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Samenvatting 
 

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben het voornemen om de Maas‐Waalweg door te trekken tot 

aan de Molen Achterdijk. Hierdoor ontstaat een betere ontsluitingsweg voor het gebied en wordt een 

aantal wegen door de kernen ontlast van het doorgaande verkeer.  

 

In de variantenstudie is in beeld gebracht welke tracé varianten er mogelijk zijn. Gestart is met het 

opstellen van een set uitgangspunten en randvoorwaarden. Vanuit een brede inventarisatie en 

beoordeling zijn twee varianten geselecteerd, die het meest kansrijk/realistisch zijn. Deze twee varianten 

zijn geoptimaliseerd en vervolgens ook uitgewerkt tot een concreet ontwerp. De twee varianten zijn 

beoordeeld op basis van ruimtelijke‐ en milieuaspecten, zodat de politiek een afweging kan maken voor 

een voorkeursvariant. 

 

Vanuit de uitgangspunten voor de Maas‐Waalweg is gekozen voor een erftoegangsweg buiten de 

bebouwde kom met een snelheidsregime van 60 km/uur. Daarnaast is bij het ontwerp rekening gehouden 

met de landschappelijke inpassing, vanwege het waardevolle open landschap ter plaatse van de 

doortrekking. Met het Waterschap is bekeken welke mogelijkheden er zijn om water en 

natuurontwikkelingen te combineren met de ingreep van een nieuwe weg. Hiermee is de uiteindelijke 

ligging van de varianten bepaald voor meerdere aspecten en afwegingen.  

 

De twee varianten die uit de eerste filtering zijn overgebleven, betreffen zowel een noordelijke als 

zuidelijke variant.  

 

 
 

Beide varianten kennen voor‐ en nadelen wat betreft ingreep op het landschap, doorsnijding van percelen, 

effecten op geluid en kosten. Met een afwegingsmatrix is aangegeven welke variant op welke aspecten 

beter scoort. Minst gunstig wil daarbij niet direct zeggen, dat het resulteert in negatieve effecten, maar 

alleen, dat de effecten minder zijn dan bij de andere variant.  
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Beoordeling Score 

Meest gunstig 1 

Gemiddeld 2 

Minst gunstig 3 

 

Aspecten 
Noordelijke 

variant 

Zuidelijke variant 

Verkeer 3 1 

Archeologie 2 2 

Natuur 2 2 

Bodem 2 2 

Externe veiligheid 2 2 

Water 1 2 

Geluid 2 2 

Landschappelijke inpassing 1 3 

Fysieke inpassing 3 1 

Kosten 3 1 
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2 Uitgangspunten  

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten genoemd, die zijn gehanteerd bij het opstellen van de varianten. 

Allereerst gaan we in op de verkeerstechnische uitgangspunten van de nieuwe weg. Hierna is ingegaan op 

de ruimtelijke en milieuaspecten, waarbij is aangegeven wat de aandachtspunten en belemmeringen zijn 

in het gebied. 

2.1 VERKEER 

Functie 

De nieuwe weg wordt gecategoriseerd als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een 

snelheidsregime van 60 km/uur. De weg komt binnen de bestaande 60 km‐zone te liggen van het 

buitengebied van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. In bijlage 1 is een nadere onderbouwing 

gegeven van de wegcategorisering. 

 

Gebruik 

De verwachte etmaalintensiteit in 2020 bedraagt 4.600 motorvoertuigen1 op een werkdag. Conform de 

richtlijnen van Duurzaam Veilig heeft het verkeer op alle kruispunten voorrang van rechts. Daar waar 

nodig, worden doorsneden percelen rechtstreeks ontsloten op de nieuwe weg. Vanwege de functie van 

erftoegangsweg, maakt ook landbouw‐ en fietsverkeer gebruik van de weg. In het bijzonder het 

fietsverkeer wordt niet gestimuleerd gebruik te maken van de nieuwe weg. Bestaande fietsroutes blijven 

namelijk behouden. Doordat de nieuwe weg juist verkeer aantrekt van deze routes (Delwijnsestraat ‐1.400; 

Wellseindsedijk – 1.850), zal het gevoel van onveiligheid op deze wegen afnemen. In de 4.600 mvt/etmaal 

is ook opgenomen het extra verkeer (+/‐ 1.500) dat de Maas‐Waalweg aantrekt als gevolg van de 

doortrekking. 

