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1 Inleiding  

1.1 Achtergrond 

De gemeente Geldermalsen is centraal gelegen in het prachtige Lingegebied. De afgelopen decennia zijn diverse 

bedrijventerreinen ontwikkeld. Voor de komende jaren staat nog een aantal bedrijventerreinen ontwikkelingen 

op stapel. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat de bestaande bedrijventerreinen verouderd raken. De 

gemeenten in de Regio Rivierenland  hebben naar aanleiding van landelijk beleid (rapport Noordanus) en 

provinciaal beleid (structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties)  het Economisch Programmerings- en 

Ontwikkeldocument (EPO) vastgesteld. In dit document is met name de noodzaak voor herstructurering van de 

bedrijventerreinen opgenomen. Alvorens tot projectvoorstellen te komen voor herstructurering is het 

noodzakelijk een structuur te ontwikkelen welke functies op welke bedrijventerreinen gevestigd moeten gaan 

worden, de zogenaamde segmentering. 

Rapporten van adviesbureau BRO uit 2004 geven aan dat op de bedrijventerreinen geen duidelijke 

segmentering aanwezig is. Hierdoor ontstaat een rommelig beeld. In deze nota zullen we richting geven op de 

volgende segmenteringsvragen: 

1. Waar wil de gemeente de Perifere Detailhandel (volumineuze detailhandel) concentreren 

2. Waar wil de gemeente de combinatie wonen en werken toestaan 

3. Waar wil de gemeente de bedrijven met een zwaardere milieucategorie vestigen 

4. Welke bedrijventerreinen worden op de lange termijn getransformeerd naar een andere functie 

Uitgangspunten zijn het concentreren van functies en het creëren van een bepaalde mate van schaarste van 

bepaalde functies. Deze notitie beoogt een doorkijk tot 2030. 

 

1.2 Werkwijze 

In een werkgroep is gewerkt aan de totstandkoming van deze notitie. In deze werkgroep hadden 

vertegenwoordigers van de Bedrijfskring Groot Geldermalsen en Kamer van Koophandel zitting. Daarnaast zijn 

in het kader van de herstructureringsopgave adviezen ingewonnen bij Oost NV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Rapporten/Uitgangspunten 

2.1 Economisch Programmerings- en Ontwikkeldocument (EPO). 

In 2009 is door de gemeenten in de Regio Rivierenland op verzoek van de Provincie Gelderland het Economisch 

Programmerings- en Ontwikkeldocument vastgesteld. In dit document zijn uitgangspunten genoemd voor de 

ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en herstructurering van oudere bedrijventerreinen. 

De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

• Het toepassen van de SER-Ladder 

• Het hanteren van een Transatlantic Market-scenario (TM-scenario) bij het opstellen van 

behoeftenscenario’s 

• Grondprijsmethodiek 

• Onderzoek naar vereveningsmogelijkheden 

• Ambities Regio Rivierengebied (Logistiek, watergebonden en verbonden bedrijventerreinen) 

• Inventarisatie herstructureringsopgave. 

De SER ladder is een denkmodel door de Sociaal Economische Raad ontwikkeld voor het inpassen van de 

ruimtebehoeften voor de functies wonen, bedrijvigheid en infrastructuur. Voor de behoefte aan nieuwe 

bedrijventerreinen  wordt door de provincie gebruik gemaakt van het  TM-scenario. In het TM-scenario is 

sprake van een economische groei maar stagneert de bevolkingsgroei en is de werkgelegenheidsgroei 

marginaal. 

 

2.2 Verduurzaming van verouderde bedrijventerreinen 

In 2004 is een tweetal rapporten opgesteld door adviesbureau BRO om te komen tot verduurzaming van de 

oudere terreinen in de gemeente Geldermalsen: 

Verduurzaming bedrijventerreinen Rivierenland: Lingewaarden  

Verduurzaming bedrijventerreinen Rivierenland: Hogeweide/Panoven/Chamotte 

In deze rapporten is een analyse gegeven van de terreinen op het gebied van Ruimtelijke verduurzaming, 

duurzame bedrijfsprocessen en collectieve diensten. De grootste knelpunten die uit de rapporten naar voren zijn 

gekomen zijn het parkeren, beeldkwaliteit en duurzaamheid. 

 

2.3 Verhogen van waarderingscijfers 

Uit het rapport Bedrijven onder Dak van de Kamer van Koophandel van 2008 blijken de volgende 

bedrijventerreinen binnen de gemeente Geldermalsen als volgt te worden gewaardeerd: 

Bedrijventerrein Cijfer Belangrijkste Knelpunten 

Hooge Weide I + West Betuwe 7.1 Ruimtegebrek, parkeren, bebording 

Oudenhof 7.6 Veiligheid, ruimtegebruik 

Oude Waag 6.6 Bereikbaarheid, ruimtegebrek 

Het gemiddelde rapportcijfer in de regio is 7.1. 
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2.4 Inspelen op de doelen van Programmaraad Participerend 

In het programma Participerend is door verschillende instanties het toekomstige arbeidsmarktbeleid 

geformuleerd. Dit beleid is door gemeenteraden voor de periode van 2010 – 2014 vastgesteld. Het 

bedrijventerreinenbeleid zal erop gericht moeten zijn om de navolgende doelen te faciliteren:  

- Verhogen scholingsniveau 

- Voorkomen van werkloosheid 

- Verhogen uitstroom uitkeringsgerechtigden naar reguliere arbeid 

- Verbeteren aansluiting onderwijs - bedrijfsleven 

 

2.5  Stimuleren van Parkmanagement 

Op het bedrijventerrein Hondsgemet is het Parkmanagement geregeld. Voor de andere bedrijventerreinen is het 

Parkmanagement niet geregeld, terwijl uit de rapporten van BRO en Bedrijven onder Dak blijkt dat ook op deze 

terreinen gezamenlijke problemen aanwezig zijn zoals bewegwijzering en veiligheid. In het rapport van BRO 

wordt gesproken over telecommunicatie als collectieve dienst. Op Hondsgemet is glasvezel aangelegd. Voor de 

overige terreinen zal geïnventariseerd worden of dezelfde wens bestaat. 

Bij de oude bedrijventerreinen zal per bedrijventerrein geïnventariseerd moeten worden wat de grootste 

knelpunten zijn, vervolgens daar uitvoering aangeven, waarbij vanuit de gemeente gevraagd zal worden aan 

het bedrijfsleven op die terreinen om zich ook beter te gaan organiseren in de vorm van parkmanagement. Hier 

zou de ondernemersvereniging BGG/ ondernemersvereniging OVB en/of de coöperatieve Vereniging 

Hondsgemet een rol kunnen vervullen. 

 

2.6 Geldermalsen als subregionale opvanggemeente 

Voor de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen heeft de Regio Rivierenland een Convenant Bedrijventerreinen 

vastgesteld. In dit convenant heeft de gemeente Geldermalsen een sub-regionale opvangtaak. Dit betekent dat 

de gemeente Geldermalsen in beginsel bedrijven uit de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen en 

Culemborg mag faciliteren tot maximaal 2,5 hectare. Onze insteek is om dit regionaal convenant binnen twee 

jaar te herijken in verband met een te voeren acquisitiebeleid buiten de regio Rivierenland. 

 

2.7 De grondwaardekubus als basis voor herstructurering  

In opdracht van de Provincie 

Gelderland is door het bureau BRO 

een rapport opgesteld voor 

herstructurering. 

 

Eén van de belangrijkste 

handreikingen van dit rapport is de 

grondwaardekubus, waarin wordt 

aangegeven dat oudere 

bedrijventerreinen in verschillende 

gradaties kunnen transformeren.  



De kubus telt drie ontwikkelingsassen waarlangs op een bedrijfskavel gebruikswaarde kan worden toegevoegd:  

• De kavel kan intensiever bebouwd worden;  

• De bouwhoogte kan toenemen; en  

• Het gebruik kan verschuiven naar een bedrijfsfunctie met een hogere toegevoegde waarde, bijvoorbeeld van 

een standaardbedrijfshal naar een showroom voor auto’s (perifere detailhandel).  

 

Deze drie ontwikkelingsmogelijkheden zijn door de gemeenten planologisch goed te sturen:  

• Afzonderlijke vlakken in de kubus kunnen worden uitgesloten zowel als mogelijk gemaakt. Met name voor 

detailhandel en kantoren is dit gebruikelijk.  

 

• Te grote sprongen in de kubus kunnen worden voorkomen door functies die hoger in de kubus liggen 

voorlopig planologisch onmogelijk te maken.  

 

2.8 Inbreiding waar mogelijk (SER Ladder) 

De gemeente Geldermalsen heeft de grondwaardekubus en de SER-ladder bij de vaststelling van het EPO als 

uitgangpunten bestempeld. Beide uitgangspunten komen neer op het bevorderen van inbreiding. Concreet 

komt de SER-ladder erop neer dat eerst wordt gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor een ondernemer 

op de bestaande locatie en de bestaande vastgoedmarkt. Wanneer dit onvoldoende soelaas biedt, wordt er 

gekeken naar nieuwe locaties. Kortom: inbreiding gaat voor uitbreiding. De grondwaardekubus zegt in feite dat 

er bij de wens van een ondernemer om uit te breiden eerst gekeken wordt naar uitbreidingsmogelijkheden op 

zijn eigen terrein voordat er gezocht wordt naar een uitbreidingslocatie. Op terreinen met restkavels of terreinen 

met een laag bebouwingspercentage biedt inbreiding mogelijkheden. 

 

2.9 Een duidelijke sectormatige segmentering 

Rapporten van BRO uit 2004 geven aan dat op de bedrijventerreinen geen duidelijke segmentering aanwezig is. 

Hierdoor ontstaat een rommelig beeld. Als gemeente willen we via het bestemmingsplan sturing geven aan 

bedrijfshuisvesting waarbij het juiste bedrijf op de juiste plek vestigt, waardoor een goed en gevarieerd 

vestigingsklimaat voor bedrijven wordt gerealiseerd. 

Uitgangspunt is verder het concentreren van functies en het creëren van een bepaalde mate van schaarste van 

bepaalde functies om herstructurering mogelijkheden te bieden en leegstand te voorkomen. 

 

Naast functieverandering zal gekeken moeten worden of op de bestaande bedrijventerreinen de huidige 

bestemmingsplannen voldoende ruimte bieden. Naast de segmentering kan een verbetering op een terrein 

ontstaan door ruimere mogelijkheden door intensief grondgebruik en/of intensivering van de bouwhoogte. De 

bestemmingsplannen worden hierop aangepast.  

 

2.10 Aansluiten bij de provinciale structuurvisie 

Uitgangspunt van de provinciale structuurvisie is dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande 

bedrijventerreinen voordat er nieuwe worden ontwikkeld. Een overschot aan bedrijventerrein moet worden 

voorkomen. Daarnaast wordt gevraagd om extra aandacht te besteden aan kwalitatieve aspecten, zoals een 
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goede ruimtelijke inpassing, een zorgvuldige vormgeving en een zo laag mogelijke milieubelasting. 

 

De structuurvisie is gebaseerd op twee gesignaleerde ontwikkelingen. Ten eerste wijzen toekomstprognoses 

erop dat na 2020 de vraag naar bedrijventerreinen sterk zal afnemen, en vanaf 2025 zal krimpen. Daarnaast is er 

maatschappelijk weerstand tegen de verrommeling van het landschap ontstaan. Dit vertaalt zich in de vraag 

naar meer regie van de provincie op het (her)ontwikkelen van de juiste kwaliteit op de juiste plek. 

 

De afspraken in de structuurvisie tussen het Rijk,  provincies en de vereniging van Nederlandse gemeenten zijn 

vastgelegd in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020. Op het regionale niveau van Rivierenland wordt het 

beleid uitgewerkt in een Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB).  



3. Economisch profiel gemeente Geldermalsen 

 

3.1 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt 

Werkgelegenheid groeit in dienstverlenende sectoren en daalt in traditionele sectoren 

In de periode 2005-2010 is het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente Geldermalsen gegroeid met 6,7% tot circa 

14.800 (Bron: IBIS, 2010). Van het totaal aantal banen is 46,0% (absoluut: 6.808) gelegen op bedrijventerreinen in 

Geldermalsen. Een groot deel van de banen in Geldermalsen bevindt zich in de sectoren Industrie, Vervoer & 

Logistiek en Groot- en detailhandel.  Zakelijke dienstverlening ( een combinatie van de sectoren advisering en 

zakelijke dienstverlening, en verhuur van goederen, overige zakelijke dienstverlening) is ook een grote sector in 

de gemeente met een aandeel van 13,5 %. 

