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Geachte mevrouw Timmermans - Bakkeren, 

 

Op uw verzoek hebben wij een beknopte analyse gemaakt van een drietal varianten voor een 

alternatieve ontsluiting van de A2 bij Waardenburg. De resultaten van deze analyse zijn in 

beginsel gevisualiseerd in de kaartbeelden die voor de afzonderlijke varianten zijn ontwikkeld. 

Ter nadere toelichting op deze kaartbeelden worden een aantal aanvullende thema’s aangestipt 

in dit memo. Op basis van de beschikbare informatie en onze gebiedskennis, hebben wij deze 

memo samengesteld. Het betreft een eerste verkenning die wij op basis van expert judgement 

hebben gedaan. De memo mag dan ook niet als een compleet overzicht worden gezien van alle 

mogelijk relevante aspecten. Overigens zijn de aspecten verkeer en geluid niet beschouwd 

omdat de gemeente deze al nader onderzoekt. 

 

Op de bij deze memo behorende bijlagen zijn de ruimtelijke varianten weergegeven met daarbij 

in tekstaanduidingen de relevante aandachtspunten. Tevens is per variant een alternatief 

geschetst waarin mogelijke optimalisaties van de ontsluiting zijn weergegeven. 

 

Inleiding 

In dit verband zijn de volgende drie varianten onderzocht: 

 

 

  

C B 0+ 
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In principe is er ook sprake van een vierde variant, namelijk het verkeerstechnisch en esthetisch 

opwaarderen van de bestaande situatie. Deze is niet in deze analyse betrokken, aangezien 

deze in de basis geen gevolgen heeft voor de stedenbouwkundige of landschappelijke structuur 

in en rond Waardenburg. 

 
Op basis van de analyse stippen we puntsgewijs de volgende aspecten aan, die relevant zijn 

voor het inschatten van de voor- en nadelen per variant. Daarbij hanteren we de volgende 

indeling: 

1. Algemene overwegingen: welke overkoepelende vragen roepen de varianten op? 

2. Spiegeling aan overkoepelend beleid 

3. Variant-specifieke criteria: 

a. Invloed op stedelijk weefsel 

b. Milieuzonering 

c. Knelpunten, optimalisatiemogelijkheden & alternatieven 

 

Bij het aspect ‘optimalisatiemogelijkheden & alternatieven‘ is per variant 0+, B en C een schets 

bijgevoegd met ‘optimalisatiemogelijkheden. Deze zijn uitsluitend bedoeld als illustratie van de 

hierna beschreven mogelijkheden of suggesties, zonder dat deze uitvoerig en gedetailleerd 

onderzocht en uitgewerkt zijn. 
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Algemene overwegingen 

 

Ruimtelijk toekomstperspectief Waardenburg 

Elk van de drie ontsluitingsalternatieven introduceert een nieuw structuurelement van betekenis 

in het landschap rond Waardenburg. En dan niet alleen als op zichzelf staand element, maar 

ook als nieuw leidmotief voor overige stedenbouwkundige ontwikkelingen. En daarmee als 

richtinggevend voor de ontwikkeling van Waardenburg en het omliggend landschap. 

 

Voor variant C en B geldt dat deze in meer of mindere mate leiden tot een nieuwe 

verstedelijkingsgrens. In variant C met een theoretische uitbreidingsmogelijkheid voor 

bedrijventerrein Slimwei, in variant B met een theoretische uitbreidingsmogelijkheid voor het 

woongebied van Waardenburg. 

 

Het identificeren van voor- en nadelen van de afzonderlijke alternatieven kan dan ook niet los 

gezien worden van enige vorm van koersbepaling: wat is het ruimtelijk toekomstperspectief van 

Waardenburg? Is dat gebaseerd op consolidatie of op groei? Mag er tussen een eventueel 

nieuwe ontsluiting en de bestaande kernrand nieuwe stedelijke ontwikkeling ontstaan?  

 

Relatie tot gemeentelijke beleidskaders 

Op basis van het bovenstaande beschouwen we het vraagstuk in beginsel als een min of meer 

op zichzelf staande beleidsafweging. We hebben deze bewust niet gespiegeld aan bestaande 

gemeentelijke beleidskaders. 

