslechteren door de VRI bij de op en afrit nabij het tankstation en de toeritdossering 
bij  de  oprit  bij  Mc  Donald’s  is  tweeledig.  Erkent  wordt  dat  de  bereikbaarheid  van 
hulpdiensten  nooit  onder  druk  mag  komen  staan.  Aan  de  andere  kant  geeft  het 
ministerie aan dat de VRI’s onderdeel uitmaken van een breder pakket aan maatregelen 
om de verkeerstromen op de A2 te kunnen sturen. En dat hier altijd een evenwicht 
gezocht wordt tussen doorstroming op de A2 en overlast op het onderliggend wegennet. 
Volgens het ministerie is het onvermijdelijk dat dit zeker in de bouwfase tot meer hinder 
op het onderliggend wegennet kan leiden. We zullen dit monitoren en daar waar nodig 
aanvullende maatregelen treffen.

2.4  MIRT-Verkenning  A2:  Beoordelingsfase  van  de  4  kansrijke 
alternatieven
Onderstaande  figuur  laat  zien  waar  de  MIRT-verkenning  zich  bevindt  in  de  hele 
procedure. In het hele traject van initiatief tot realisatie is dit project dus nog niet heel  
ver. Tijdens deze fase wordt beslist welke maatregelen in de planfase verder uitgewerkt 
worden tot concrete maatregelen. 
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De  MIRT-verkenning  bevindt  zich  nu  aan  het  einde  van  de  beoordelingsfase  op  de 
overgang naar de besluitvorming over het voorkeursalternatief. Een zeer belangrijk fase 
want  nu  wordt  bepaald  welke  maatregelen  uit  de  vier  kansrijke  alternatieven  het 
Voorkeursalternatief gaan vormen, dat uitgwerkt wordt tot concrete maatregelen. Een 
fase  waarin  we via  de  Ambtelijke  en Bestuurlijke  Adviesgroep  en de Stuurgroep  A2 
invloed kunnen uitoefenen op deze keuze.

Onderstaande tabel vat de vier kansrijke alternatieven samen. De afgelopen maanden 
zijn alle  onderdelen van de varianten schetsmatig uitgewerkt.  Zo ook de aansluiting 
Waardenburg en Knooppunt Deil. Deze grove uitewerking is bedoeld om de varianten te 
kunnen beoordelen op alle aspecten die zijn vastgelegd in het NRD. En op basis daarvan 
een keuze te maken voor het Voorkeursalternatief.  Maatregelen zijn gekoppeld aan een 
van  de  4  kansrijke  alternatieven,  maar  het  voorkeursalternatief  kan  samengesteld 
worden  uit  alle  verschillende  onderzochte  maatregelen.  Op  de  website 
www.A2inbeeld.nl kunt  u  meer  in  detail  informatie  vinden  over  de  verschillende 

maatregelen per kansrijk alternatief. 

Voor  knooppunt  Deil  en de  aansluiting  Waardenburg  is  per  voorkeursalternatief  één 
maatregel uitgewerkt: 

 Knooppunt  Deil:  van  kleine  tot  steeds  ingrijpendere  maatregelen  om  de 
doorstroming te verbeteren in het knooppunt.  Ook bevatten alle alternatieven 
maatregelen op de A15 tussen knooppunt Deil en de aansluiting Meteren. 

 Aansluiting Waardenburg: Dit varieert van het optimaliseren van de huidige op- 
en afrit tot het verplaatsen van de op- en afrit met volledige randweg, een korte 
randweg en geen randweg.
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Op de volgende pagina’s zijn de vier alternatieven voor knooppunt Deil en Waardenburg 
schetsmatig aangegeven.
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De 4 varianten voor knooppunt Deil

Variant 
0+

Variant 
A

Variant 
B

Variant 
C

6



De 4 varianten voor de aansluiting Waardenburg

Participatieproces
Het programma A2 hecht veel waarde aan het vroegtijdig informeren en consulteren van 
belanghebbenden bij  dit  proces. In maart  zijn daarom een aantal  digitale workshops 
georganiseerd  om belangstellenden  en  ook  u  als  raadsleden  te  informeren  over  de 
uitwerking van de kansrijke alternatieven tot nu toe. In mei volgt nog een tweede ronde 
workshops  waarin  ook  de  uitkomst  van  de  beoordeling  van  de  verschillende 
onderzoeken gedeeld wordt. Op 14 mei is een gezamenlijke Ambtelijke en Bestuurlijke 
adviesgroep (AAG en BAG) gepland waarin deze informatie  wordt gedeeld.  Diezelfde 
avond is  er  een digitale  bijeenkomst  voor  raadsleden.  Aan de beoordeling wordt  op 
moment van schrijven van dit informatiedocument nog gewerkt en deze informatie is 
dus nog niet beschikbaar.