 
Tabel 3.1: Aandeel arbeidsplaatsen per sector in Geldermalsen en bedrijventerreinen 2010 

Sector 
Gelder-
malsen 

Bedrijven 
terreinen Sector 

Gelder-
malsen 

Bedrijven 
terreinen 

Landbouw, bosbouw en 
visserij 5,29% 0,04% handel in onroerend goed 0,43% 0,37% 

Industrie 12,58% 23,28% 
Advisering, special. 
zakelijke dienstverlening 7,99% 4,51% 

Winning/distributie van 
water;  0,18% 0,09% 

Verhuur van roerende 
goederen, zak. dienstverl. 5,50% 6,23% 

Bouwnijverheid 9,05% 5,68% 
Openbaar bestuur, sociale 
verzekeringen 2,61% 0,00% 

Groot- en detailhandel 17,44% 17,91% Onderwijs 4,59% 3,20% 

Vervoer en opslag 13,84% 27,81% 
Gezondheids- en 
welzijnszorg 9,02% 5,77% 

Horeca 2,81% 0,53% Cultuur, sport en recreatie 2,30% 0,56% 

Informatie en communicatie 2,57% 2,98% Overige dienstverlening 1,68% 0,07% 

Financiële instellingen 2,10% 0,97%       

Bron: IBIS, 2010  

 

Op de bedrijventerreinen heeft de sector Vervoer en opslag het grootste aandeel arbeidsplaatsen. Over de 

periode 2005 tot 2010 maakt de sector echter een forse daling door van 12,24%. Ook de sector Industrie biedt van 

oudsher veel arbeidsplaatsen op de bedrijventerreinen in Geldermalsen. Tussen 2005 en 2010 daalde het aantal 

arbeidsplaatsen in de sector Industrie met 4,8% procent. Ook de sector Groot- en detailhandel biedt veel 

werkgelegenheid op bedrijventerreinen. In vergelijking met Geldermalsen als geheel ligt het aandeel ongeveer 

gelijk. Tussen 2005 en 2010 steeg het aantal arbeidsplaatsen in deze sector op bedrijventerreinen licht met 1,7%. 

 

Het aantal arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen is, over alle sectoren genomen, gegroeid met 3,1%. Voor de 

gemeente Geldermalsen als geheel lag dat percentage hoger: 6,7% 

 

De werkloosheid in Geldermalsen is lager dan in de regio Rivierenland en Nederland als geheel. De 

werkloosheid in Nederland als geheel lag in 2010 op 6,5%. In Rivierenland ligt dat percentage lager op 5,6%. In 

Geldermalsen is slechts 4,4% van de beroepsbevolking werkloos. 
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Sterke toename van het aantal bedrijfsvestigingen 

In 2010 zijn in de gemeente Geldermalsen 2441 bedrijven gevestigd. Tussen de jaren 2005 en 2010 is het aantal 

bedrijfsvestigingen gegroeid met 411 vestigingen. Dat is een relatieve toename van 20,2%. Op de 

bedrijventerreinen bleef de groei iets achter. Daar groeide het aantal bedrijven met 7,6% (tabel 3.2).  

 
Tabel 3.2: Jaarlijkse en totale groei van het aantal vestigingen en banen in gemeente Geldermalsen. 
Jaar Geldermalsen Toename Bedrijventerreinen Toename 

2005 2030 2,7% 275 -4,2% 

2006 2099 3,4% 267 -2,9% 

2007 2194 4,5% 272 1,9% 

2008 2283 4,1% 274 0,7% 

2009 2378 4,2% 295 7,7% 

2010 2441 2,6% 296 0,3% 

Totaal 2005-2010  20,2%  7,6% 
Bron: IBIS, 2010 

 

Het verschil tussen beide percentages is te verklaren op basis van het aantal toenemende ZZP’ers zoals blijkt uit 

het onderzoek ‘Bedrijven onder Dak’ van de Kamer van Koophandel. De gestage groei van het aantal bedrijven 

met slechts 1 FTE in Geldermalsen wordt voor 2010 geschat op iets meer dan de helft (52%) van het totale aantal 

ondernemingen in de gemeente. Het aandeel ZZP’ers op bedrijventerreinen is naar verwachting lager omdat de 

kavelgrootte op bedrijventerreinen voor deze ondernemers vaak niet geschikt is. 

 

Opmerkelijk is het relatieve verschil tussen het geringe aandeel in vestigingen (tabel 3.3) en het grote aandeel in 

arbeidsplaatsen (tabel 3.1) voor de sector Vervoer & Logistiek. Bedrijven in deze sector verzorgen blijkbaar een 

groot aantal arbeidsplaatsen. Echter, over de periode 2005 tot 2010 maakt de sector een daling door van 14,3%. 

Dit is ook terug te zien in de daling van het aantal arbeidsplaatsen. De economische recessie die 

vervoersbedrijven hard heeft geraakt kan daarvoor een verklaring zijn. De sector Industrie heeft wat betreft het 

aantal bedrijven een aandeel van 13,5% op de bedrijventerreinen in Geldermalsen. Tussen 2005 en 2010 daalde 

het aantal bedrijven in de sector Industrie met 11,1% procent. De sector Groot- en detailhandel is wat betreft het 

aandeel bedrijven het best vertegenwoordigd op de bedrijventerreinen. Het aandeel bedrijven is hoger dan in 

Geldermalsen als geheel. In de periode 2005-2010 steeg het aantal vestigingen in deze sector op 

bedrijventerreinen met 9,7%. Ook de sector bouwnijverheid heeft relatief gezien een behoorlijk aandeel in het 

aantal vestigingen. 

 

De sector Bouwnijverheid is tegelijkertijd een grote groeier in het aantal vestigingen. In de periode 2005-2010 is 

het aantal gegroeid met 29,2%. In Geldermalsen als geheel is het aantal met 41,1% gegroeid. Het aantal 

arbeidsplaatsen in deze sector groeide gering (5,8%) wat duidt op een grote toename van kleine bedrijven en 

ZZP’ers in de sector. Ook de sectoren Communicatie en informatie en de sector Gezondheid en Welzijnszorg 

groeide, evenals het aantal arbeidsplaatsen.  

 

 

 



Tabel 3.3: Aandeel bedrijven per sector in Geldermalsen en bedrijventerreinen 2010 

Sector 
Gelder-
malsen 

Bedrijven 
terreinen Sector 

Gelder-
malsen 

Bedrijven 
terreinen 

Landbouw, bosbouw en 
visserij 11,18% 0,34% handel in onroerend goed 0,86% 0,34% 

Industrie 5,24% 13,51% 
Advisering, special. 
zakelijke dienstverlening 18,23% 11,49% 

Winning/distributie van 
water;  0,25% 0,34% 

Verhuur van roerende 
goederen, zak. dienstverl. 4,63% 4,39% 

Bouwnijverheid 12,37% 10,47% 
Openbaar bestuur, sociale 
verzekeringen 0,16% 0,00% 

Groot- en detailhandel 19,54% 38,18% Onderwijs 3,03% 1,35% 

Vervoer en opslag 3,97% 6,08% 
Gezondheids- en 
welzijnszorg 5,90% 6,42% 

Horeca 2,34% 0,68% Cultuur, sport en recreatie 2,83% 1,01% 
Informatie en communicatie 3,73% 3,04% Overige dienstverlening 4,83% 1,01% 
Financiële instellingen 0,90% 1,35%       

Bron: IBIS, 2010  

 

De sectoren met de grootste daling in het aantal vestigingen zijn Onderwijs, Handel in onroerend goed en de 

Financiële instellingen. 

 

Grote kavels door grote logistieke bedrijven 

Gemiddeld gezien hebben bedrijven in de gemeente Geldermalsen, wanneer regiobreed gekeken wordt, een 

groot perceel en vloeroppervlak op bedrijventerreinen. Dat is te verklaren door, vergeleken met de regio 

Rivierenland en de provincie als geheel, het relatief grote aandeel van bedrijven in de logistieke sector. Uit het 

onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat bedrijven in deze sector gemiddeld een perceeloppervlak 

hebben van 12.438 m² tegen een gemiddelde van 4.842 m² voor alle sectoren. 

 
Tabel 3.4: Oppervlakten op bedrijventerreinen  
gebied Perceeloppervlak Vloeroppervlak 
  Totaal Gemiddeld Totaal Gemiddeld 
Geldermalsen 402.450 5.366 411.775 3.959 
Regio Rivierenland 3.767.304 4.842 2.181.550 1.860 
Bedrijven Onder Dak, Kamer van Koophandel (2007)  

 

Door de opkomst van de kleinere bedrijven en de afname van de traditionele grootgrondgebruikers zal het 

gemiddelde aantal m² naar verwachting afnemen. 

 

• De traditionele kernsectoren in Geldermalsen ( Industrie, landbouw en vervoer en opslag) nemen in omvang af.  

• Op bedrijventerreinen groeien de vestigingen in de sectoren ICT, Gezondheid en bouwnijverheid  

• Arbeidsplaatsen nemen toe in de sectoren gericht op ICT, zakelijke dienstverlening en gezondheid 
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3.2 Ontwikkeling beroepsbevolking 

Inwoneraantal daalt, de grijze druk groeit. 

De gemeente Geldermalsen heeft een relatief jonge bevolking in vergelijking met de bevolkingsopbouw in 

Nederland. Toch zal in lijn met de trend in Nederland ook Geldermalsen te maken krijgen met een toenemende 

vergrijzing. De onderstaande grafiek geeft de prognose weer van de bevolkingsgroei tot 2030. In het grijze 

gebied is nog een doorkijk gemaakt naar het jaar 2040. Deze doorkijk gaat uit van een trendscenario. In dit 

scenario valt te verwachten dat migratiepatronen niet wijzigen en wordt uitgegaan van een negatief 

migratiesaldo en wordt er van uitgegaan dat de komende jaren in Geldermalsen niets veranderd.  

  

Tussen 2010 en 2015 zal de 

bevolking naar verwachting nog 

licht groeien. Vanaf 2015 zet de 

krimp in. Tussen 2015 en 2030 zal 

de krimp van de bevolking circa 

0,6% bedragen. Naast een 

bevolkingskrimp zal de bevolking 

ook steeds ouder worden. De 

verwachting is dat tussen 2010 en 

2030 de bevolking van 65 jaar en 

ouder met 76% zal toenemen. In 

grafiek 3.5 is dit weergegeven met 

de enige stijgende lijn. De grijze 

druk (ten opzichte van de 

potentiële beroepsbevolking) zal 

dan ongeveer 43% zijn.  

 

 

 

Stagnatie van de beroepsbevolking 

De prognose van het statistisch zakboek van Gelderland laat in de prognose van de beroepsbevolking tot 2030 

een constante krimp zien. De potentiële beroepsbevolking is inmiddels al aan het krimpen. Tot 2030 kan een 

krimp verwacht worden van 12%. De potentiële beroepsbevolking daalt tot 15.100 personen. Uitgaande van een 

zelfde participatiegraad van 72% zal de geschatte beroepsbevolking op 10.872 personen uitkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.6: Groei/afname beroepsbevolking Geldermalsen  
Jaar Absoluut Groei 

2010 12.188 - 

2015 12.005 -1,51% 

2020 11.794 -1,75% 

2025 11.457 -2,86% 

2030 10.872 -5,11% 
Statistisch Zakboek, 2011 
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Grafiek 3.5: Bevolkingsprognose tot 2030 met een doorkijk 



Beroepsbevolking is steeds hoger opgeleid. 

De regio Rivierenland heeft, vergeleken met Nederland als geheel, een laag opleidingsniveau. Wanneer gekeken 

wordt naar cijfers (CBS) van de meting 2008/2010 heeft 24,8 procent van de beroepsbevolking van Geldermalsen 

alleen lager onderwijs genoten. Voor de totale bevolking van 15 tot 65 jaar ligt dit percentage hoger ( 33,1%). Het 

middelbaar onderwijs heeft onder de beroepsbevolking een percentage van 44,0 procent en het hoger onderwijs 

een aandeel van 31,2 procent.  

 

De afgelopen 5 jaar heeft zich een 

verandering voorgedaan in het 

opleidingsniveau van de 

beroepsbevolking in Geldermalsen. 

Uit de cijfers van het CBS is op te 

maken dat tussen 2005 en 2010 het 

aantal werkende personen met 

enkel laag onderwijs is gedaald 

met 25%. Het aantal werkende met 

hoger onderwijs is in dezelfde 

periode met 25,9% gestegen. De 

beroepsbevolking met alleen 

middelbaar onderwijs is licht 

gedaald. 

 

Meer vacatures voor hoger opgeleiden 

Als er gekeken wordt naar het aantal vacatures in de regio Rivierenland is er een verschil te zien in de 

beschikbare gegevens van het CBS voor de jaren 2006 en 2008. Het aantal vacatures met een lage opleidingseis is 

afgenomen met 30% tot 300. Met betrekking tot het middelbaar opleidingsniveau zijn er in 2008 100 vacatures 

meer dan 2 jaar daarvoor, een stijging van ongeveer 11%. Vacatures waarin gevraagd wordt naar een hogere 

opleiding is in 2008 gestegen met 400 (80%) ten opzichte van 2006. Voor wat betreft het type vacature en het 

opleidingsniveau van de beroepsbevolking is een gelijke trend te zien. Dat kan verklaard worden door de 

terugloop van het aantal banen in de traditionele sectoren als industrie en een toename van arbeidsplaatsen in 

dienstverlenende sectoren. 