 

Wel hebben we de alternatieven globaal gespiegeld aan het provinciaal beleid en aan 

richtinggevende kaders op het vlak van waterbeheer. Deze kaders vertegenwoordigen immers 

een overkoepelend ruimtelijk belang, waar in de uitwerking rekening mee gehouden moet 

worden.  

 

Ontwerpleidraad 

Elk van de varianten leidt tot aanknopingspunten voor ruimtelijke invulling van restruimten. Het 

ligt voor de hand om deze te zien als kansrijk voor het realiseren van nieuwe gebruiksvormen, 

zoals zonneveld of ecologische versterking. In deze analyse beschouwen we deze 

mogelijkheden per definitie als een ‘resultante van’ en niet als ‘leidraad voor’ een 

voorkeursvariant. 
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Overkoepelend beleid 

De ontsluitingsalternatieven bevinden zich ruimtelijk in een dermate smalle bandbreedte, dat 

het overkoepelend beleidskader (rijks- en provinciaal beleid) niet leidt tot noemenswaardige 

verschillen in voorkeur voor een bepaald initiatief. 

 

Wel kan een aantal algemene zaken worden geconstateerd, op basis van het provinciaal beleid 

ten aanzien van natuur- en landschap en grondwaterbeheer. 

 

Natuur en landschap 

De overkoepelende natuur- en landschapsstructuur (Gelders natuurnetwerk, Groene 

ontwikkelingszone) is sterk oost-west gericht, verband houdend met de Waal en de Linge als 

landschappelijke en ecologische dragers. Naast deze doorgaande structuren zijn er meer 

geïsoleerde gebieden gelegen in het gebied ten noorden van Waardenburg, zoals in de 

zuidwestelijke oksel van knooppunt Deil. 

 

In de basis is het effect van de afzonderlijke varianten niet van noemenswaardige invloed op 

het functioneren van deze gebieden. Een uitzondering daarop is variant 0+, die zorgt voor een 

extra doorsnijding in het landschap (zie ook bijlagekaart oeverwallen en komgronden). Dit 

bemoeilijkt de ontwikkeling van noord-zuid gerichte ecologische en / of landschappelijke 

structuren. 

 

Daar staat tegenover dat deze variant 0+ wel op grotere afstand van de Waaluiterwaarden is 

gelegen, dus ook op grotere afstanden van deze delen van het Natura-20000 gebied en het 

provinciaal natuurnetwerk (GNN/GO). Variant 0+ neemt daardoor ook een deel van het verkeer 

weg over de provinciale weg door Waardenburg, dat wordt ‘verplaatst’ naar het noorden, op 

grotere afstand van de Waaluiterwaarden. 
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Op bodem- en hydrologisch gebied is het van belang te constateren dat ten noorden van het 

studiegebied een waterwingebied gelegen is. De daarmee samenhangende 

beschermingszones bestrijken het gehele studiegebied. 

 

Op voorhand leiden deze condities niet tot duidelijke aandachtspunten voor de afzonderlijke 

ontsluitingsalternatieven. Niettemin is er een indirect verband, in die zin dat de zonering van 

invloed is op de toelaatbaarheid (ic. het in beginsel niet wenselijk zijn) van verdere 

verstedelijking van Waardenburg in noordelijke richting. En dat is daarmee weer van invloed op 

de overkoepelende afweging omtrent het groeiperspectief voor Waardenburg. 
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Globale beoordeling alternatieven 

 

Variant C 

 

Invloed op stedelijk weefsel 

 sportvelden moeten deels of geheel 

worden verplaatst; 

 ca. 5 erven (wonen en bedrijven) 

worden gesaneerd of verplaatst; 

 potentie tot groeiruimte door het 

verleggen van de verstedelijkingsgrens 

ter plaatse van het bedrijventerrein; 

 of tot herplaatsingsmogelijkheden voor sportvelden of ander vastgoed dat verdwijnt. 

 

Invloed op landschap 

 vormen en richtingen van de infrastructuur sluiten net niet aan bij onderliggend 

verkavelingspatroon; relatief veel restroken; 

 zone rond Slimweistraat – Veerstraat vraagt om een nieuwe ruimtelijke betekenis. 

 

Milieuzonering 

 erven die (net) niet weg hoeven, komen in de milieuzones te liggen, 

 dit alternatief scoort positief op de belasting op de bestaande kernrand. Aantal gehinderden 

blijft relatief beperkt. 