2.5  MIRT-Verkenning  A2:  Besluitvormingsproces 
Voorkeursalternatief
In de week van 22 juni 2020 staat een stuurgroep A2 gepland waarin zij besluiten welk 
voorkeursalternatief zij adviseren aan de minister. De minister neemt op basis van het 
advies  een  formeel  besluit  over  het  Voorkeursalternatief.  Dit  besluit  wordt  bekend 
gemaakt  en  ter  inzage  gelegd.  Iedereen  kan  gedurende  6  weken  een  zienswijze 
indienen op dit besluit. Het besluit van de minister wordt verwacht in het 3e kwartaal 
van 2020. Met deze keuze legt de minister het voorkeursalternatief op hoofdlijnen vast. 
Zo wordt bijv besloten over 2x3, 2x4 of 2x5 rijstroken tussen knooppunt Deil en Empel 

Variant C

Variant A
Variant O+

Variant B
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en over wel of niet verplaatsen van de op- en afrit Waardenburg. De minister legt nog 
niet vast waar de op- en afrit dan zouden komen en of er wel of geen Rondweg voor 
Waardenburg komt.

Invloed op de het besluitvormingsproces 
Bijzonder aan deze MIRT verkenning is dat dit  een gezamenlijke opdracht is van het 
Ministerie  van  I  en  W,  de  provincies  Noord-Brabant  en  Gelderland,  gemeente  's-
Hertogenbosch en Regio Rivierenland. Doordat de Regio mede opdrachtgever is zitten 
zij  ook aan tafel  in de stuurgroep A2. Namens de Regio Rivierenland zit  Jan-Hein de 
Vreede (Maasdriel) in de stuurgroep. West Betuwe kan via de Ambtelijke Adviesgroep en 
de  Bestuurlijke  Adviesgroep  aandachtspunten  en  belangen  inbrengen  richting  de 
stuurgroep.

Begin juni staan een AAG en BAG gepland ter voorbereiding op de belangrijke 
stuurgroep A2 in de week van 22 juni. Zoals gezegd kunnen we als gemeente op deze 
momenten onze aandachtspunten en belangen inbrengen. In het vervolg van deze 
informatienota nemen we u mee in de denkrichting over de Kansrijke alternatieven en 
het uiteindelijke voorkeursalternatief voor West Betuwe.
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3. Kernboodschap Deel II: Gebiedsgerichte 
benadering Waardenburg en denkrichting West 
Betuwe

In dit deel van het informatiedocument nemen we u mee in de beoordeling van de 
kansrijke alternatieven bekeken vanuit de belangen van West Betuwe en de 
gebiedsgerichte benadering voor Waardenburg. Deze MIRT-verkenning is het tweede 
rijksproject1 dat invloed heeft op de leefbaarheid en veiligheid van Waardenburg. Ook is 
het windmolenpark nabij knooppunt Deil in aanbouw. Dit alles bij elkaar vraagt om een 
gebiedsgerichte benadering. Uiteraard kijken we ook verder dan Waardenburg en 
streven we naar een oplossing voor het sluipverkeer langs en door ons buitengebied en 
andere kernen, zoals Beesd en Tuil.  