 

Openbaar vervoer 

Naast de weg worden geen specifieke voorzieningen aangebracht voor openbaar vervoer (haltes).  

 

Ontwerp 

De rijbaanbreedte van de rijloper weg bedraagt 3,5 meter. Aan weerszijden van de rijloper wordt de weg 

voorzien van fietssuggestiestroken van 1,25 meter breed.  De totale breedte van de weg bedraagt daarmee 

6,0 meter. De verharding van de weg bestaat uit asfalt. Verlichting wordt alleen toegepast bij kruispunten 

en bochten. De Hoofdwetering wordt overgestoken middels een brug die wegvalt in het landschap. In het 

ontwerp zijn diverse krappe bochtstralen van R=100 voorzien (richtlijn is R=150). Nabij deze bochten 

worden bochtschilden geplaatst. De reden om deze krappere boogstralen toe te passen, is om de weg 

landschappelijk beter in te passen.  

 

                                                                  

1 Verkeersonderzoek voor Ammerzoden en omgeving, Gemeente Maasdriel, februari 2007. 
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Drielse wetering 

Voorstel van de gemeente voor landschappelijke opwaardering door middel van het verbinden van de 

Drielse Wetering met de Groote Wetering heeft waterhuishoudkundig geen grote voordelen, enkel 

landschappelijk.  

 

Conclusie 

Het waterschap ziet voordelen om de weg langs de Groote Wetering te leggen. De Groote Wetering wordt 

hierdoor meer zichtbaar in het landschap. Eventueel kunnen de werkzaamheden voor de realisatie van de 

weg gecombineerd uitgevoerd worden met de KRW/ NBW‐opgaves. Een geoptimaliseerde variant 6 is 

hierbij de meest positieve variant. 

2.10 GELUID 

Wat betreft geluid geldt: ‘hoe dichter deze bij bestaande geluidgevoelige functies komt te liggen, hoe 

groter de kans op belemmeringen’. 

 

Ten behoeve van een nieuwbouwwoning aan de Delwijnsekade 13 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

(bron: conceptrapport akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Delwijnsekade 13 te 

Delwijnen (2012)). Hierbij is gerekend met de doortrekking van de Maas‐Waalweg (inschatting 

toekomstige ligging). Echter ging dit onderzoek ervan uit dat de doortrekking een snelheidsregime van  

80 km/uur zou krijgen. In een later akoestisch onderzoek dient rekening gehouden te worden met deze 

nieuwe woning. 

2.11 EXTERNE VEILIGHEID 

De Maas‐Waalweg en de toekomstige doortrekking is geen route voor gevaarlijke stoffen. Externe 

veiligheid is dan ook niet aan de orde. 

2.12 KABELS EN LEIDINGEN 

Er liggen in het gebied geen kabels & leidingen. De aanwezige kabels & leidingen liggen onder de 

bestaande wegen. Dit betreft echter geen grote gas‐ of waterleidingen. 
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Variant Kenmerken/bijzonderheden 

Variant 1 Deze variant loopt recht van het begin tot aan het eindpunt. Het is de meest korte route en doorsnijdt 

alle percelen zonder rekening te houden met aanwezige structuren. 

Variant 2 Deze variant volgt zo veel mogelijk de bestaande wegen in het gebied. Op het einde van de Maas-

Waalweg volgt een haakse bocht en loopt het tracé over de Wellseindsestraat. Hierna buigt deze af 

over de Boosterensteeg. Deze doodlopende straat wordt doorgetrokken over de Hoofdwetering en 

sluit aan op de Weg over de Ezelaar. Deze sluit weer aan op de Molen Achterdijk via de bestaande 

route. De genoemde wegen dienen echter geschikt te worden gemaakt voor deze nieuwe functie als 

doorgaande route. Het betreffen smalle landweggetjes. Aan de Boosterensteeg ligt veel bebouwing 

waaronder een aantal woningen. Deze variant doorsnijdt geen percelen en maakt geen inbreuk op 

het landschap. 