 

Knelpunten, optimalisatiemogelijkheden & alternatieven 

 

Knelpunten: 

 alternatief zorgt voor relatief veel ruimtebeslag door afstand tot bestaande kerngrens; 

 een extra doorsnijding in een toch al sterk doorsneden weefsel; 

 alternatief is sterk geënt op de verkeerskundige oplossing en mogelijk op een akoestische 

afweging. Maar het respecteert onderliggend stedelijk weefsel weinig tot niet; 

 ruimtelijk ontstaat veel versnippering. Het zorgt voor ruimtelijke koffers (van beperkte 

omvang) die weer ruimtevragen veroorzaken die opgelost moet worden; 

 opheffing direct bereikbaar uitloopgebied van Waardenburg in noordelijke richting via 

Slimweistraat en Veerstraat. 

 

Optimalisatiemogelijkheden & alternatieven: 

 aanpassen en verbeteren van de verkeersstructuur om beter aan te sluiten op het 

onderliggend stedelijk weefsel en de verkavelingsstructuur; 

 omkeren van ontsluiting, met lussen noordelijk van de dwarsligger. Dichter op kernrand, 

wellicht zelfs gebruik maken van bestaande brug. Definitie dorpsrand blijft helder en intact. 

Milieu-impact op woongebied aan noordzijde wordt hier wel wat groter. 

 

Het vraagt wel om een knip, om het ontstaan van een nieuwe sluipverkeer route via de Notaris 

van Aalstweg te voorkomen.  

C 
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Variant B 

 

Invloed op stedelijk weefsel 

 sportvelden moeten deels of geheel 

worden verplaatst; 

 ca 10 erven (wonen en bedrijven) 

moeten worden verplaatst of 

gesaneerd; 

 mogelijke groeiruimte door het 

verleggen van de verstedelijkingsgrens 

ter plaatse van het woongebied; 

 of tot herplaatsingsmogelijkheden voor 

sportvelden of ander vastgoed dat 

verdwijnt; 

 het alternatief leidt tot optimale benutting van bestaande op- afrit aan westzijde A2 (ligt niet 

onwenselijk). 

 

Invloed op landschap 

 variant hinkt op twee gedachten. Vraagt om nadere keuze: ofwel kerngroei dus afstand 

houden met rondweg, ofwel consolidatie en dan een bescheiden inpassing, zo compact 

mogelijk; 

 als je gaat voor rondweg i.c.m. verstedelijkingsopgave: dan rotonde als dwangpunt loslaten 

en zoeken naar een logische aantakking, zodat bestaande verkavelingen minder vreemd 

worden doorsneden en restruimtes meer beperkt worden. 

 

Milieuzonering 

 erven die niet weg hoeven (met name nabij de kruising spoorlijn), komen in de zone te 

liggen; naast spoorwegeffect nu ook effect van toegevoegde weg; 

 alternatief scoort positief ten opzichte van de belasting op de bestaande kernrand. Aantal 

gehinderden blijft relatief beperkt. 

 

Knelpunten, optimalisatiemogelijkheden & alternatieven 

 

Knelpunten: 

 ongewenste op- en afritvorm; weinig herkenbaar, suggereert ‘racebaan’ met lastige 

aansluiting richting Slimwei. Overweeg een traditionele aansluiting (zie hierna bij 

‘optimalisatiemogelijkheden’); 

  ‘autonome’ doorsnijding in oostelijke richting maakt in onderliggende fijnmazige verkaveling 

veel kapot en wordt sterk afgeraden. Als je er voor kiest: oké, maar zoek dan naar een 

goede inpassing die landschap meer respecteert. 

 

Optimalisatiemogelijkheden & alternatieven 

Deze variant vraagt eerst om een principekeuze. Dan optimalisatie. Laat dwangpunt rotonde 

los, maar zoek naar een meer logische inbedding in het landschap en een meer herkenbare op- 

en afritinrichting bij de A2. 