3.1 Gebiedsgerichte benadering Waardenburg
In de NRD is vastgelegd op basis van welke criteria de voorkeursvarianten worden 
beoordeeld. Dit is een heel uitgebreide lijst en levert inzicht op hoofdlijnen. Omdat het 
een rijksproject is wordt de beoordeling bekeken vanuit de landelijke doelstelling van de 
MIRT-verkenning. Deze doelstelling is het verbeteren van de doorstroming op de A2, 
zonder onevenredige effecten op het onderliggende wegennet. De beoordeling is in deze 
fase op een vrij hoog abstractieniveau en vrij grof schaalniveau.
Bezien vanuit het projectbelang is dit begrijpenlijk, maar voor Waardenburg is nu al 
behoefte aan meer detail informatie om een goede afweging te kunnen maken. Daarom 
is een zogenaamde gebiedsgerichte benadering gestart voor Waardenburg. Het doel van 
de gebiedsgerichte benadering is om te komen tot een integrale oplossing die een 
positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid en veiligheid in Waardenburg. 

In uw zienswijze heeft u het ministerie gevraagd deze gebiedsgerichte benadering op te 
starten. Omdat deze MIRT-verkenning meedere opdrachtgevers kent, waaronder de 
Regio Rivierenland is de bal teruggelegd en gevraagd om deze opgave vanuit  de regio 
op te pakken. Omdat wij als gemeente het grootste belang hebben bij de 
gebiedsgerichte benadering trekken wij dit proces. Dit wel in nauw overleg en 
samenwerking met de andere betrokken partners en met ondersteuning van het 
consortium dat de MIRT-verkenning uitvoerd.

De gebiedsgerichte benadering bestaat uit een technische werkgroep en een 
communicatieve werkgroep. De communicatieve werkgroep richt zich op het informeren 
en organiseren van extra bijeenkomsten voor Waardenburg over de voortgang van de 
MIRT-verkenning en de gebiedsgerichte benadering. De technische werkgroep houdt 
zich bezig met verzamelen van specifieke informatie voor Waardenburg.

Gebiedsgerichte Communicatie 
Op 30 maart organiseerden we een digitale bijeenkomst over MIRT-verkenning op 
hoofdlijnen en de de vier varianten voor Waardenburg in het bijzonder. Op 6 en 7 april 
zijn op verzoek van inwoners nog twee extra sessie gehouden voor bewoners van de 

1 Het andere project is het project PHS Meteren-Boxtel, waar de nieuwe Zuidwestboog bij Meteren 
onderdeel van uit maakt. Doordat er extra goederentreinen via de nieuwe boog naar het zuiden 
rijden, neemt de geluidhinder en trillingshinder in Waardenburg toe.
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geluidwalwoningen en bewoners van de Veerstraat en Slimweistraat. De bewoners 
willen graag zo snel mogelijk duidelijkheid wat er gaat gebeuren en op welke manier dit 
hen raakt. Die zekerheid kunnen we helaas nog niet bieden. Het wordt wel gewaardeerd 
dat we op deze manier met hen het gesprek aangaan.

Op 20 mei is een volgende informatiebijeenkomst vanuit de gebiedsgerichtebenadering 
voor Waardenburg. Daarin informen we de inwoners over de uitkomsten van de 
onderzoeken van de MIRT-verkenning en de resultaten van de gebiedsgerichte 
benadering. Ook delen we de denkrichting van het college. 

3.2 Gebiedsgerichte onderzoeken
De technische werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen van meer gedetailleerde 
informatie over Waardenburg om tot een goede afweging te komen. Vanaf februari tot 
eind april 2020 zijn de 
 volgende onderzoeken uitgevoerd:

1. Verkeerstellingen in en om Waardenburg
2. Doorrekening van de varianten Waardenburg met het regionaal Verkeersmodel
3. Notitie verkeersveiligheid 
4. Ruimtelijke en stedenbouwkundige analyse van de varianten
5. Geluidberekeningen van de varianten Waardenburg 

3.2.1 Verkeerstellingen
De verkeerstellingen zijn uitgevoerd om een goed beeld te hebben van het huidige 
verkeersbeeld in Waardenburg. De tellingen zijn net voor de invoering van de 
Coronamaatregelen uitgevoerd en geven dus een representatief beeld. De 
verkeerstellingen zijn vooral gebruikt om te controleren of het verkeersmodel nog 
voldoende aansloot bij huidige situatie. Dit bleek zo te zijn. De verkeerstellingen zijn 
weergegeven in bijlage 3.