 

 

 

 

• Het Geldermalsense bevolkingsaantal zal mogelijk dalen vanaf 2015 indien het trendscenario wordt voortgezet. 

• De beroepsbevolking daalt sinds 2010 terwijl de vergrijzing toeneemt  

• Het opleidingsniveau sluit steeds meer aan bij het economisch profiel van Geldermalsen 
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Tabel 3,7. Opleidingsniveau Beroepsbevolking Geldermalsen 
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3.3 Economische Positie in de regio 

Bedrijventerreinen met sub-regionale functie 

Op 3 december 2001 is mede door de gemeente Geldermalsen het Convenant Bedrijventerreinen Rivierenland 

ondertekend. Hierin worden regionale afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van lokale en (sub) regionale 

bedrijventerreinen en voor gezamenlijk acquisitie- en locatiebeleid. De kern Geldermalsen heeft een 

subregionale functie met opvang van bedrijven uit omliggende gemeenten die qua aard en schaal niet meer op 

een lokaal terrein passen. De termen “aard en schaal” zijn uitgewerkt in een aantal criteria m.b.t. beeldkwaliteit, 

sociaaleconomische binding, invloed op de omgeving en kavelgrootte. Voor lokale terreinen geldt een 

kavelgrootte van 0,25 hectare tot maximaal 0,5 hectare, bij (sub) regionale terreinen 0,5 hectare met een 

maximum tot 2,5 hectare. 

Nieuwvestiging van buitenaf op (sub)regionale terreinen is alleen mogelijk als het bedrijf in dit profiel past en 

een duidelijke (sociaal-economische of anderszins) meerwaarde voor de kern en regio heeft. Zoniet dan wordt 

verwezen naar het regionale bedrijventerrein Medel in Tiel. 

 

Meer arbeidsplaatsen dan de beroepsbevolking kan invullen 

Dat Geldermalsen een regionale functie heeft is te zien aan de verhouding tussen de beroepsbevolking en het 

aantal arbeidsplaatsen en daarnaast op basis van pendelcijfers woon- werk. 

Het aantal banen in Geldermalsen lag in 2010 op 14.800.  

 

De beroepsbevolking in Geldermalsen ligt 

in datzelfde jaar op 12.190 (Bureau 

Economisch Onderzoek). Dat betekent dat 

er meer banen in Geldermalsen zijn dan dat 

de eigen beroepsbevolking groot is (grafiek 

3.8). Geldermalsen heeft daardoor een 

bovenlokale functie als het gaat om 

werkgelegenheid. In 2006 heeft de provincie 

onderzoek gedaan naar de omvang van 

inkomend en uitgaand pendelverkeer, 

weergegeven in tabel 3.9. Het saldo geeft 

aan hoeveel meer personen naar 

Geldermalsen toekomen om te werken dan 

er vandaan trekken. 

 
Tabel 3.9: Pendel woon-werk (2006) 
Gebied Inkomend Uitgaand Saldo 
Geldermalsen 5655 5655 0 
Overig Rivierenland 4870 2631 2239 
Overig Gelderland 517 308 209 
Overig Nederland 2087 2894* - 807* 
 PWE-Gelderland 2006; Statistisch zakboek 2010 

* Cijfers uitgerekend op basis van de totale beroepsbevolking en werkloosheidscijfers in 2006. 
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De som van de drie weergegeven saldo’s is positief. De discrepantie tussen het totale saldo en het verschil in het 

aantal banen en de beroepsbevolking kan verklaard worden door bijvoorbeeld mensen met een dubbele baan, 

scholieren met een bijbaan en werkzame personen die buiten de leeftijdsgrenzen van de beroepsbevolking 

vallen. Toch geeft de tabel een idee van waar de werkzame mensen vandaan komen. Verwacht wordt dat de 

pendel in 2010 niet veel verschilt van 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

• Geldermalsen heeft een sub-regionale opvangfunctie voor bedrijven 

• De regionale functie wordt benadrukt door het positieve pendelsaldo 
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4. Kwantitatieve aspecten bedrijventerreinen 

 

4.1 Omvang bedrijventerreinen 

In totaal 236,2 hectare bruto, dat is 194,3 hectare netto 

De gemeente Geldermalsen kent 10 

bedrijventerreinen ( zie figuur 4.1). De 

bedrijventerreinen hebben in totaal een omvang van 

234,1 bruto en 190,5 hectare netto (Bron: IBIS 2010)  

 

De bedrijventerreinen bij Deil, Tricht en Beesd zijn 

kleinschalig van opzet en nabij de kern gelegen. In 

Geldermalsen zijn de bedrijventerreinen grootschalig 

van opzet. De grootste concentratie bevindt zich aan 

zuidoost kant van de kern Geldermalsen met de 

bedrijventerreinen West-Betuwe, Hoge Weide en 

Hondsgemet. Behalve het bedrijventerrein 

Hondsgemet zijn alle bedrijventerreinen volledig 

uitgegeven.  

 

De geplande bedrijfsplekken worden besproken in 

paragraaf 4.3 aanbodsituatie. Voor een meer 

gedetailleerde beschrijving en ontwikkelingen  per 

bedrijventerrein wordt verwezen naar de bijlagen. 

 

 

 

 

4.2 Vraag naar bedrijventerreinen 

De vraag naar bedrijventerreinen wordt vanaf 2025 negatief. 

Op basis van macro-economische ontwikkelingen is in beeld gebracht hoe de behoefte aan bedrijventerreinen 

zich naar verwachting ontwikkelt. Het betreft hier een zogenaamd ‘beleidsarm’ scenario. Hierbij is geen 

rekening gehouden met de regionale ambities en het beleid van de gemeenten. Er is gerekend met het 

Transatlantic Market scenario (dat ook door Rijk en provincies wordt gehanteerd).  

 

Opvallend is dat de behoefte aan bedrijventerreinen de komende jaren fors lijkt te gaan terugvallen en na 2025 

zelfs lijkt te gaan krimpen. Dat heeft voornamelijk te maken met de krimp van de (beroeps)bevolking en de 

verdienstelijking van de economie. Tot 2020 is de verwachte cumulatieve vraag naar nieuw bedrijventerreinen 

in de regio Rivierenland 192 ha. Tot 2025 205 ha. Na 2025 krimpt de regionale behoefte aan bedrijventerreinen.  

Wanneer ook de verplaatsingsbehoefte wordt meegeteld (verplaatsing van bedrijven uit de kernen)komt de 

totale verwachte cumulatieve vraag binnen de regio Rivierenland naar bedrijventerreinen tot 2020 op 244 ha en 

tot 2030 op 276 ha.  

Tabel 4.1 aantal ha bedrijventerrein in Geldermalsen  

Bedrijventerrein 
Gerealiseerde 
bedrijfsplekken (ha) 

  Bruto Netto 
Lingewaarden 17,7 16 
Hooge Weide/W-Betuwe 93,5 76 
Hondsgemet zuid 43 28,2 
Oudenhof 9 8 
Watermolen/ De Gentel 39 38 
Appelhof /  Steenoven 4,6 3 
Nieuwe Steeg 7,7 5,9 
Homburg 11 7 
Volvo 7 7 
Kalenberg 1,6 1,4 
    
Totaal gerealiseerd 234,1 190,5 

  
     

Bedrijventerrein 
Geplande bedrijfsplekken 
(ha) 

  Bruto Netto 
Hondsgemet Noord 45,2 22,4 
Homburg Noord 4,5 2,2 
    
Totaal gepland 49,7 24,6 
(Bron: IBIS 2010, Stec 2011)  

• Netto beschikt de gemeente Geldermalsen over 190,5 ha bedrijventerrein 



In grafiek 4.2 is de uitbreidingsbehoefte aan netto ha bedrijventerrein in de gemeente Geldermalsen per jaar tot 

2030 met een verdere doorkijk naar 2040 weergegeven. In vergelijking met de regionale cijfers zet de krimp in de 

behoefte naar bedrijventerreinen in 2026 in.  

 

Van 2011 tot 2026 is er nog vraag naar 44,6 ha aan uitbreiding 

De totale uitbreidingsvraag van de periode 2006 tot 2026 werd op basis van het TM-scenario  door het 

adviesbureau Stec geschat op 53 netto ha. Inmiddels is al bedrijventerrein uitgegeven. Het adviesbureau Stec 

gaat er voor de periode 2011-2026 vanuit dat 75% van de raming nog gerealiseerd moet worden: voor 

Geldermalsen een uitbreidingsvraag van 40 netto ha. Van deze 40 ha is volgens het Stec 20,3 ha nodig voor 

lokale en regionale vraag en 19,7 ha voor bovenregionale bedrijvigheid. De uitgiftecijfers van de gemeente 

Geldermalsen op Hondsgemet-zuid geven echter aan dat er in de periode 1 januari 2006 tot 31 december 2010, 

8,4 hectare aan bedrijventerrein uitgegeven is. Uitgaande van het TM scenario is er na aftrek van feitelijke 

uitgiftecijfers voor de periode 2011-2026 nog een behoefte van 44,6 hectare. Van dit aantal hectare wordt 

uitgegaan bij verdere berekeningen. De verhoudingen tussen lokale/regionale en bovenregionale bedrijvigheid 

wordt daarbij overgenomen. 

 

Volgens de ramingen in grafiek 4.2 zal de vraag naar ruimte voor bedrijven elk jaar minder worden. Totdat in 

2026 het maximum van circa 243,5 ha uitgegeven is sinds de aanleg van het eerste bedrijventerrein in 

Geldermalsen. Na 2026 zal er op dit totale oppervlak aan bedrijventerreinen leegstand ontstaan die niet meer 

opgevuld zal worden. 

• Vanaf 2026 zal de (lokale en regionale) vraag naar bedrijventerrein negatief worden. 

• De vraag naar uitbreiding danwel inbreiding op andere bedrijventerreinen kan versterkt worden door de 

vervangingsvraag door transformatie op het bedrijventerrein Lingewaarden. 

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
40

Grafiek 4.2. Uitbreidingsbehoefte in netto ha per jaar en in de gemeente Geldermalsen (TM scenario) 

Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 
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 4.3 Aanbodsituatie 

In de gemeente Geldermalsen is nog 19,1 ha uitgeefbaar, 24,6 ha is opgenomen in plannen. 

Momenteel is er in Geldermalsen volgens het voorraadbeheerssysteem IBIS van de provincie Gelderland nog 

19,1 ha uitgeefbaar op het bedrijventerrein Hondsgemet Zuid.  In de gemeentelijke plannen is nog 24,6 ha netto 

tot 2020 opgenomen. De uitbreiding van het bedrijventerrein Beesd (Homburg-noord) met 2,2 ha is gepland 

voor de periode 2011-2015. De uitbreiding van Hondsgemet (Hondsgemet Noord) met 22,4 ha staat gepland 

voor de periode 2015-2020.  In totaal is het (potentiële) aanbod 43,7 hectare. 

Afgezet tegen de vraag van 44,6 hectare (paragraaf 4.2) kan worden gesteld dat in de gemeente Geldermalsen 

sprake is van een evenwichtige vraag en aanbod verhouding. 

De laatste uitgifte vindt plaats op het bedrijventerrein Hondsgemet. Onderstaande tabel geeft de planologische 

en de bouwrijpe voorraad aan. 

 

Tabel 4.3: Gegevens bedrijventerreinen gemeente Geldermalsen 

Onderwerp Aantal ha 

Bruto oppervlakte bedrijventerrein 234,1 

Netto oppervlakte bedrijventerrein 190,5 

Uitgegeven oppervlakte bedrijventerrein (netto) 171,4 

Planologische voorraad (netto) 24,6 

Direct uitgeefbaar (netto) 19,1 

Bron: IBIS, 31 december2010 

 

De voorraad kan nog vergroot worden door de ruimtewinst die geboekt wordt door de herstructurering van de 

terreinen West-Betuwe en Homburg/Oudewaag. De standaardregel die het Ruimtelijk planbureau hanteert is 6-

11%, gebaseerd op gebruik van de SER-ladder. Voorzichtigheid is geboden omdat het veelal om speculaties gaat 

en het uiteindelijk door het bedrijfsleven zelf opgepakt dient te worden. Door transformatie van 

bedrijventerrein naar woningbouw zal de druk toenemen op het beschikbare aanbod van bestaande 

bedrijventerreinen en de thans uit te geven nieuwe bedrijventerreinen. Dit wordt gelet op de vraag- en 

aanbodverhouding in evenwicht geacht.  

 

Niet opgenomen in de aanbodsituatie is 10 hectare agro-business op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein 

de Proeftuinen. Het gaat daar namelijk om een specifiek segment bedrijventerrein die niet op de markt komt 

voor andere typen bedrijvigheid dan agro-business. Zodoende is er geen sprake van extra hectaren gemengd 

bedrijventerrein en daarmee geen aanbod voor resterende bedrijvigheid. 