  

B 
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Variant 0+ 

 

Invloed op stedelijk weefsel 

 Infrastructurele oplossing wordt 

losgekoppeld van de kern 

Waardenburg. Daarmee staat deze veel 

meer los van het ruimtelijk 

ontwikkelperspectief van Waardenburg; 

 in de voorgestelde variant worden, 

zeker oostelijk van de A2 en het spoor, 

veel vastgoedcomplexen geraakt; 

 aansluiting op onderliggend wegennet 

in westelijke richting vraagt aandacht; 

 veel snijlengte met lintstructuur Heideweg en Zandweg. 

 

Invloed op landschap 

 grote inbreuk in kommenlandschap in ‘maagdelijk’ gebied tussen A2 en de oeverwalzone 

(zie extra kaartbijlage bij deze variant met weergave oeverwallen, kommen etc.); 

 voordeel dat hier een relatief open weginrichting passend kan zijn; 

 geforceerde doorsnijding van verkavelingsstructuren bij nieuwe aansluiting op A2 tot voorbij 

de spoorkruising. 

 

Milieuzonering 

 de nieuwe ontsluitingsstructuur, op ruime afstand van de kern Waardenburg, respecteert 

gevoelige woongebieden in Waardenburg maximaal; 

 het voorgestelde tracé respecteert, zeker oostelijk van de A2, bestaande erven in het 

landschap niet; 

 nieuwe doorsnijding zorgt voor een groot en lang gebied, waarlangs een akoestische 

zonering komt te liggen met daaraan gekoppelde ontwikkelingsbeperkingen en hinder. 

 

Knelpunten, optimalisatiemogelijkheden en alternatieven 

 

Knelpunten 

 westelijk van de A2 lijkt sprake van een logische, robuuste structuur. Oostelijk van A2 

respecteert de route onderliggende verkavelingen en lintstructuur niet; 

 betekenis ‘restgebied’ tussen aansluiting Slimwei en op- en afritten. 

 

Optimalisatiemogelijkheden & alternatieven 

 houd echt afstand, zoek een tracé dat zo min mogelijk pijn doet; 

 creëer een zone tussen infra en kern die voldoende robuust is; 

 Maak de provinciale weg onderdeel van het kommenlandschap, blijf weg van de 

oeverwallen. Dit is een tamelijk grootschalig landschap dat het, mits zorgvuldig ontworpen, 

beter kan hebben; 

 Optimaliseer aansluiting naar Slimwei, parallel aan Slimweistraat (nadere afstemming 

belang bestaande erven westelijk van Slimweistraat). 

0+ 
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infrastructuur losgekoppeld 
van de kern Waardenburgrespecteert niet de verkavelingsstructuur 

van bestaande erven in het landschap

logische en robuste structuur

nieuwe doorsnijding zorgt voor een groot
en lang gebied met ontwikkelingsbeperkingen

veel vastgoedcomplexen 
worden geraakt

ontsluitingsstructuur respecteert 
gevoelige woongebieden

Variant 0+: nieuwe aansluiting Waardenburg met randweg om Tuil en Waardenburg
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Variant 0+: Optimalisatiemogelijkheid

randweg wordt weg van het lint 
in het landschap ingepast

entree tot Waardenburg volgt een 
logische lijn in het landschap
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erven (wonen en bedrijven)
moeten worden verplaatsterven komen binnen de 

rondweg in een zone terecht

belasting op bestaande 
kernrand blijft relatief beperkt

rotonde als dwangpunt zorgt
voor een ‘autonome’ doorsnijding

mogelijkheid tot gebruik van groeiruimte 
door verleggen verstedelijkingsgrens
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Dwangpunt rotonde loslaten, 
logische inbedding in het landschap

doorsnijden van het poldergebied
blijft beperkt en kernrand onbelast
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sportvelden moeten deels 
of geheel worden verplaatst
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moeten worden verplaatst

herplaatsingsmogelijkheden voor 
sportvelden of ander vastgoed

mogelijkheid tot gebruik van groeiruimte 
door verleggen verstedelijkingsgrens

ontsluiting respecteerd onderliggend 
stedelijk weefsel weinig tot niet

relatief veel ruimtebeslag door 
afstand tot bestaande kerngrens

Variant C: nieuwe aansluiting Waardenburg zonder  randweg
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Variant C: Optimalisatiemogelijkheid

omkeren van ontsluiting, met lussen 
noordelijk van de dwarsligger

beperken ruimtebeslag,
respecteren verkaveling

ontsluiting dichter op de kernrand,
impact woongebied wordt wel wat groter
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