Variant 3 De huidige Maas-Waalweg wordt parallel aan de gemeentegrens doorgetrokken en buigt ter hoogte 

van het perceel van de gemeente af in de richting van de Hoofdwetering. De weg loopt door tot aan 

de Weg over de Ezelaar en volgt hierna de route van de bestaande weg. Het tracé doorsnijdt het 

landschap maar volgt bestaande kavelgrenzen. Voor een deel loopt het tracé over de bestaande 

Weg over de Ezelaar. Deze dient nog wel geschikt gemaakt te worden voor de nieuwe functie als 

doorgaande route. 

Variant 4 De huidige Maas-Waalweg wordt parallel aan de gemeentegrens doorgetrokken en buigt ter hoogte 

van het agrarische bedrijf aan de Delwijnsekade af in de richting van de Hoofdwetering. Hierna loopt 

deze in een rechte lijn door tot aan de Molen Achterdijk. Dit tracé doorsnijdt het landschap en maakt 

beperkt gebruik van bestaande structuren. 

Variant 5 De huidige Maas-Waalweg wordt parallel aan de gemeentegrens doorgetrokken en loopt in een 

rechte lijn door tot aan de zuidkant van het agrarisch bedrijf aan de Delwijnsekade. Na dit bedrijf 

loopt het tracé via een bocht over de Hoofdwetering. Hierna loopt deze weer in een rechte lijn aan de 

westzijde van het agrarisch bedrijf (Den Eelder) richting de Molen Achterdijk. Dit tracé doorsnijdt het 

landschap en maakt beperkt gebruik van bestaande structuren. Aan de westzijde van het agrarisch 

bedrijf (Den Eelder) kan het tracé gecombineerd worden met het realiseren van een natuurlijke oever 

die ook aan de westzijde van dit bedrijf loopt. 

Variant 6 De huidige Maas-Waalweg wordt parallel aan de gemeentegrens doorgetrokken en buigt ter hoogte 

van het perceel van de gemeente af in de richting van de Hoofdwetering. Net voor de Hoofdwetering 

buigt het tracé af en loopt deze parallel aan de Hoofdwetering in oostelijke richting. Hierna buigt het 

tracé af om via een brug over de Hoofdwetering verder te lopen. Hierna loopt deze weer in een 

rechte lijn aan de westzijde van het agrarisch bedrijf (Den Eelder) richting de Molen Achterdijk. De 

weg zal het landschap doorsnijden, maar volgt bestaande kavelgrenzen. Ook loopt het tracé voor 

een deel parallel aan de Hoofdwetering. Dit geeft kansen voor het creëren van een natuurlijke oever 

in het kader van de NBW/KRW-opgave. 

Tabel 1: Beschrijving varianten 
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Variant 4  Variant 4 heeft vanuit verkeer en de grondeigendommen de voorkeur. Er zijn weinig 

doorsnijdingen van percelen en het tracé heeft vloeiende bochten. Landschappelijk 

gezien scoort deze negatief, omdat de weg geen bestaande structuren volgt. Natuur en 

water scoren gemiddeld, omdat er een aantal bestaande sloten doorsneden worden. 

 

Variant 5  Deze variant scoort vanuit landschap negatief, doordat het tracé geen bestaande 

structuren volgt. Vanuit verkeer is deze variant negatief omdat er weinig afremmende 

bochten in het tracé zitten. Ook worden veel percelen/sloten doorsneden wat een 

negatieve score voor de grondeigendommen, natuur en water oplevert.  

 

Variant 6  Variant 6 is vanuit landschap het minst negatief, omdat het bestaande structuren volgt. 

Ook is de oriëntatie voor gebruikers heel positief, waardoor het een positieve score krijgt 

voor verkeer. Water scoort positief, omdat de weg gecombineerd kan worden met de 

KRW, wat ook een gemiddelde score oplevert voor natuur. 

3.2 VOORKEURSVARAINTEN 

Op basis van voorgaande afweging kan geconcludeerd worden, dat de varianten 3, 4 en 6 als meest 

positief naar voren komen, waarbij variant 6 net wat hoger scoort. 