 

 

 

 

 

 

• In plannen is nog 24,6 ha netto gemengd bedrijventerrein opgenomen in plannen tot 2020 

• In de plannen is 10 hectare netto opgenomen voor de versterking van agro-business cluster 

• Vraag en aanbod zijn in evenwicht 



5. Kwalitatieve opgaven bedrijventerreinen 

 

5.1 Visie van Geldermalsen op kwaliteit op bedrijventerreinen 

Duurzame bedrijventerreinen met een goede ruimtelijke uitstraling 

De gemeente Geldermalsen zet in op een goede ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen. Zo is de gemeente 

begonnen om gezamenlijk met ondernemers de eerste bedrijventerreinen te herstructureren / revitaliseren. Op 

nieuw te ontwikkelen terreinen is veel aandacht voor duurzaamheid en beeldkwaliteit. Een verplicht onderdeel 

op Hondsgemet is dan ook het parkmanagement om de beeldkwaliteit hoog te houden. Ook voor 

bedrijventerreinen die herstructurering ondergaan wordt ingezet op het stimuleren van parkmanagement. 

Draagvlak van de plaatselijke ondernemers is daarbij onontbeerlijk. 

 

Op het gebied van duurzaamheid wordt gestreefd naar goede afkoppeling van regenwater en in het kader van 

uitstraling, meer water op het bedrijventerrein. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het aanbrengen van 

fietspaden op bedrijventerreinen en ledverlichting op basis van een bewegingssensor. De gemeente 

Geldermalsen zou hogere ambities voor duurzaamheid kunnen formuleren indien de financiële middelen dit 

toe zouden laten. Te denken valt aan CO2 neutrale bedrijventerreinen, energieneutrale bedrijventerreinen en 

enkel productieprocessen met toepassing van cradle to cradle. Dit laatste houdt onder andere in dat alle 

gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig ingezet kan worden in een ander product. Ten 

aanzien van al deze aspecten van duurzaamheid is een rol weggelegd voor de ondernemers zelf in het kader 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 

 

 

 

 

 

5.2 Segmentering  

Ruimte voor elk type bedrijvigheid, maar niet op elk terrein 

Uitbreiding vindt plaats in Geldermalsen en op kleinere schaal in Beesd. Bedrijven die zich op Hondsgemet in 

de kern Geldermalsen kunnen vestigen zijn grote bedrijven met een regionaal karakter. Voor Beesd geldt dat de 

mogelijke uitbreiding bedoeld is voor lokale bedrijvigheid. 

Bij de segmentering wordt in eerste instantie gekeken naar bedrijfsactiviteit, bereikbaarheid en milieucategorie. 

Daarnaast wordt de relatie gelegd met de omgeving waarin het terrein zich thans bevindt (gewenste 

verkeersbewegingen, woningbouw in de buurt, de huidige bezetting, ontwikkeling die is ingezet). 

In Geldermalsen dienen een zevental heldere clusters te ontstaan: 

 

1. Logistiek cluster. 

Het bestaande logistieke centrum wordt gehandhaafd op bedrijventerrein Hoge Weide. Nieuwvestiging  van 

logistieke bedrijven op andere plaatsen passen in beginsel niet bij de aard en schaal van de gemeente 

Geldermalsen. Op bedrijventerrein Hoge Weide wil de gemeente dit cluster verder versterken door dit te 

faciliteren in het bestemmingsplan. 

 

• De gemeente streeft naar Bedrijventerreinen met toekomstwaarde. 

• Duurzaamheid wordt niet alleen ecologisch, maar voornamelijk op sociaal en economisch vlak nagestreefd  
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2. Agro business cluster. 

Door het Watermolenterrein en de toekomstige ontwikkeling Proeftuinen te clusteren ontstaat een agro-

business centrum. De gemeente wil hier bedrijven vestigen die een toegevoegde waarde bieden aan dit 

centrum voor de gemeente Geldermalsen en de regio Rivierenland op fruitgebied in het bijzonder. 

 

3. Concentratie volumineuze detailhandel. 

Door concentratie van Volumineuze Detailhandel weet de consument waar hij aan toe is. Door een goede 

locatie te kiezen kunnen de koopstromen worden beïnvloed en kan koopkrachtafvloeiing naar Leerdam en 

Culemborg vanuit de westzijde van de gemeenten worden voorkomen. Concentratie van dit type 

bedrijvigheid is wenselijk op bedrijventerrein Oudenhof met een overloop naar Kalenberg en de Schakelzone. 

 

4. Gemengd bedrijventerrein met wonen en werken. 

Op veel terreinen zijn in het verleden bedrijfswoningen toegestaan. Met deze notitie wordt beoogd dit zoveel 

als mogelijk te voorkomen door hier meer clustering in aan te brengen, zodat bijvoorbeeld geen problematiek 

bestaat van wonen naast een milieuhinderlijk bedrijf met bijvoorbeeld geluidshinder of stankoverlast. 

Terreinen als Gerdina’s Hof op Bedrijventerrein West-Betuwe en het terrein Lingewaarden die aan 

woonbebouwing grenzen zijn daar geschikt voor. Nieuwvestiging van woon/werk combinaties op nieuwe 

bedrijventerreinen moet worden uitgesloten op de andere bedrijventerreinen. 

 

5. Gemengd bedrijventerrein, lichte bedrijvigheid nabij woonwijken gelegen. 

In deze notitie wordt gekeken naar bedrijven in relatie tot de woonomgeving. Op een bedrijventerrein nabij 

de woonomgeving gaat de voorkeur uit naar om een bedrijf met een lichte milieucategorie te laten 

(her)vestigen. Ook hostels voor buitenlandse medewerkers zouden binnen de mogelijkheden van het 

bestemmingsplan en vanuit externe veiligheid en overige milieuwetgeving  een mogelijkheid moeten krijgen 

op deze terreinen. Mogelijke kansen hiervoor liggen er op bedrijventerrein West-Betuwe door de ligging 

dichtbij woonbebouwing en de aldaar aanwezige leegstand. 

 

6. Gemengd bedrijventerrein, lichte tot zware bedrijvigheid verder vanaf de woonwijken gelegen. 

Op terreinen die ten opzichte van woonbebouwing meer geïsoleerd liggen bestaat de mogelijkheid voor het 

vestigen van bedrijven met een zwaardere milieucategorie. Deze bedrijven worden verwezen naar het 

bedrijventerrein Hondsgemet. 

 

7. Maatschappelijke functies en kantoren. 

Maatschappelijke functies en kantoren worden met name in de kern Geldermalsen gesitueerd op terreinen 

nabij het station. Dat betekent dat de terreinen De Gentel en Oudenhof daarin de voorkeur hebben. Ook de 

Schakelzone wordt hierbij betrokken. 

 

In Bijlage 2 is de segmentering voor de bedrijventerreinen in Geldermalsen op kaart weergegeven. 

De beoogde effecten van segmentering in de toekomst zijn: 

• Elk terrein heeft een eigen profiel en bedient één of meerdere duidelijk benoemde marktsegmenten. 



• Bedrijven die een vestigingsvraag hebben, worden aan de hand van duidelijke criteria naar de juiste plek 

verwezen. 

• Versterking van de koopkracht. 

• Onderscheid wordt gemaakt in nieuw te ontwikkelen bedrijven (Proeftuinen versus Hondsgemet). 

• Oplossen van problemen van nu, zoals: 

a. Rommelige terreinen, allemaal gemengd, geen onderscheid van elkaar. 

b. Ad-hoc beslissingen bij vestigingsvragen van bedrijven (geen vestigingsbeleid/ruimtelijk beleid in 

bestemmingsplannen). 

c. Oneigenlijke functies op terreinen die leiden tot overlastsituaties, bijvoorbeeld privé wonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Herstructureringsopgave 

Inbreiding waar mogelijk 

Zoals gesteld in hoofdstuk 2 wordt, waar mogelijk, gekeken naar inbreidingsmogelijkheden. Inbreiding 

betekent hier het intensiveren van bebouwing op bestaande bedrijventerreinen. Inbreiding is met name mogelijk 

op bedrijventerreinen met een laag bebouwingspercentage:  

• De ondernemer kan het bebouwingspercentage vergroten door een aan- of opbouw bij het bestaande gebouw. 

• Daarnaast kan het grondgebruik geïntensiveerd worden door de bouwhoogte te vergroten.  

• Oude leegstaande panden kunnen vervangen worden door meer intensieve bebouwing zoals een 

bedrijfsverzamelgebouw. 

 

In dit verband is een aantal belangrijke criteria te noemen zoals bereikbaarheid, ontsluiting, landschappelijke 

waarden en bebouwingspercentage. 

 

Circa 60 ha aan herstructureringsopgaven 

Naast de 160 ha in de regio Rivierenland waar reeds herstructurering plaatsvindt of naar verwachting voor 2013 

in uitvoering is, is er nog een regionale herstructureringsopgave van 115 ha. Een deel van die 115 ha zal 

plaatsvinden op bestaande bedrijventerreinen in Geldermalsen. 

 

Over herstructurering zijn regionaal al afspraken gemaakt die worden onderschreven door de gemeente 

Geldermalsen. Bij herstructurering is het van belang ondernemers te betrekken. Dit betekent dat de gemeente 

zich concentreert op de opbrengstpotentie van herstructurering en het genereren van toegevoegde waarde: 

bereikbaarheid, synergie door multifunctionaliteit en waardecreatie door sterke concepten, regiospecifieke 

segmenten en (city)marketing van de gemeente Geldermalsen en Regio Rivierenland.  

• Actieve uitbreiding van bedrijventerreinen vindt plaats in Geldermalsen en Beesd. 

• Proeftuinen worden ontwikkeld voor Agrobusiness. 

• Terreinen buiten de kern Geldermalsen zijn bestemd voor lokale bedrijven.  

• Segmentering betekent dat er voor ieder type bedrijf ruimte is in de gemeente Geldermalsen, maar niet op 

elk terrein. 
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De knelpunten die ondernemers ervaren worden aangepakt. Daarnaast worden ondernemers getriggerd om een 

deel van de uiteindelijke opgave op zich te nemen. Daarom zal lokaal: 

• de mogelijkheden van verruiming van de bestemming worden onderzocht. Aan tijdelijke verruiming van de 

huidige locatie kan worden gedacht als opstap naar een definitieve verplaatsing ; 

• op geëigende locaties ruimte geboden worden in het bestemmingsplan voor extra functies, uitbreiding,  

meters en flexibiliteit. 

• De gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor de basisvoorziening van de openbare ruimte. Indien 

vanuit ondernemers boven op deze basisvoorziening aanvullende wensen zijn, zal hier vanuit 

ondernemerszijde een bijdrage worden verstrekt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het groenonderhoud, in de 

beheerplannen is bepaald wat de basis is. Wordt dit als onvoldoende ervaren dan kan via parkmanagement 

aanvullend onderhoud worden ingekocht.  

• De ondernemers gevraagd worden actief mee te denken in het proces op zoek naar oplossingen. 

• Per project gekeken worden of en hoe ondernemers hun rol kunnen vergroten. 

• Ondernemers blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen terrein en bedrijfsbebouwing en doen 

daar regelmatig investeringen in om leegstand en verloedering tegen te gaan. 

 
Herstructureringsopgaven Geldermalsen 
Bedrijventerrein ha Type fase 
Lingewaarden  18 transformatie/herprofilering  Planvorming eerste 4 ha 
Oude Waag  9 facelift/revitalisering  Inventarisatie 
West Betuwe 32 facelift/revitalisering  Planvorming 

 

Voor de gemeente Geldermalsen ligt er een herstructureringsopgave van ongeveer 60 ha. Belangrijke thema’s 

waarop deze bedrijventerreinen aangepakt worden zijn: Uitstraling, Ontsluiting/verkeer, Inbreiding 

Bewegwijzering en Collectieve regelingen. 

 

 

 

 

 

5.4 Transformatie en vervanging van bestaande bedrijvigheid in relatie tot woningbouwprogramma 

In de kernen van de gemeente Geldermalsen zijn thans nog bedrijven gevestigd welke voor een goede 

bedrijfsvoering, maar ook om de overlast voor de omgeving te verminderen, verplaatst zouden moeten worden 

naar een bedrijventerrein. Indien een bedrijf uit de kern verplaatst naar een bedrijventerrein kan de vrijkomende 

ruimte worden ingezet voor een andere functie. In de regel was dit meestal woningbouw om zodoende een 

bedrijfsverplaatsing te kunnen financieren. 

In het woningbouwbehoefte-onderzoek zijn alle bestaande en bekende plannen geïnventariseerd. De potentiële 

locaties van bedrijven die thans in de kern zijn gevestigd en die mogelijk naar een bedrijventerrein zouden 

(moeten) verhuizen zijn niet geïnventariseerd, omdat thans het aantal woningbouwplannen de behoefte al 

overstijgt. 

• De gemeente streeft naar inbreiding waar mogelijk. 