3.2.2 Verkeersmodel
Met het verkeersmodel zijn de effecten van de vier kansrijke alternatieven voor 
Waardenburg in beeld gebracht door Goudappel Coffeng. Dit laten we zien aan de hand 
van zogenaamde verschilplots. Op de verschilplots is af te lezen hoeveel verkeer er 
meer of minder over een bepaalde wegrijdt vergeleken met de referentiesituatie. De 
referentiesituatie is in dit geval het jaar 2030 zonder maatregelen op de A2.
Op de volgende pagina zijn de 4 varianten vergeleken met de referentiesituatie 
weergegeven. Groen is een afname in voertuigen, rood een toename en de dikte van de 
lijn geeft weer hoe groot de toe- of afname is. In bijlage 4 zijn de plots ook afzonderlijk 
bijgevoegd. 
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Variant A 

Variant O+
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Verschilplots van de 4 varianten voor Waardenburg
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Variant C 

Variant B
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Variant O+ zorgt voor een grote afname van verkeer over de Steenweg door 
Waardenburg. De intensiteiten zijn zo laag dat er sprake is van een rustig straatbeeld.  
Ook de Zanweg wordt rustig, dit komt vooral doordat het huidige viaduct in de zandweg 
over de A2 vervalt. Daarnaast ontstaat een nieuwe ontsluitingsroute door het 
buitengebied voor het dorp Tuil richting de nieuwe op- en afrit.
Tegelijkertijd trekt de nieuwe randweg naast het verkeer van Waardenburg ook veel 
extra verkeer aan, waardoor de A2 tussen Waardenburg en knooppunt Deil rustiger 
wordt. Met andere woorden een volledige rondweg leidt tot meer sluipverkeer. 

Variant A laat over het algemeen een lichte afname van het verkeer door Waardenburg 
zien. Omdat er geen andere maatregelen worden genomen is dat het effect van het 
verbreden van de A2 naar 2x4 rijstroken en de maatregelen in knooppunt Deil.

Variant B leidt tot een afname van verkeer over de Steenweg door Waardenburg. Ook op 
de Zandweg neemt het verkeer af doordat in deze variant de huidige 
spooronderdoorgang is gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doordat alle wegen in het 
buitengebied zijn aangesloten op de nieuwe rondweg en op- en afrit, zie je in deze 
variante sluipverkeer door het buitengebied ontstaan. Ook ontstaat er weer een nieuwe 
ontsluitingsroute richting het dorp Tuil.

Variant C leidt tot een afname van Verkeer over de Steenweg door Waardenburg. Dit 
komt aan deels doordat de A2 naar 2x5 rijstroken verbreed wordt en er dus minder 
reden is om te sluipen. Aan de andere kant wordt de route door Waardenburg langer. 
Omdat in deze variant geen maatregelen worden genomen op de Zandweg zie je hier 
veel nieuw (sluip)verkeer ontstaan. Net als op andere wegen in het buitengebied, omdat 
deze direct aansluiten op de nieuwe op- en afrit. 

3.2.3 Notitie Verkeersveiligheid
Provincie Gelderland heeft als onderdeel van de gebiedsgerichte benadering een 
analyse gemaakt van de verkeersveiligheidsaspecten op met name de Steenweg door 
Waardenburg. Deze notitie is bijgevoegd in bijlage 5. 

In de huidige situatie is de verkeersafwikkeling op de kruising Steenweg met op-/afrit 
oost (nabij tankstation), de kruising Achterweg met op-/afrit west (bij Mc Donald’s) en de 
rotonde Steenweg-Achterweg een aandachtspunt. De oversteekbaarheid voor 
voetgangers is op sommige locaties nu al slecht, zeker als er geen middengeleider is. 
Voor fietsers is de oversteekbaarheid in de huidige situatie over het algemeen goed. De 
Steenweg voldoet redelijk aan de richtlijnen vanuit Duurzaam Veilig, al is het gedeelte 
tussen Tuil en Waardenburg niet heel duidelijk. Het aantal 17 geregistreerde ongevallen, 
waarvan 3 slachtofferongevallen, is beperkt (2014-2018). Het lijkt met name te gaan om 
kop-staartbotsingen, oversteken en afslaan.