Tijdens de tweede werksessie zijn deze varianten nog wat nader bekeken, waarbij een aantal 

optimalisaties zijn aangegeven. Nadere bestuurlijke afweging dient plaats te vinden voor de uiteindelijke 

keuze. Om tot deze keuze te komen, worden de noordelijke en zuidelijke variant nader uitgewerkt. 

 

Variant 6: Het tracé ligt vrij dicht op de Hoofdwetering. In de geoptimaliseerde variant ligt deze iets naar 

het noorden, waardoor er tevens ruimte ontstaat voor de KRW‐opgave. De bochten zijn in de 

geoptimaliseerde variant iets ruimer opgenomen. 

De geoptimaliseerde variant die hierdoor ontstaat, wordt genoemd:  

De noordelijke variant 

 

Variant 3 + 4: Deze varianten zijn naast elkaar gelegd en de scores bekeken. De conclusie hierbij is dat deze 

gemakkelijk te combineren zijn tot één geoptimaliseerde variant. Het eerste gedeelte loopt voor beide 

tracés gelijk. Daarna volgt hij voor een deel het tracé van variant 3, echter zal deze parallel lopen met het 

tracé van variant 4. Aan de zuidzijde sluit deze weer aan op variant 3 op de bestaande ‘Weg over de 

Ezelaar’. De laatste bocht is wat ruimer opgenomen dan in variant 3. 

De geoptimaliseerde variant die hierdoor ontstaat, wordt genoemd:  

De zuidelijke variant 
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4 Noordelijke variant  

4.1 INLEIDING 

Het tracé van de weg sluit aan op het kruispunt Maas‐Waalweg – Wellseindsestraat. Om te voorkomen 

dat verkeer, komende vanaf de bestaande Maas‐Waalweg, het nieuwe 4‐taks kruispunt met hoge snelheid 

nadert, wordt de entree van de 60 km/uur zone voor het bestaande kruispunt geplaatst. Dit kruispunt 

wordt op een plateau aangelegd. Voorts is op het tracé één erfaansluiting voorzien. Het tracé sluit aan op 

de Molenachterdijk middels een gelijkwaardig kruispunt voorzien van een plateau. De bestaande route 

Molenachterdijk ‐ Weigraaf wordt doorbroken door de Weigraaf haaks aan te sluiten op het nieuwe 

kruispunt. Op deze wijze wordt de doorgaande route van de nieuwe Maas‐Waalweg versterkt. 

 

De vier bochten in het tracé zijn op korte afstand van elkaar gelegen. Snelheidsremmende maatregelen om 

het snelheidsregime van 60 km/uur af te dwingen, zijn daarom niet noodzakelijk. 

 

Ontwerptekening 

 

Afbeelding 12: Ontwerptekening noordelijke variant (zie bijlage 3) 
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4.2 MILIEUTECHNISCHE EFFECTEN 

In deze paragraaf komen de verschillende milieuaspecten aan bod. Er is een uitwerking opgenomen van 

de thema’s water, geluid en landschap. 

4.2.1 DIVERSE ASPECTEN 

Archeologie 

In paragraaf 2.6 is een kaart met de archeologische waarden in het gebied opgenomen.  

Het tracé loopt door een gebied met een middelhoge en lage archeologische verwachting. 

In het kader van het bestemmingsplan dient een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. 

 

Natuur 

Het tracé van de noordelijke variant volgt zoveel mogelijk bestaande lijnvormige elementen in het 

landschap. Toch kan niet worden voorkomen dat er een aantal wordt doorsneden.  

Ook vinden aanpassingen/doorsnijdingen plaats van watervoerende sloten. Ook is de kap van een aantal 

bomen noodzakelijk. Er kan wel een voordeel worden behaald door de KRW‐opgave bij het creëren van 

de natuurvriendelijke oevers aan de noordzijde van de Hoofdwetering. Nader onderzoek naar ecologische 

waarden in het gebied en de aantasting hiervan door het wegtracé is benodigd.  