• Voor Geldermalsen ligt er een herstructureringsopgave van 60 ha Bruto 



De uitgifte van kavels op bedrijventerreinen  kan echter achterblijven indien voor de achterblijvende locaties 

geen alternatieve invulling kan worden geboden.  

 

Voor de eerste vier hectare op bedrijventerrein Lingewaarden is besloten tot transformatie naar woningbouw. 

Indien wordt ingezet op verder transformatie van bedrijventerrein Lingewaarden naar woningbouw zal dit 

zorgen voor een vervangingsvraag de komende jaren. Deze vervangingsvraag zal terugvloeien naar de 

leegstaande bebouwing op de oudere bedrijventerreinen dan wel de uitgifte van nieuwe kavels op 

bedrijventerrein Hondsmet.  

 

Op het bedrijventerrein in Beesd wordt met het uitbreidingsplan Homburg-Noord in eerste instantie ingezet op 

de verplaatsingsbehoefte van bedrijven uit het centrum. Wel dient rekening gehouden te worden met het eerder 

omschreven spanningsveld ten opzichte van het woningbouwprogramma. Uit de eerste cijfers vanuit een recent 

gehouden enquête onder ondernemers uit Beesd blijkt dat er behoefte is.  

 

5.5 Bevorderen van Parkmanagement 

Collectiviteit ter bevordering van de uitstraling.  

Parkmanagement heeft tot doel de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven onderling te 

versterken om zo de faciliteiten op-  en de uitstraling van het bedrijventerrein te optimaliseren. Daarbij kan 

gedacht worden aan: 

• Het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen (vergaderruimten, catering e.d.) 

• Het collectief afsluiten van contracten ( ict, energie, afvalverwerking e.d.) 

• Het oprichten van collectieve beveiliging en bewegwijzering 

Op nieuwe bedrijventerreinen is parkmanagement een verplichting. Op bestaande bedrijventerreinen is het 

zaak parkmanagement te stimuleren. Draagvlak van ondernemers is daarbij onontbeerlijk. 

 

 

 

 

 

• Parkmanagement kan het kwaliteitsniveau van de terreinen blijven garanderen. 

• Parkmanagement wordt in eerste instantie gestimuleerd. Per project wordt er gekeken of 

parkmanagement verplicht gesteld wordt.  

• Transformatie kan, met de afnemende vraag naar terreinen, een effectieve wijze zijn van 

grond(her)gebruik. 

• Voor de kavel die ondernemers achterlaten binnen de kern moet een voldoende alternatieve invulling 

mogelijk zijn om bedrijfsverplaatsing financieel mogelijk te maken. 
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5.6 Landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit. 

Bedrijventerreinen die ‘passen’ in de omgeving 

Voor de bedrijventerreinen wordt gestreefd naar landschappelijke inpassing. Dat kan zijn door een groene 

bufferstrook of een zachte overgang van de ene functionele bebouwing naar de andere. Het bedrijventerrein 

moet passen binnen de omgeving. Op nieuwe terreinen kan daar bij de aanleg al rekening mee gehouden 

worden, bij te herontwikkelen bedrijventerreinen kan daar rekening mee gehouden worden in nieuw aan te 

leggen groen of water. 

 

Bij een goede landschappelijke inpassing wordt rekening gehouden met de lijnen en structuren van het 

onderliggende en omringende landschap en waar met name de randen van het terrein aansluiten op de 

omgeving. Bedrijfsgebouwen die onnodig de aandacht trekken door opvallend kleurgebruik of 

bedrijventerreinen die te groot zijn voor het aangrenzende dorp, zijn in die zin niet landschappelijk ingepast. 

Maar ook aandacht die wel aandacht wordt aan de kwaliteit van 'de voorkant' van een bedrijventerrein, maar 

waar dat ontbreekt aan 'de achterkant'. De kwaliteitsslag bij de bestaande terreinen komt vooral op gang 

wanneer er geen overaanbod is van bedrijventerreinen en investeren in het bestaande pand aantrekkelijk wordt. 

 

Landschappelijke inpassing uit zich op verschillende niveaus. Onderwerpen van belang zijn: 

• Bevorderen van een veilige verkeerssituatie waarbij doorgaand vrachtverkeer in beginsel wordt geweerd uit 

de dorpskernen. 

• Het omzomen van opslagterreinen. 

• De groenstructuur en kleurstelling  aanpassen op dat van het omliggende gebied.  

• Bufferzones inrichten met beplanting die kenmerkend is voor het rivierengebied 

• Bij het inbreiden op bedrijventerreinen dient de wateropgave direct meegenomen te worden. 

 

 

5.7 Terugdringen pendelverkeer 

Minder verkeersbewegingen door passende werkgelegenheid 

Om pendelverkeer terug te dringen is het van belang dat de bekwaamheden van de Geldermalsense 

beroepsbevolking aansluit bij de eisen die bij de vacatures gesteld worden. Het economisch profiel van de 

gemeente Geldermalsen verandert langzaam van bedrijvigheid in traditionele sectoren naar meer 

dienstverlenende bedrijvigheid. Dit vraagt om werknemers met een relatief hoog opleidingsniveau.  

 

De gemeente kan de afstemming tussen het aanbod van en de vraag naar banen faciliteren door hoogwaardige 

bedrijvigheid toe te staan en tegelijkertijd te zorgen dat er ook passende opleidingen mogelijk gemaakt worden. 

De Proeftuinen is een voorbeeld waar de gemeente tracht dat te realiseren. 

 

• Goede inpassing van bedrijventerreinen biedt meer kwaliteit voor het bedrijventerrein zelf, maar ook voor 

de omgeving. 



Een tweede manier waarop de gemeente het terugdringen van pendelverkeer kan faciliteren, is het realiseren 

van woningbouw voor de juiste doelgroep. Dit kan tot nut hebben dat de mensen die elders wonen en in de 

gemeente Geldermalsen werken, de mogelijkheid krijgen zich te vestigen in Geldermalsen.  

 

Naast opleiding en woningbouw ligt er nog een rol voor het openbaar vervoer bij het terugdringen van de 

pendelbewegingen. Dat geldt dan voor pendelbewegingen met de auto. In de notitie wordt gestreefd naar 

kantoorlocaties en maatschappelijke functies op goed met het openbaar vervoer bereikbare plekken zoals 

Oudenhof en De Gentel/Watermolen. Dit beperkt naar verwachting de pendelbewegingen met de auto. 

Daarnaast kan er gedacht worden aan een Hondsgemet-bus. Zodra Hondsgemet Zuid volledig uitgegeven is, is 

er wellicht genoeg draagvlak om vanuit parkmanagement een Hondsgemet-bus te laten rijden tussen het station 

Geldermalsen en het bedrijventerrein Hondsgemet. 

Daarnaast kan er ook gedacht worden aan een extra halteplaats op de spoorlijn Tiel – Geldermalsen bij de 

Plantage/Hondsgemet met een fietsfaciliteit/verhuur waar werknemers een fiets kunnen gebruiken om naar het 

bedrijventerrein te fietsen. Op korte termijn zal dit niet realiseerbaar zijn. 

 

 

5.8 Notitie is leidraad voor Beeldkwaliteitplan/Bestemmingsplan 

Deze beleidsnotitie wordt gebruikt voor het actualiseren van de bestemmingsplannen bedrijventerreinen binnen 

Geldermalsen. Uit de bijlage blijkt dat thans nog gewerkt wordt met oude bestemmingsplannen waarin 

verouderde bepalingen worden gebruikt, bijvoorbeeld de goot- en nokhoogten. Daarnaast is het gewenst om 

een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de verouderde bedrijventerreinen als ontwikkelinstrument. Het 

beeldkwaliteitplan biedt dan een kader waarbinnen toekomstige ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. 

Hierbij kan gedacht worden aan: 

• stedenbouwkundige eenheden   • beplantingssoorten 

• nagestreefd beeld   • materiaal en kleurgebruik  

 

In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen wordt eerst een bestemmingsplan voor de 

bedrijventerreinen van de kern Geldermalsen opgesteld.   

 

 

 

 

 

 

• De basis is een kwalitatieve afstemming tussen vraag naar- en aanbod van banen 

• De gemeente kan faciliteren met stimuleren van scholing, woningbouw en goed openbaar vervoer. 

• De beleidsnotitie wordt gebruikt als input voor de actualisering van bestemmingsplannen 

• Voor oudere terreinen kan een nieuw beeldkwaliteitplan worden opgesteld, wat gezien wordt als 

ontwikkelinstrument. 
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Resumé 

 

Bedrijventerrein NU Omgeving/ontwikkelingen STRAKS Segment  

Lingewaarden 

Geldermalsen 

Gemengde 

activiteiten 

Omslag naar woningbouw, 

goede transformatie-

mogelijkheden en markt pakt 

dit ook zo op 

Woningbouw-

locatie 

Woningbouw 

Hoge Weide/ 

West Betuwe 

Geldermalsen 

Gemengd t/m cat 4,  

volumineuze 

detailhandel 

mogelijk  

 

Leegstand 

Woningbouw dichtbij 

Behoefte aan duidelijkheid over 

volumineuze detailhandel 

Gemengd 

(industrie, 

handel, 

transport) t/m cat 

3 

Geen vol. 

Detailhandel 

Zuid-westzijde: 

Woon-werk 

Noordzijde: 

Locatie voor 

hostels 

Gemengd terrein 

met wonen en 

werken  

Hoge Weide 

Geldermalsen 

Transport en 

distributie 

Goede bereikbaarheid, aantal 

grote logistieke bedrijven 

aanwezig 

Transport en 

distributie, grote 

kavels 

Logistiek  

Hondsgemet 

Geldermalsen 

Gemengd t/m cat. 

3, 

vrijstellingsmogelij

kheid voor 

volumineuze 

detailhandel  

Nog in ontwikkeling, ver weg 

van bewoning dus logische 

plek voor bedrijven in hogere 

milieucategorieën 

Gemengd, geen 

wonen, geen 

volumineuze 

detailhandel op 

Hondsgemet 

Noord  

Gemengd, t/m 

cat 4. 

Oudenhof 

Geldermalsen 

Woon-werk, 

kantoren, 

bedrijfsruimte, 

detailhandel  

Verouderd terrein, gelegen in 

midden tussen kernen, 

detailhandel betekent mogelijk 

waardetoevoeging 

Volumineuze 

Detailhandel/ 

Wonen-werken 

stabiliseren  

Volumieuze en 

perifere 

Detailhandel 

De 

Gentel\Water-

molen 

Geldermalsen 

Veiling 

bedrijven 

Nabijheid station 

Nieuwbouw scholen 

Veilingbedrijven 

als segment;  

Kantoren en 

Scholen  

 

Fruitcluster 

(agrobusiness)  

en schoolcluster 

Homburg/Garst

kampen 

Beesd 

Gemengd, 

kleinschalig/Trans-

formatie agrarisch 

overgangsgebied 

Nabij de A2, gedeeltelijk 

verouderd. Plannen voor 

nieuw terrein. Kans voor betere 

ontsluiting/Kans voor betere 

Gemengd, 

kleinschalig. 

Gemengd tot cat. 

3. 



afhechting van bedrijven aan 

de Parkweg 

Schakelzone* 

Geldermalsen 

Agrarisch, 

kantoren, scholen 

 Maatschappelijke 

functies, 

kantoren/hostels 

financiële 

dienstverlening 

Maatschappelijke 

functies met 

overloop perifere 

detailhandel 

Steenoven 

Tricht 

Gemengd, 

kleinschalig 

Onderdeel van Nat. 

Landsschap en EHS, slecht 

bereikbaar 

Transformatie 

naar natuur of 

recreatie 

Natuur/recreatie 

Appelhof 

Deil 

Gemengd, 

kleinschalig 

Nabij woningbouw, slecht 

bereikbaar 

Gemengd, 

kleinschalig 

Lokaal 

bedrijventerrein 

Nieuwsteeg 

Tricht 

Gemengd, 

kleinschalig 

Nabij woningbouw, slecht 

bereikbaar, verouderd 

Gemengd, 

kleinschalig 

Lokaal 

bedrijventerrein 

 

* De schakelzone wordt in deze tabel opgenomen omdat dit gebied enerzijds de schakel vormt tussen 

bedrijventerrein Oudenhof en bedrijventerrein Kalenberg en anderzijds de verbinding tussen de dorpen 

Geldermalsen en Meteren. 
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Bijlage 1 

 

Beschrijving per bedrijventerrein 

 

 

 

Lingewaarden, Geldermalsen 

 

West Betuwe/Hoge Weide A, Geldermalsen 

 

Hoge Weide, Geldermalsen 

 

Hondsgemet, Geldermalsen 

 

Oudenhof, Geldermalsen 

 

Watermolen / De Gentel, Geldermalsen 

 

Steenoven/Appelhof, Deil 

 

Homburg/Oude Waag, Beesd 

 

Nieuwsteeg, Tricht 

 

Kalenberg, Meteren 

 

Schakelzone, Geldermalsen 

 



Aantal bedrijven Lingewaarden 
naar sector (2010)

3

4

9
3

1
1

1

4

1
1 1 1

Industrie

Bouw nijverheid

Groot- en detailhandel; reparatie
van auto’s
Vervoer en opslag

Informatie en communicatie

Financiële instellingen

Verhuur van en handel in
onroerend goed
Advisering, onderzoek, special.
zakelijke dienstverlening
Verhuur van roerende goederen,
overige zakel. dienstverl.
Onderw ijs

Gezondheids- en w elzijnszorg

Cultuur, sport en recreatie

Lingewaarden 

 

Het bedrijventerrein Lingewaarden is 

een gemengd bedrijventerrein van 

circa 17,7 hectare bruto waar 30 

bedrijven gevestigd zijn. De sector 

Groot- en detailhandel is het grootst 

vertegenwoordigd op het 

bedrijventerrein, gevolgd door 

Informatie en onderzoek, en de sector 

Bouwnijverheid. Sinds 2001 is het 

aantal bedrijven in Groot- en 

detailhandel toegenomen en zijn met 

name het aantal bedrijven in de 

logistieke sector afgenomen (zie bijlage). In 2010 bood het bedrijventerrein 406 arbeidsplaatsen. Het afgelopen 

decennium schommelde het aantal arbeidsplaatsen rond de 400 met uitschieters naar 352 en 446. 