In de referentiesituatie neemt het verkeer toe en verslechterd de situatie voor 
voetgangers. De oversteekbaarheid voor fietsers blijft redelijk tot goed. Omdat het 
drukker wordt neemt de kans op ongevallen bij gelijk blijvende inrichting toe.
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In de variant o+ daalt het verkeer door Waardenburg aanzienlijk. De oversteekbaarheid 
van voetgangers en fietsers is goed. De Duurzaam Veilig inrichting past niet meer bij het 
verkeersbeeld. Afwaarderen naar 30 km/uur is met een volledige herinrichting van de 
kom van Waardenburg mogelijk. De kans op ongevallen neemt ook af.
In variant A komt grotendeels overeen met de referentiesituatie. De oversteekbaarheid 
voor voetgangers is slecht tot zeer slecht als er een middengeleider ontbreekt. De 
oversteekbaarheid voor fietsers blijft redelijk tot goed en de kans op ongevallen blijft 
gelijk.

Door het verplaatsen van de op-en afrit en het maken van een korte randweg nemen de 
verkeersintensiteiten in Variant B door Waardenburg af. De oversteekbaarheid voor 
voetgangers verbetert in vergelijking met de referentiesituatie maar is nog steeds matig 
of slecht. Als er een middengeleider is, is de oversteekbaarheid van voetgangers goed. 
De oversteekbaarheid voor fietsers is goed tot redelijk. De afname van verkeer komt de 
verkeersveiligheid ten goede. De intensiteit past bij een weg binnen de bebouwde kom 
met 50 km/u.

In variant C is oversteekbaarheid voor voetgangers matig  tot slecht. Als er een 
middengeleider is, is de oversteekbaarheid goed. Voor fietsers is de oversteekbaarheid 
goed; men kan de hele rijbaan in een keer oversteken binnen korte wachttijd.  Op de 
N830 (Steenweg) door Waardenburg rijdt minder verkeer dan de referentievariant. De 
afname komt de verkeersveiligheid ten goede. De intensiteit past bij een weg binnen de 
bebouwde kom met 50 km/u.

3.2.4 Ruimtelijke en stedenbouwkundige analyse
Stedenbouwkundig bureau Pouderoyen Compagnos heeft een beknopte analyse 
gemaakt van de drie varianten die ingrijpen op de stedenbouwkundige of 
landschappelijke structuur in en rond de kern Waardenburg. (bijlage 6). Variant A 
verandert hier niets aan en is daarom in de analyse niet meegenomen.

Variant 0+ heeft een grote landschappelijke 
impact op het kommenlandschap en staat 
ruimtelijk gezien los van de kern 
Waardenburg. Het respecteert daardoor wel 
gevoelige woongebieden, maar zorgt voor 
een lang gebied waarlangs een akostische 
zonering komt te liggen.

De variant is te optimaliseren door de weg 
onderdeel te maken van het 
kommnelandschap en een betere aansluiting 
naar Slimwei te maken.

Variant B bied mogelijke groeiruimte door het 
verleggen van de verstedelijkingsgrens of tot 



herplaatsingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld de sportvelden of ander vastgoed dat 
mogelijk plaats moet maken. Leidt tot een optimale benutting van de bestaande op- en 
afrit aan de westzijde van de A2. Erven nabij de spoorlijn krijgen nu ook effect van de 
nieuwe weg. Weinig aantasting van de bestaande kernrand. Aan de oostkant veel 
doorsnijding van de fijnmazige verkaveling. 
Het landschap vraagt om het loslaten van het dwangpunt rotonde Kaalakkerstraat. 
Verder vraagt deze variant om een principekeuze groeiruimte of consolidatie.

Variant C heeft potentiele groeiruimte door 
het verleggen van de verstedelijkingsgrens 
bij het bedrijventerrein. Dit biedt 
herplaatsingsmogelijkheden voor 
bijvoorbeeld de sportvelden of ander 
vastgoed dat mogelijk plaats moet maken. 
De zone rond de Slimweistraat en 
Veerstraat vraagt om nieuwe ruimtelijke 
betekenis. Scoort positief op de belasting 
van de bestaande kernrand. 