 

Bodem 

Uit de eerste quick‐scan is gebleken dat er geen historische informatie bekend is. Ten behoeve van het 

bestemmingsplan dient een historisch bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Verwacht wordt dat hier 

geen noodzaak tot nader onderzoek uit voortkomt. Daarnaast moet nog bodemonderzoek plaatsvinden 

omtrent de draagkracht van de bodem.  

 

Externe veiligheid 

De Maas‐Waalweg en de toekomstige doortrekking is geen route voor gevaarlijke stoffen. Externe 

veiligheid is dan ook niet aan de orde. 

4.2.2 WATER 

Ten aanzien van retentievoorzieningen hebben de gemeenten een voorkeur voor berging in open water. 

De gemeenten zijn geen voorstander van kunstmatige voorzieningen. Het beheer en onderhoud van 

eventuele retentiebassins en/of wadi’s wordt overgenomen door de gemeente, mits deze voorzieningen 

voldoende bereikbaar zijn. De gemeente Maasdriel onderhoudt geen kunstmatige voorzieningen (bijv. 

infiltratiekratten, doorlatende verharding). In bijlage 4 zijn het beleidskader en de gedetailleerde 

uitgangspunten toegelicht.  

 

Toekomstige situatie 

De nieuwe weg krijgt een snelheidsregime van 60 km/uur, gelijk aan de Molen Achterdijk. De verharding 

bestaat uit asfalt. De weg zal hoofdzakelijk uit een dakprofiel bestaan, enkel parallel aan de Groote 

Wetering wordt de weg op één oor aangelegd. Het afstromende wegwater zal niet richting de 

natuurvriendelijke oever stromen. Door het realiseren van de weg aan de noordzijde parallel, heeft als 

pluspunt dat de Groote Wetering meer zichtbaar wordt in het landschap. 
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Wegpeilen 

Het wegpeil dient minimaal 1,0 meter boven het zomerpeil aangelegd te worden. In het plangebied wordt 

een zomerpeil van 1,0 gehanteerd. Uitgaande van dit peil en een drooglegging van 1,0 meter is een 

wegpeil van minimaal 2,0 m+NAP noodzakelijk en is lokaal ophoging noodzakelijk. Op basis van 

civieltechnische uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld de aansluiting op de huidige wegen, dient het 

definitieve wegpeil vastgesteld te worden. De brug dient minimaal 1,0 meter boven het zomerpeil van  

1,0 m+NAP gerealiseerd te worden op 2,0 m+NAP.  

 

Waterberging 

Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om te 

voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang. Zo wordt 

het verlies van berging in de bodem gecompenseerd.  

De waterberging wordt gecreëerd in de vorm van open water parallel aan de weg. De benodigde ruimte 

voor waterberging is berekend op basis van maatgevende regenbuien, de toename aan verhard oppervlak 

en de maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor het plan dient de vuistregel van 436 m³ 

waterberging per hectare verharding te worden gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m³ / hectare bij bui 

T=100+10%. De waterberging dient gerealiseerd te worden boven het zomerpeil. In navolgende tabel zijn 

de eisen, gebiedskenmerken en de benodigde berging samengevat.  

 

    

Benodigde ruimte voor waterberging bij T=10+10% 436 m3/hectare verharding 

Benodigde ruimte voor waterberging bij T=100+10% 664 m3/hectare verharding 

Maximale peilstijging T=10+10%  0,3 m boven zomerpeil van 1,0 m+NAP 

Bodemdiepte A-watergang 1,0 m beneden zomerpeil 

Bodembreedte A-watergang 0,7 meter 

Bodemdiepte B-watergang 0,5 m beneden zomerpeil 

Bodembreedte B-watergang 0,5 meter 

Talud  1:2 

Wegbreedte 6 meter 

Benodigde waterberging bij T=10+10% 0,26 m3/ strekkende meter weg 

Benodigde waterberging bij T=100+10% 0,40 m3/ strekkende meter weg 

Benodigde peilstijging bij waterberging bij T=10+10%  

bij B-watergang 

0,10 meter 

Benodigde peilstijging bij waterberging bij T=100+10% 

bij B-watergang 

0,15 meter 

Benodigde drooglegging  

(afstand zomerpeil tot wegpeil) 

1,0 meter 

 