 

Ligging 

Lingewaarden is gelegen ten noorden 

van de kern Geldermalsen langs de 

Rivier de Linge. In het verleden waren 

hier bedrijven gevestigd als 

water(verbonden) bedrijven. Door de 

opschaling van de logistiek met name 

over water en de beperking van de 

Linge heeft het bedrijventerrein aan 

water(verbonden) de afgelopen jaren 

aan betekenis ingeboet.  Vanwege 

andere vereisten aan watergebonden 

bedrijvigheid en het meer recreatief 

maken van de Linge en Korne richting Buren kan de vraag gesteld te worden of de werkfunctie direct langs de 

Linge gehandhaafd moet blijven worden. 

 

Bestemmingsplanmogelijkheden op hoofdlijnen: 

- Het bestemmingsplan Lingewaarden dateert van 1976/1986; 

- Goothoogte ten hoogste 6, 5 meter, ten zij anders op de kaart vermeld.  (aan de oostkant 4 meter) 

- De hoogte ten hoogste 9 meter, tenzij anders op de kaart vermeld (aan de oostkant 9 meter) 

- Zijdelingse afstand tot de perceelsgrens 5 meter 

- Bebouwingsoppervlakte maximaal 60 %, mogelijkheid tot ontheffing naar 75 % mits de noodzakelijke 

parkeerbehoefte op eigen terrein afgewikkeld kan worden. 
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- Maximaal 2 dienstwoningen voor zover ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpplan aanwezig 

zijn. 

- Vrijstellingsmogelijkheden voor Volumineuze Detailhandel (Meubels, auto’s, bouwmarkten) 

 

Sterke en Zwakke Punten 

 

Sterk Zwak 

Het terrein is dicht bij het centrum gelegen.  De bedrijfsbebouwing is verouderd 

Het bedrijventerrein heeft de achterkant richting de 

Linge 

Het bedrijventerrein is grotendeels omsloten door 

woonbebouwing 

Ontsluiting naar A 15 is relatief slechter t.o.v. de 

andere bedrijventerreinen. 

Geen Parkmanagement 

 

 

Ontwikkelingen  Lingewaarden 

 

Ontwikkeling Termijn 

Transformatie van ca. 4 hectare aan de westzijde naar 

woningbouw (Lingewaarden) 

Voor 2013 

Vrijstellingsbevoegdheid voor volumineuze 

detailhandel komt te vervallen voor die gedeelten 

waar nog geen gebruik is gemaakt van deze 

vrijstellingsbevoegdheid. 

Voor 2013 

Transformatie naar woningbouw tot Prinses 

Marijkestraat gelegen tussen de Rijnstraat en de Linge 

Na 2020 voor 2025 

Transformatie naar woningbouw voor het overige 

deel van Lingewaarden of combinatie woon-werk 

Na 2025 

 



West Betuwe/Hoge Weide A 

 

West Betuwe/Hoge Weide is 

onderdeel van het grootste 

bedrijventerrein in de gemeente 

Geldermalsen. In het kader van de 

herstructurering is West Betuwe in 

deze notitie losgekoppeld van het 

gehele bedrijventerrein Hoge Weide. 

Het gedeelte West-Betuwe heeft een 

omvang van 36 hectaren bruto. 

Gegevens van bedrijvigheid op West-

Betuwe apart van het gehele 

bedrijventerrein Hoge Weide zijn er 

niet. Daarom zijn de cijfers van het gehele bedrijventerrein weergegeven.  

 

Veruit de meeste bedrijven op het terrein zijn gericht op groot- en detailhandel. Daarachter volgen de sectoren 

industrie en sector advisering en zakelijke diensverlening. In het afgelopen decennium is een trend te zien in de 

afname van het aantal bedrijven in de sector industrie. Het aantal is constant gedaald van 35 naar 23. Relatief 

gezien is het aantal bedrijven in de sector informatie en communicatie het meest afgenomen van 11 naar 5.  

 

In het aantal banen is na een lichte stijging sinds 2004 een daling ingezet van 4302 arbeidsplaatsen naar 3810 in 

2010. Dit betreft het aantal arbeidsplaatsen van zowel West/Betuwe als Hogeweide. De inschatting is dat er circa 

1000 arbeidsplaatsen op West-Betuwe werkzaam zijn. 

 

Ligging 

Het bedrijventerrein West Betuwe is gelegen ten oosten 

van de kern Geldermalsen, omsloten door de wegen 

Randweg, Tielerweg en Provinciale weg. De 

belangrijkste aanvoerweg binnen het plan is de 

President Kennedylaan, welke zowel de ontsluiting van 

het industrieterrein als de aangrenzende woonwijk 

verzorgt. Het bedrijventerrein is relatief dicht gelegen 

ten aanzien van de woonbebouwing. Van oudsher zijn 

op dit terrein bedrijven met een zwaardere 

milieubelasting gehuisvest. De vraag die gesteld kan 

worden is of het wenselijk is dat op dit bedrijventerrein 

de zwaarste milieucategorie gehandhaafd moet blijven 

worden in relatie tot de aanwezige woonbebouwing. 

Daarnaast kent dit terrein relatief veel leegstand. 

 

Aantal bedrijven Hoge Weide 
per sector (2010)

1
23

11

56

11

5
1

18

6 2 8 2

Landbouw , bosbouw  en visserij

Industrie

Bouw nijverheid

Groot- en detailhandel; reparatie
van auto’s
Vervoer en opslag

Informatie en communicatie

Financiële instellingen

Advisering, onderzoek, special.
zakelijke dienstverlening
Verhuur van roerende goederen,
overige zakel. dienstverl.
Onderw ijs

Gezondheids- en w elzijnszorg

Overige dienstverlening
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Bestemmingsplanvoorschriften op hoofdlijnen: 

- West Betuwe, bestemmingsplan Chamotte 1982 en herziening 1987 zijn van toepassing 

- Chamotte 1982, gebied tussen begraafplaats, Tielerweg, Kennedylaan en sportveldencomplex 

Vestiging van bedrijven met milieucategorie 4 onder voorwaarden mogelijk 

hoogte ten hoogste 15 meter 

bebouwing minimaal 5 meter van de perceelgrens 

bebouwingspercentage 60 % 

Vrijstellingsbevoegdheid voor Volumineuze Detailhandel 

- Chamotte 1987, in het zuiden begrensd door de Kennedylaan, aan het oosten grenzen aan het 

sportveldencomplex: 

goothoogte maximaal 4,5 meter 

hoogte ten hoogste 8 meter 

afstand tot perceelsgrens 3 meter 

bebouwing op een perceel minimale onderlinge afstand 5 meter 

één dienstwoning, noodzakelijk voor toezicht en/of beheer, mits de oppervlakte van het bouwperceel 

1000 m² bedraagt 

- Hogeweide A bestaat uit de Bosmanskamp en Gerdina’s Hof, bestemmingsplan Hoge Weide 1988 is 

van toepassing: 

Goothoogte 6 meter voor een gedeelte 

Hoogte 9 meter (voor een gedeelte) voor het overgrote deel 10 meter 

Bebouwingspercentage 60 % 

Onderlinge afstand van gebouwen minimaal 5 meter 

Vrijstellingsbevoegdheid voor volumineuze detailhandel 

 

Sterke en Zwakke Punten 

 

Sterk Zwak 

Het terrein is goed ontsloten aan de Randweg en 

richting de A 15 

De bedrijfsbebouwing is matig onderhouden 

Uitstraling van openbaar gebied en groen 

Er is op dit terrein relatief veel leegstand 

Het bedrijventerrein is grotendeels omsloten door 

woonbebouwing, met name voor de zwaardere 

milieucategorie kan dit in de toekomst grotere 

belemmeringen opleveren 

Op bepaalde delen is bodemverontreiniging aanwezig 

Parkeerproblematiek 

Geen Parkmanagement 

 

 

 

 



Ontwikkelingen West Betuwe 

 

Ontwikkeling Termijn 

Transformatie Noordzijde van de President 

Kennedylaan  (oud PPG terrein)  naar een 

intensievere bedrijfsbebouwing. Milieucategorie 4/5 

vervalt voor dit terrein en wordt maximaal 

milieucategorie 3. Bodemverontreiniging aanwezig 

Voor 2013 

Revitaliseringsplan 2012/2013 

Vrijstellingsbevoegdheid voor volumineuze 

detailhandel komt te vervallen. 

Voor 2013 

Onderzoek mogelijke vestiging van hostels (verblijf 

voor buitenlandse medewerkers) aan de rand van het 

bedrijventerrein 

Voor 2013 

Bouwhoogte en bebouwingspercentage aanpassen 

naar 12 meter en 60 %. Hogere bebouwingspercentage 

wordt toegestaan, mits voldaan kan worden aan 

parkeren op eigen terrein en waterberging 

Voor 2013 

Onderzoek naar een overgangsregeling dat wanneer 

een bedrijf met milieucategorie 4 verhuist dat een 

nieuw bedrijf met maximaal milieucategorie 3 zich 

kan vestigen 

Voor 2013 
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Aantal bedrijven Hoge Weide 
per sector (2010)

1
23

11

56

11

5
1

18

6 2 8 2

Landbouw , bosbouw  en visserij

Industrie

Bouw nijverheid

Groot- en detailhandel; reparatie
van auto’s
Vervoer en opslag

Informatie en communicatie

Financiële instellingen

Advisering, onderzoek, special.
zakelijke dienstverlening
Verhuur van roerende goederen,
overige zakel. dienstverl.
Onderw ijs

Gezondheids- en w elzijnszorg

Overige dienstverlening

Hoge Weide 

Hoge Weide is het grootste 

bedrijventerrein in de gemeente 

Geldermalsen. Het omvat de 

deelgebieden West Betuwe/Hoge 

Weide I, Hoge Weide II en Hoge 

Weide III. 

 

Veruit de meeste bedrijven op het 

terrein zijn gericht op groot- en 

detailhandel. Daarachter volgend de 

sectoren industrie en sector advisering 

en zakelijke diensverlening. In het 

afgelopen decennium is een trend te zien in de afname van het aantal bedrijven in de sector industrie. Het aantal 

is constant gedaald van 35 naar 23. Procentueel is het aantal bedrijven in de sector Gezondheids- en 

welzijnszorg van 2 naar 8 gestegen.  

 

In het aantal banen is na een lichte stijging sinds 2004 een daling ingezet van 4302 arbeidsplaatsen naar 3810 in 

2010. 

 

Ligging Hoge Weide 

Bedrijventerrein Hoge Weide is gelegen aan de 

oostkant van de kern Geldermalsen en is in de jaren 

80 en 90 aangelegd. Het bedrijventerrein is exclusief 

West-Betuwe circa 60 hectare bruto in omvang. Op dit 

bedrijventerrein zijn veel logistieke bedrijven 

gevestigd, waaronder een tweetal distributiecentra 

van Albert Heijn en Blokker. Het bedrijventerrein is 

ontsloten via de Randweg en de oude provinciale 

weg en is relatief goed ontsloten richting de A15. 

Uitgangspunt van de notitie is dat op dit bedrijventerrein de huidige functie gehandhaafd blijft. Wonen/werken 

en perifere detailhandel wordt op dit terrein uitgesloten. 