Deze variant is te optimaliseren door de verkeersstructuur beter aan te sluiten op het 
bestaande wegennet (Zandweg) door het omkeren van de op- en afrit. Nadeel hiervan is 
dat de impact op het woongebied aan de noorzijde groter wordt. 

3.2.5 Geluidberekeningen
De Omgevingsdienst Rivierenland heeft geluidberekeningen uitgevoerd voor de 
verschillende varianten (bijlage 7). De geluidkaarten zijn per variant weergegeven met 
en zonder contour van de Rijksweg. Daarnaast is ook het aantal gehinderden en ernstig 
gehinderden in kaart gebracht. 
Opvallend is dat het aantal gehinderden en ernstig gehinderden niet veel varieert per 
variant en in alle gevallen net onder de 600 ligt (dit is exclusief de snelweg). Waar de 
hinder langs de Steenweg of Zandweg in de ene variant afneemt gaat dat ten koste van 
toename op andere wegen en andersom. 
De geluidkaarten per variant geven vooral goed inzicht in waar extra aandacht nodig is 
voor geluidhinder als gevolg van nieuwe infrastructuur. 
Daarnaast is de contour van de snelweg of het spoor op het merendeel van plekken 
bepalend voor de mate van geluidhinder en niet de provinciale of gemeentelijke wegen.
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3.3 Beoordeling van de vierkansrijke Alternatieven
Om een  afweging  te  kunnen  maken  zijn  de  vier  kansrijke  alternatieven  als  geheel 
beoordeeld beoordeeld op:

 Afname sluipverkeer door West Betuwe 
 Doorstroming en veiligheid knooppunt Deil en A15 Tussen Deil en Meteren

Daarnaast  ingezoomd  op  Waardenburg  en  een  afweging  gemaakt  op  basis  van  de 
volgende vier aspecten:

 Leefbaarheid Waardenburg
 Veiligheid Waardenburg
 Ruimtelijke structuur Waardenburg
 Verkeersstructuur Waardenburg

3.3.1 Traject Empel – Deil
De keuze op dit traject is 2x3, 2x4 of 2x5 rijstroken. De resultaten van het 
verkeersmodel laten zien dat hoe meer rijstroken op de A2 er zijn, hoe minder 
sluipverkeer door Waardenburg en andere delen van de gemeente rijdt. Nadeel van 2x5 
is dat de ruimtelijke impact op Waardenburg erg groot is. 2x4 heeft voldoende 
oplossend vermogen, met minder ruimtelijke impact. 
College kiest voor het beste evenwicht tussen de verkeersafwikkeling en 
ruimtelijke impact: 2x4 rijstroken.

3.3.2 Knooppunt Deil – afrit Meteren
De verminderde doorstroming in knooppunt Deil en de gevoeligheid voor verstoringen is 
een belangrijke oorzaak voor het sluipverkeer door onze gemeente. Daarom kiest het 
college voor variant voor knooppunt Deil waarin de meeste maatregelen worden 
genomen (variant C), met uitzondering van de doelgroepenstrook voor vrachtverkeer.  
Een netwerk is net zo sterk als zijn zwakste schakel en de doelgroepenstrook zorgt voor 
veel verstoring. 
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Variant C heeft ook de meest ingrijpende maatregelen voor het gedeelte van de A15 
tussen knooppunt Deil en Meteren. Dit gedeelte wordt uitgebreid naar 2x4 rijstroken en 
mogelijk een aanpassing van de op- en afrit bij Meteren. 
Dit is het eerste deel van de A15 binnen regio Rivierenland waar maatregelen worden 
getroffen om de capaciteit uit te breiden. Binnen de regio is de ambitie om de hele A15 
op te waarderen naar 2x3. De ruimtelijke impact van 2x4 rijstroken op de A15 is groot, 
bovendien ontstaat ter hoogte van de afrit Meteren een flessenhals (2x4 naar 2x2). 
Nader onderzoek is nodig om te bepalen welke maatregelen op dit gedeelte van de A15 
het beste zijn. Niet alleen bezien vanuit het belang van de A2, maar ook in relatie tot 
een mogelijke toekomstige verbreding van de A15 naar 2x3 rijstroken. 
 