Zomerpeil  1,0 m+NAP 

Minimaal wegpeil obv hydrologie 2,0 m+NAP 

Tabel 3: Eisen, gebiedskenmerken en benodigde berging 

Dimensionering watergangen 

De definitieve dimensies en bovenbreedte van de watergangen is afhankelijk van onder andere het 

toekomstig wegpeil. De benodigde berging van 0,40 m3/strekkende meter zal zondermeer in de A‐ en B 

categorie watergangen gerealiseerd kunnen worden boven het zomerpeil. Voor een categorie C‐watergang 

kan volstaan worden met een zakgreppel boven het zomerpeil van 1,0 m+NAP.  
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Tot slot wordt opgemerkt dat, indien er ter plaatse van de aansluitingen van de nieuwe weg op het 

bestaande wegennet sprake is van een fysieke wijziging van het bestaande wegennet, er een zogenoemd 

reconstructieonderzoek moet worden uitgevoerd. Bij een reconstructieonderzoek wordt de 

geluidsbelasting voor wijziging van de weg vergeleken met de geluidsbelasting in de toekomstige situatie 

minimaal tien jaar na vaststelling bestemmingsplan. Indien er sprake is van een toename van 1.5 dB of 

meer ten gevolge van de gewijzigde weg, is er sprake van een ‘reconstructie’ en zullen maatregelen 

moeten worden onderzocht. 

4.2.4 LANDSCHAP 

De ontwikkeling van de Maas‐Waalweg als Noordelijke variant is van invloed op het karakter van het 

open polderlandschap. De keuze voor een geheel nieuw tracé door de polder resulteert in een aantasting 

van de openheid en heeft een negatief effect op het Kom‐oeverwal ensemble Bommelerwaard. De keuze 

om de weg te koppelen aan de bestaande kavelgrenzen en aanwezige bebouwingseenheden verzachten de 

inbreuk op de openheid. Het noordelijke deel van het tracé doorsnijdt een aardkundig waardevol terrein 

en een terrein met zeer hoge tot middelhoge archeologische verwachtingen. Dit resulteert in negatieve 

effecten voor deze aspecten. Mogelijke mitigerende maatregelen om het wegcunet minder diep in te 

graven en de weg iets verhoogd aan te leggen, resulteren weliswaar in minder aantasting van de 

aardkundige en archeologische waarden, maar vormen een verdere aantasting van de waardevolle 

openheid in het gebied.  

 

Het koppelen van het tracé aan de wetering is landschappelijk een goed inpasbare keuze en een referentie 

naar het verleden van de Boosterensteeg. Het koppelen van KRW‐doelstelling en natuurkansen langs de 

wetering dragen bij aan een betere beleving van het open en groene karakter van de polder.  

De brugovergang van de wetering biedt kansen voor een verdere verbijzondering van deze wetering.  

De ligging van het zuidelijke deel langs de groen ingepaste bedrijfskavel resulteert in een zeer kleine 

aantasting van de openheid van het gebied. Voor de aansluiting op de bestaande wegen moeten enkele 

bomen worden gekapt (naar verwachting ongeveer 12). De effecten hiervan zijn beperkt.  

 

Compensatie van deze bomen kan deels (5 bomen) plaatsvinden langs het nieuwe tracé ter plaatse van de 

aansluiting op de bestaande Molen Achterdijk en voor het overige deel mogelijk op de omliggende dijken 

ter versteviging van de bestaande groenstructuur. Het totale effect van alle aspecten samen is licht 

negatief, vanwege de inbreuk op de openheid van het landschap en de verstoring van de historische 

patronen. 

 

Voor de (delen van) Waardevolle landschappen die niet in de EHS en/of Waardevolle open gebieden 

liggen, geldt het ‘ja, mits’‐regime: activiteiten zijn toegestaan mits de kernkwaliteiten worden behouden of 

versterkt. Wanneer een van de in het geding zijnde kernkwaliteiten wordt aangetast, maar andere 

kernkwaliteiten worden versterkt, en er over het geheel genomen sprake is van versterking van de 

kernkwaliteiten, kan dit acceptabel zijn.  