 

Bestemmingsplan op hoofdlijnen 

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoge Weide II 1988 en Bedrijventerrein Hoge Weide III 1993 is van 

toepassing 

Bestemmingsplan Hoge Weide II 1988 

- Bouwhoogte maximaal 10 meter, op binnen de kaart aangegeven begrenzende lijn een afwijkende 

hoogte van 30 meter 

- Bouwoppervlak 60% van een bouwperceel 

- Onderlinge afstand gebouwen minimaal 5 meter 



- Afstand tot perceelgrens minimaal 5 meter 

- Vrijstelling voor dienstwoning 

Bestemmingsplan Hoge Weide III 1993 

- Bouwhoogte binnen bestemmingsvlak I maximaal 16 meter en bestemmingsvlak II 10 meter 

- Bouwoppervlak 60 % van een bouwperceel 

- Onderlinge afstand gebouwen minimaal 5 meter 

- Afstand tot perceelgrens minimaal 5 meter 

- Vrijstelling voor Dienstwoningen 

 

Sterke en Zwakke Punten 

 

Sterk Zwak 

Relatief goede bereikbaarheid richting de A 15 

Bedrijfsgebouwen hebben een kwalitatieve uitstraling. 

Parkeerproblematiek vrachtwagens 

Geen Parkmanagement, voldoende draagvlak in 

verband met grotere spelers? 

 

 

Ontwikkelingen Hogeweide 

 

Ontwikkeling Termijn 

Oplossing Parkeerproblematiek vrachtwagens Voor 2013 

Facelift bedrijventerrein Na 2013 

Verwijderen ontheffingsmogelijkheid wonen/werken Voor 2013 

Aansluiting Parkmanagement mits draagvlak Na 2013 
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Aantal bedrijven Hondsgemet 
naar sector (2010)

5

1

5

14

1
2

1

Industrie

Winning/distributie van w ater;
afval(w ater)beheer,sanering

Bouw nijverheid

Groot- en detailhandel; reparatie van
auto’s

Informatie en communicatie

Advisering, onderzoek, special.
zakelijke dienstverlening

Verhuur van roerende goederen,
overige zakel. dienstverl.

Hondsgemet 

 

Het bedrijventerrein Hondsgemet is 

het meest recent ontwikkelde 

bedrijventerrein. Nog niet alle 

kavels zijn uitgegeven. Het 

bedrijventerrein heeft een regionale 

functie en biedt vestigingsplaats 

voor grote bedrijven en bedrijven 

met een zware milieucategorie. De 

meeste bedrijven die daar gevestigd 

zijn bevinden zich in de sector 

groot- en detailhandel, gevolgd 

door de sectoren industrie en 

bouwnijverheid. 

De eerste bedrijven hebben zich in 2009 gevestigd. In 2010 is alleen het aantal bedrijven in de Groot- en 

detailhandel gegroeid. Op dit moment biedt het bedrijventerrein 350 arbeidsplaatsen. Zolang er nieuwe kavels 

uitgegeven worden zal dit aantal de komende jaren blijven groeien. 

 

Ligging Hondsgemet 

Het bedrijventerrein Hondsgemet 

is gelegen ten noorden van de A 

15 en heeft een uitstekende 

ontsluiting richting de op en 

afritten van de A 15. Dit 

bedrijventerrein wordt sinds 2007 

uitgegeven. In totaal zal het 

bedrijventerrein een netto 

oppervlakte van ca. 50 hectare 

bevatten. Op dit bedrijventerrein 

wordt geen wonen/werken 

toegelaten en ook in het kader van de herstructureringsopgave dient de vraag gesteld te worden of op dit 

terrein Volumineuze detailhandel toegestaan moet worden, alhoewel hier vanuit de markt en qua zichtlocatie 

naar de A 15 vraag naar is. 

 

Bestemmingsplanmogelijkheden op hoofdlijnen: 

- Het bestemmingsplan Hondgemet – Zuid dateert van februari 2007, voor Hondsgemet-Noord is 

een ontwerp – bestemmingsplan in voorbereiding; 

- Bouwhoogte 12 meter, aan de oostkant met vrijstelling 16 meter en op kavel “het eiland” 25 meter.  

- Zijdelingse afstand tot de perceelsgrens 5 meter 

- Zijdelingse afstand tussen gebouwen 2 meter 



- Bebouwingsoppervlakte maximaal 60 % per bouwperceel 

- Vrijstellingsmogelijkheden voor Volumineuze Detailhandel (Meubels, auto’s, bouwmarkten) 

 

Sterke en Zwakke Punten 

 

Sterk Zwak 

Goede bereikbaarheid richting de A 15 

Bedrijfsgebouwen hebben een kwalitatieve uitstraling 

Parkmanagement inclusief aanwezigheid glasvezel 

Parkeerproblematiek vrachtwagens 

 

 

Ontwikkelingen Hondsgemet 

 

Ontwikkeling Termijn 

Ontheffing Volumineuze Detailhandel minder 

toepassen 

Vanaf 2012 

Uitgifte van nieuw bedrijventerrein van circa 3 

hectare per jaar 

2011 – 2025 

Geen wonen/werken constructies opnemen in 

Hondsgemet-Noord, behoudens een aantal 

inpassingen van bestaande situaties. 

2015-2020 
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Oudenhof 

 

Bedrijventerrein Oudenhof is een 

gemengd bedrijventerrein van 9 

hectaren bruto waar 26 bedrijven 

gevestigd zijn. De sector Groot- 

en detailhandel heeft daarin het 

grootste aandeel. 

 

Opvallend het afgelopen 

decennium is de komst van 

bedrijven in de sector 

Gezondheids en welzijnzorg. 

Procentueel is de grootste daler 

op het bedrijventerrein de sector Informatie en communicatie. 

 

Het afgelopen decennium is de werkgelegenheid op het terrein met circa 30% toegenomen. In 2010 waren er 614 

arbeidsplaatsen op Oudenhof. Dat is met name te danken aan de sector Gezondheids- en welzijnzorg, waar het 

aantal arbeidsplaatsen op het bedrijventerrein de afgelopen jaren explosief gegroeid is. 

 

Ligging Oudenhof 

Bedrijventerrein Oudenhof is gelegen aan de 

provinciale weg en is ingeklemd tussen 

woonbebouwing aan de Noordkant van de kern 

Geldermalsen en aan de Zuidkant door de wijk 

Kalenberg te Meteren. Ten oosten ligt de 

schakelzone waar maatschappelijke 

voorzieningen mogelijk zijn. De samenstelling van 

het bedrijventerrein is divers, zoals woon/werk 

locaties, kantoren, volumineuze detailhandel en 

productiebedrijven. Het terrein is gelegen op 

loopafstand van het station 

 

 

 

Bestemmingsplanmogelijkheden op Hoofdlijnen 

- Het bestemmingsplan Oudenhof dateert van 1976/1986; 

- Goothoogte ten hoogste 6, 5 meter, ten zij anders op de kaart vermeld.  (aan de oostkant 4 meter) 

- De hoogte ten hoogste 9 meter, tenzij anders op de kaart vermeld (aan de oostkant 9 meter) 

- Zijdelingse afstand tot de perceelsgrens 5 meter 

- Afstand tot bebouwing 5 meter 

Aantal bedrijven Oudenhof 
naar sector (2010)

2

4

7

11

4

2

1

4

Industrie

Bouw nijverheid

Groot- en detailhandel; reparatie
van auto’s
Logies-, maaltijd- en
drankverstrekking
Informatie en communicatie

Advisering, onderzoek, special.
zakelijke dienstverlening
Verhuur van roerende goederen,
overige zakel. dienstverl.
Onderw ijs

Gezondheids- en w elzijnszorg



- Bebouwingsoppervlakte maximaal 60 %, mogelijkheid tot ontheffing naar 75 % mits de 

noodzakelijke parkeerbehoefte op eigen terrein afgewikkeld kan worden. 

- Maximaal 2 dienstwoningen voor zover ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpplan 

aanwezig zijn. 

- Vrijstellingsmogelijkheden voor Volumineuze Detailhandel (Meubels, auto’s, bouwmarkten) 

 

 Sterke en Zwakke Punten 

 

Sterk Zwak 

Goed ontsloten voor functies op locaal niveau en 

subregionaal niveau.  

 

Geen Parkmanagement 

Door verschillende functies, achterstallig onderhoud 

en rommelige bebouwing, geen eenduidige uitstraling 

Ligging vlakbij woningen 

 

 

Ontwikkelingen Oudenhof 

 

Ontwikkeling Termijn 

Mogelijkheden voor vestiging Volumineuze 

Detailhandel 

Voor 2013 

Na ontwikkeling Stationsomgeving kantoorgebouwen 

op Oudenhof toestaan 

Na 2018 

Vrijstellingsbevoegheid bedrijfswoningen verwijderen Voor 2013 

Aansluiting Parkmanagement mits draagvlak Na 2013 
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Watermolen / De Gentel 

 

Bedrijventerrein de Watermolen is 

in de provinciale registratie 

aangemerkt als De Gentel. 

Watermolen / De Gentel is een 

gemengd bedrijventerrein van 39 

hectaren bruto waar 8 bedrijven 

gevestigd zijn. Het afgelopen jaar 

waren er op Watermolen / De 

Gentel 572 arbeidsplaatsen te 

vinden. Na een stijging van het 

aantal arbeidsplaatsen vanaf 2003 

begon in 2009 weer een lichte 

daling. 

 

Ligging Watermolen 

Het bedrijventerrein is ten westen van de kern 

Geldermalsen gelegen en goed ontsloten aan de 

Provincialeweg N 327 welke een goede verbinding 

heeft naar de Rijkswegen A 15 en A 2. Op dit 

bedrijventerrein drukt de Veiling van Fruitmasters 

en het productiebedrijf Coroos een behoorlijk 

stempel. Daarnaast grenst dit bedrijventerrein aan 

de westelijke uitgang van het Station. Een gedeelte 

van dit bedrijventerrein valt dan ook onder de visie 

van het Stationsgebied. In deze visie is aan de 

westzijde een grootschalige parkeervoorziening, 

ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs 

en kantoren en busplein voorzien. Aan de Zuidkant 

van het bedrijventerrein Watermolen wil de 

gemeente de locatie “Proeftuinen” ontwikkelen naar  

een Fruit Business Centrum, waaronder de 

uitbreiding van de Veiling is voorzien. Hiermee 

wordt zowel het Watermolenterrein als het 

proeftuinenterrein het agro-business centrum van de gemeente Geldermalsen. Qua segmentering wordt dan 

ook ingestoken dat op deze terreinen enkel bedrijven gevestigd mogen worden welke raakvlakken hebben met 

het agro-businesscluster, uitgezonderd transportbedrijven. 

 

Bestemmingsplanmogelijkheden op Hoofdlijnen 

- Het bestemmingsplan De Gentel dateert van 1976/1986; 

Aantal bedrijven De Gentel 
per sector (2010)

1

1

22

2

Industrie

Groot- en detailhandel; reparatie van
auto’s

Vervoer en opslag

Verhuur van roerende goederen,
overige zakel. dienstverl.

Gezondheids- en w elzijnszorg



- Goothoogte ten hoogste 6, 5 meter, tenzij anders op de kaart vermeld.  (aan de oostkant 4 meter) 

- De hoogte ten hoogste 9 meter, tenzij anders op de kaart vermeld (aan de oostkant 9 meter) 

- Zijdelingse afstand tot de perceelsgrens 5 meter 

- Afstand tot bebouwing 5 meter 

- Bebouwingsoppervlakte maximaal 60 %, mogelijkheid tot ontheffing naar 75 % mits de 

noodzakelijke parkeerbehoefte op eigen terrein afgewikkeld kan worden. 

- Maximaal 2 dienstwoningen voor zover ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpplan 

aanwezig zijn. 

- Vrijstellingsmogelijkheden voor Volumineuze Detailhandel (Meubels, auto’s, bouwmarkten) 

 

Sterke en Zwakke Punten 

 

Sterk Zwak 

Goed ontsloten middels de provinciale weg N 327 

Goed ontsloten middels NS-station 

 

Geen Parkmanagement 

Verschillend kwaliteitsniveau bebouwing 

Verkeerssituatie Deilseweg/Oosteeind 

 

 

 

Ontwikkelingen Watermolen/Proeftuinen 

 

Ontwikkeling Termijn 

Mogelijkheden voor vestiging van kantoren en 

scholen ten westen van Station. Grootschalige 

vestiging van kantoren en scholen  in Geldermalsen in 

beginsel alleen in deze strook. Daarna overloop naar 

Oudenhof en Schakelzone. 

2011 – 2017 

Verwijderen mogelijkheid Volumineuze Detailhandel Voor 2013 

Ontwikkeling Proeftuinen 2011-2014 

Aansluiting Parkmanagement mits draagvlak Na 2013 
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Steenoven/Appelhof 

 

Het bedrijventerrein Appelhof is een 

klein lokaal terrein met gemengde 

bedrijvigheid. Vijf van de twaalf 

bedrijven heeft de sectorale stempel 

Groot- en detailhandel. Industrie is 

het afgelopen decennium nagenoeg 

van het bedrijventerrein verdwenen. 

Ook de sector Groot en detailhandel is 

in het aantal bedrijven gekrompen. 

Daarvoor in de plaats zijn bedrijven in 

de sector Bouwnijverheid en 

Gezondheids en welzijnzorg 

gekomen.  