College kiest voor de meest robuuste verkeersoplossing voor knooppunt Deil: 
Variant C knooppunt zonder doelgroepenstrook, en voor nader onderzoek naar 
de A15 tussen knooppunt Deil en afrit Meteren.
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3.3.3 Waardenburg
Zoals eerder aangegeven kiest de minister in deze fase alleen voor het wel of niet 
verplaatsen van de op- en afrit en niet voor het wel of niet aanleggen van een Randweg. 
Het college geeft hierin alwel een denkrichting aan. 

Het niet verplaatsen van de op- en afrit leidt maar zeer beperkt tot afname van verkeer 
door Waardenburg. Variant A draagt daardoor niet bij aan de gewenste verbetering van 
de leefbaarheid in Waardenburg en omgeving. 

Het verplaatsen van de op- en afrit met volledige rondweg (variant O+) zorgt voor een 
toename van verkeer binnen West Betuwe en voor een afname van verkeer op de A2 en 
A15. Deze variant heeft ook de grootste impact op de landschappelijke structuur en 
raakt de meeste erven. Dit weegt niet op tegen de aanzienlijke voordelen binnen de 
kern Waardenburg. Immers het aantal gehinderden en ernstig gehinderden blijft 
nagenoeg gelijk. Daarom heeft deze variant niet de voorkeur van het college. 

Uit de berekeningen met het verkeersmodel blijkt dat in alle gevallen maatregelen nodig 
zijn om sluipverkeer op de Zandweg en het buitengebied van Tuil tegen te gaan. Indien 
er geen maatregelen worden genomen zoals in alternatief C dan neemt het verkeer hier 
enorm toe. Deze routes moeten  fysiek onmogelijk gemaakt worden wil dit voldoende 
effect sorteren. Voor het buitengebied van Tuil betekent dit geen directe aansluitingen 
van de wegen op de nieuw op- en afrit. Zodat het verkeer via  de N830 en de Achterweg 
naar de nieuwe op en afrit moet rijden. 
Ingrepen op de Zandweg zijn minder eenvoudig omdat deze weg ook een functie in het 
tweezijdig bereikbaar houden van de kern Waardenburg voor de hulpdiensten. Op het 
moment dat de onderdoorgang in het dorp om wat voor reden niet gebruikt kan worden 
is de Zandweg het enige alternatief binnen redelijke afstand. De onderdoorgang in de 
Zandweg is echter smal en in hoogte beperkt. Pouderroyen adviseert vanuit ruimtelijk 
oogpunt om de Zandweg belangrijk onderdeel te laten zijn van de nieuwe 
verkeersstructuur, gezien het risico op toename van sluipverkeer direct langs de kern en 
langs de lintbebouwding van de Zandweg is dit voor het college geen optie.

Het college kiest alles afwegend daarom voor een combinatie van het 
verplaatsen van de op- en afrit (variant C) met een nieuwe oostelijke rondweg 
en een nieuwe spoorkruising (alternatief B). Zodat de verkeersstructuur van 
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Waardenburg robuust en toekomst vast is en de Zandweg zo veel mogelijk wordt 
ontlast. Dit is schetsmatig weergegeven in onderstaande figuur, waarbij we nogmaal 
benadrukken dat de locatie van de op- en afrit niet vastligt en ook het trace van de 
rondweg slechts een suggestie is.

3.4 De denkrichting van het college
Samengevat ziet de denkrichting van het college er als volgt uit: 

 2x 4 rijstroken op de A2 tussen Deil en Empel
 maximale  maatregelen  in  knooppunt  Deil,  zonder  doelgroepstrook  voor 

vrachtwagens
 Nader onderzoek naar de A15 tussen knooppunt Deil en afrit Meteren
 Volledige verplaatsing van de op- en afrit Waardenburg met oostelijke rondweg

Bijlage(n)
1. Zienswijze van de gemeenteraad op de NRD
2. Reactie van het ministerie op de zienswijze van de gemeenteraad
3. Verkeerstellingen Meetel
4. Verschilplots Verkeersmodel Goudappel Coffeng
5. Notitie verkeersveiligheid provincie Gelderland
6. Notitie ruimtelijke aspecten Pouderoyen Compagnons
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7. Notitie geluidsaspecten Omgevingsdienst Rivierenland
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