 

Door het vertrek van de industrie en in mindere mate de groot- en detailhandel is het aantal arbeidsplaatsen op 

het bedrijventerrein Appelhof het afgelopen decennium gestaag afgenomen. Van 160 arbeidsplaatsen in 2001 tot 

100 in 2010. Op bedrijventerrein de Steenoven is slechts één bedrijf gevestigd. Beide bedrijventerreinen samen 

hebben een omvang van circa 4,6 hectaren bruto. 

 

Ligging Steenoven 

Het bedrijventerrein Steenoven is ontsloten via Tricht en ligt tegenover het dorp Deil. Het terrein ligt in het 

Nationaal Landschap Rivierenland en is gelegen in de ecologische hoofdstructuur. In deze context en mede 

gelet op de slechte ontsluiting is het wenselijk de activiteiten op dit terrein te verplaatsen. Transformatie naar 

woningbouw is niet mogelijk. Bij transformatie moet onderzocht worden of een recreatieve functie kan worden 

toegevoegd of dat het terrein in zijn geheel wordt teruggebracht naar natuur. Zonder verplaatsingssteun van 

hogere overheden zal geen transformatie kunnen plaatsvinden. 

 

Ligging Appelhof 

Bedrijventerrein 

Appelhof is gelegen ten 

westen van het dorp 

Deil. Het betreft een 

klein bedrijventerrein 

wat oorspronkelijk is 

opgericht voor de 

vestiging van lokale 

bedrijven. 

 

 

Aantal bedrijven Appelhof 
naar sector (2010)

1

2

5

1

1

1
1

Industrie

Bouw nijverheid

Groot- en detailhandel; reparatie
van auto’s

Vervoer en opslag

Advisering, onderzoek, special.
zakelijke dienstverlening

Verhuur van roerende goederen,
overige zakel. dienstverl.

Gezondheids- en w elzijnszorg



Bestemmingsplan op hoofdlijnen 

Steenoven 

- Is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied, eerste herziening van 27 januari 2009 

- Bijlage 1 van toepassing, bestemmingscode B2, type bedrijf  3 

- Bouwhoogte maximaal 10 meter ten de bestaande bebouwing niet hoger is 

- Een kap met een dakhelling van ten minste 10 graden 

- Bebouwingsoppervlakte begrensd 

 

Appelhof 

- Het bestemmingsplan Deil 2006 is op 28 november 2006 vastgesteld 

- Bestaande bedrijven mogen worden gehandhaafd 

- Maximaal bedrijfscategorie 1 en 2 

- Maximale bebouwingspercentage 70 % 

- Maximale goothoogte 6 meter 

- Maximale bouwhoogte 12 meter 

- Vrijstellingsmogelijkheid voor perifere detailhandel 

- Vrijstellingsmogelijkheid voor oprichten bedrijfswoningen 

 

Sterke en zwakke punten Steenoven 

 

Sterk Zwak 

Voldoet aan de wens van het locale bedrijf Slechte ontsluiting/Verkeersoverlast 

Ligging in Nationaal Landschap 

 

 

Sterke en zwakke punten Appelhof 

 

Sterk Zwak 

Voldoet voor een opvangtaak voor lokale bedrijven. Matige ontsluiting 

Dicht bij woonkern gelegen 

Uitstraling bedrijfsgebouwen 

Geen parkmanagement 

 

Ontwikkelingen Appelhof en Steenoven 

 

Ontwikkeling Termijn 

Onderzoek naar mogelijke herbestemming Steenoven Voor 2025 

Transformatie naar een nog te bepalen functie 

Steenoven, bijv. recreatie 

Na 2025 

Aansluiting Parkmanagement Appelhof  mits 

draagvlak 

Na 2013 
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Homburg/Oude Waag 

 

Op het bedrijventerrein Oude 

Waag/Homburg zijn 31 bedrijven 

gevestigd. De grootste sector op het 

terrein is de Groot- en detailhandel, 

waaronder bijna de helft van de 

bedrijven verstaan wordt. De 

afgelopen jaren zijn bedrijven in de 

sectoren Industrie en Bouwnijverheid 

weggegaan van het bedrijventerrein. 

Bedrijven in de categorie Cultuur, 

sport en recreatie, en Gezondheids en 

welzijnzorg hebben zich nieuw 

gevestigd.  

 

In 2010 verschafte het bedrijventerrein 487 arbeidsplaatsen. In vergelijking met de voorgaande jaren is dat een 

lichte afname. De daling komt met name door het wegstrekken van bedrijven met personeel in de sector 

Bouwnijverheid. Ook in de sector Industrie is een daling in arbeidsplaatsen te zien.  

 

Ligging Homburg/Oude Waag 

 

Het bedrijventerrein Homburg/Oude Waag is gemengd 

bedrijventerrein gelegen aan de noordzijde van de kern Beesd tussen de 

Garstkampen en de Rijksweg A2. Het bedrijventerrein is circa 9 ha 

groot en wordt ontsloten door de Parkweg die verbonden is met de 

oprit naar de Rijksweg A2. Het bedrijventerrein wordt omsloten door 

woonbestemmingen aan de zuidkant, maatschappelijke voorzieningen 

en groen aan de westkant, een fruitkwekerij aan de noordkant en de A2 

aan de oostkant. Het merendeel van de (grote) bedrijven is functioneel 

vormgegeven. Daardoor krijgt het terrein een ouderwetse en kale 

uitstraling.  

In het noordelijke punt van het bedrijventerrein is een uitbreiding 

gepland. Daarbij kan ook de infrastructuur op het terrein efficiënter 

worden door de doodlopende industrieweg door te trekken.  

 

Bestemmingsplanmogelijkheden op hoofdlijnen. 

- Het bestemmingsplan Beesd dateert uit 2007 

- Voor de bebouwingshoogte wordt uitgegaan van de bestaande situatie. Voor wijzigingen met 

vrijstelling geldt: 

Goothoogte maximaal 6 meter 

Aantal bedrijven Oude Waag 
naar sector (2010)

4

2

14

1
1

3

3

2 1

Industrie

Bouw nijverheid

Groot- en detailhandel;
reparatie van auto’s
Vervoer en opslag

Logies-, maaltijd- en
drankverstrekking
Advisering, onderzoek, special.
zakelijke dienstverlening
Gezondheids- en w elzijnszorg

Cultuur, sport en recreatie

Overige dienstverlening



Nokhoogte maximaal 10 meter. 

- Voor twee bedrijven is er een uitzonderingssituatie wat betreft bouwhoogte (op kaart aangegeven):  

Goothoogte maximaal 8 meter (op kaart vermeld) 

Nokhoogte maximaal 11 meter (op kaart vermeld) 

- Bebouwingspercentage mag maximaal 60% bedragen, met een vrijstellingsmogelijkheid tot maximaal 

70% indien woon- en leefmilieu en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet aangetast 

wordt. 

- Per op de kaart aangegeven hoofdgebouw is maximaal één bedrijfswoning toegestaan. 

- Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan 

  

Sterk Zwak 

Nabij de Rijksweg A2 

 

 

 

 

Nabij gelegen woningen 

Doodlopende wegen (industrieweg) 

Verschillend kwaliteitsniveau bebouwing 

Weinig groen 

Geen eenduidige uitstraling 

Geen parkmanagement 

 

 

 

 

Ontwikkelingen Termijn 

Revitalisering Homburg/Oude Waag 

Aansluiting Parkmanagement indien draagvlak 

Uitbreiding Homburg-noord 

 

 

 

2013 

2013 

2013/2014 
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Tricht Nieuwsteeg 

 

Bedrijventerrein Nieuwsteeg is een 

gemengd bedrijventerrein voor lokale 

bedrijven. Op het bedrijventerrein is van 

zeven ondernemers bekend tot welke 

sector zij behoren. Het aantal bedrijven 

waarvan deze gegevens bekend zijn, is 

sinds 2008 gedaald van 10 naar 7. 

Bedrijven in de sectoren Logies-, maaltijd- 

en drankverstrekking en Overige 

dienstverlening zijn weggetrokken.  

 

Historische cijfers over het aantal 

arbeidsplaatsen is onduidelijk. In 2010 waren er ongeveer 190 arbeidsplaatsen. Het hoge aantal arbeidsplaatsen 

in vergelijking met het aantal bedrijven dat daar gevestigd is, komt met name door één groot bedrijf waar 

ongeveer 170 arbeidsplaatsen zijn. Het afgelopen decennia zijn vooral in de Industrie, Logies-, maaltijd- en 

drankverstrekking en Overige dienstverlening zijn arbeidsplaatsen vervallen. 

 

Ligging Nieuwe Steeg 

Het bedrijventerrein Nieuwsteeg in Tricht is gelegen aan de 

noordwest kant van de kern Tricht. Het is een gemengd 

bedrijventerrein van circa 6,2 ha met bedrijven met categorie I 

t/m III. Op het terrein zijn ongeveer 7 bedrijven gevestigd. Het 

bedrijventerrein wordt ontsloten door de Langstraat aan de 

westkant. Aan de noordkant ligt een stuk agrarisch 

dorpsgebied. Aan de oostzijde van het terrein ligt de spoorlijn 

Utrecht-Den Bosch en aan de zuidkant van het bedrijventerrein 

staat dorpsbebouwing  

 

Bestemmingsplan op hoofdlijnen 

- Goothoogte mag maximaal 6 meter bedragen (m.u.v. 

Langstraat nr.8 max. 4,5 meter met 

ontheffingsmogelijkheid tot 6 meter) 

- Nokhoogte mag maximaal 12 meter bedragen (m.u.v. Langstraat nr.8 max. 8 meter met 

ontheffingsmogelijkheid tot 10 meter) 

- Bebouwingpercentage mag maximaal 60% zijn 

 

Aantal bedrijven Nieuwe Steeg naar sector (2010)

2

3

1

1

1

Industrie

Bouw nijverheid

Groot- en detailhandel;
reparatie van auto’s

Informatie en communicatie

Advisering, onderzoek,
special. zakelijke
dienstverlening



 

Sterk Zwak 

Sociale binding met het dorp Tricht Woningen nabij het bedrijventerrein 

Enkele bedrijven in de milieucategorie zwaar 

Verouderde bebouwing 

Slechte ontsluiting 

 

 

 

Ontwikkeling Termijn 

Mogelijk een nieuwe rondweg ten noorden van het 

bedrijventerrein (i.v.m. spoorverbreding) 

 

 

 

 

 2016 
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Kalenberg, Meteren 

 

Het bedrijventerrein Kalenberg is een 

kleinschalig bedrijventerrein aan de 

noordkant van de kern Meteren. In 2010 

zaten er 5 bedrijven gevestigd. Gedurende 

het afgelopen decennium was het meest 

aantal bedrijven 8 (2005). Naast bedrijven 

in de groot en detailhandel en 

advisering/zakelijke dienstverlening, 

waren er toen ook bedrijven in de 

bouwnijverheid en ICT te vinden.  

Als er gekeken wordt naar het aantal arbeidsplaatsen is dit aantal afgenomen van 40 in 2005 tot 24 in 2010. 

 

Ligging van Kalenberg 

Bedrijventerrein Kalenberg is een smalle strook bedrijfskavels tussen de 

Verlengde bredestraat, de Rijksstraatweg en het spoor. De Kalenberg 

heeft een bruto omvang van 1,6 ha en de bestemming bedrijventerrein. 

Aan de westkant grenst het bedrijventerrein aan de kern Meteren. Het 

terrein is goed te bereiken met de auto, maar ook is er een bushalte aan 

de rand van het bedrijventerrein. Op het bedrijventerrein is maximaal 

milieucategorie 2 toegestaan. 

 

Bestemmingsplan op hoofdlijnen 

- De maximale nokhoogte is vastgesteld op 10 meter  

- De maximale goothoogte op 6 meter.  

- Het bebouwingspercentage mag per perceel niet meer dan 60% 

bedragen. Van deze maatvoering kan afgeweken worden door 

Burgemeester en wethouders, mits een grotere maatvoering niet leidt tot een stedenbouwkundig 

ongewenste situatie. 

 

Sterk Zwak 

Sociale binding met het dorp Meteren 

Goede zichtlocatie 

Ligt in de invloedssfeer voor externe veiligheid van 

het nabijgelegen tankstation. 

 

De Schakelzone Geldermalsen is niet verder uitgewerkt in deze bijlage omdat deze niet wordt beschouwd als 

bedrijventerrein, maar als overgangsgebied tussen bedrijventerrein Kalenberg en bedrijventerrein Oudenhof en 

een overgangsgebied tussen de dorpen Meteren en Geldermalsen. De nadruk van dit gebied ligt op 

maatschappelijke functies, zoals de al aanwezige scholen, brandweerkazerne en een kerkgebouw. In de 

toekomst kan dit mogelijk beperkt worden uitgebreid met kantoren en volumineuze detailhandel.

Aantal bedrijven Kalenberg naar sector (2010)

4

1

Groot- en detailhandel;
reparatie van auto’s

Advisering, onderzoek,
special. zakelijke
dienstverlening



Bijlage 2 

 

Kaart met segmentering bedrijventerreinen 

 

 