 

Algemene regels zijn hiervoor niet te geven: het is maatwerk dat GS van geval tot geval zal beoordelen. 
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5 Zuidelijke variant 

5.1 INLEIDING 

Het tracé van de weg sluit aan op het kruispunt Maas‐Waalweg – Wellseindsestraat. Het kruispunt komt 

overeen met de noordelijke variant. Ook hier wordt de entree van de 60 km/uur zone voor het bestaande 

kruispunt geplaatst. Dit kruispunt is voorzien van een plateau. Op het tracé zijn twee extra op een plateau 

aangelegde kruispunten voorzien. Met behulp van deze plateaus wordt het snelheidsregime 

afgedwongen. Het tracé sluit aan op de Molenachterdijk middels een gelijkwaardig kruispunt, voorzien 

van een plateau. De Weigraaf wordt ook in deze variant haaks aangesloten op de nieuwe weg, waardoor 

de doorgaande route van de nieuwe Maas‐Waalweg versterkt.  

 

Ontwerptekening 

 

Afbeelding 16: Ontwerptekening Zuidelijke variant (zie bijlage 3) 
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5.2 MILIEUTECHNISCHE EFFECTEN 

In deze paragraaf komen de verschillende milieuaspecten aan bod. Er is een uitwerking opgenomen van 

de thema’s water, geluid en landschap. 

5.2.1 DIVERSE ASPECTEN 

Archeologie 

In paragraaf 2.6 is een kaart met de archeologische waarden in het gebied opgenomen. Het tracé loopt 

door een gebied met een middelhoge en lage archeologische verwachting. In het kader van het 

bestemmingsplan dient een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. 

 

Natuur 

Het tracé van de noordelijke variant volgt zoveel mogelijk bestaande lijnvormige elementen in het 

landschap. Toch kan niet worden voorkomen dat er een aantal wordt doorsneden.  

Ook vinden aanpassingen/doorsnijdingen plaats van watervoerende sloten. Ook is de kap van wat bomen 

noodzakelijk. Nader onderzoek naar ecologische waarden in het gebied en de aantasting hiervan door het 

wegtracé is benodigd.  

 

Bodem 

Uit de eerste quick scan is gebleken dat er geen historische informatie bekend is. Ten behoeve van het 

bestemmingsplan dient een historisch bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Verwacht wordt dat hier 

geen noodzaak tot nader onderzoek uit voortkomt. 

 

Externe veiligheid 

De Maas‐Waalweg en de toekomstige doortrekking is geen route voor gevaarlijke stoffen. Externe 

veiligheid is dan ook niet aan de orde. 

5.2.2 WATER 

Ten aanzien van retentievoorzieningen hebben de gemeenten een voorkeur voor berging in open water. 

De gemeenten zijn geen voorstander van kunstmatige voorzieningen. Het beheer en onderhoud van 

eventuele retentiebassins en/of wadi’s wordt overgenomen door de gemeente, mits deze voorzieningen 

voldoende bereikbaar zijn. De gemeente Maasdriel onderhoudt geen kunstmatige voorzieningen (bijv. 

infiltratiekratten, doorlatende verharding). In bijlage 4 zijn het beleidskader en de gedetailleerde 

uitgangspunten toegelicht. 

 

Toekomstige situatie 

De nieuwe weg krijgt een snelheidsregime van 60 km/uur, gelijk aan de Molen Achterdijk. De verharding 

bestaat uit asfalt. De weg zal hoofdzakelijk uit een dakprofiel bestaan.  

 

Wegpeilen 

Het wegpeil dient minimaal 1,0 meter boven het zomerpeil aangelegd te worden. In het plangebied wordt 

een zomerpeil van 1,0 gehanteerd. Uitgaande van dit peil en een drooglegging van 1,0 meter is een 

wegpeil van minimaal 2,0 m+NAP noodzakelijk en lokaal ophoging noodzakelijk. Op basis van 

civieltechnische uitgangspunten zoals bijvoorbeeld de aansluiting op de huidige wegen, dient het 

definitieve wegpeil vastgesteld te worden. De brug dient minimaal 1,0 meter boven het zomerpeil van  

1,0 m+NAP gerealiseerd te worden op 2,0 m+NAP.  
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Waterberging 

Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om te 

voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang. Zo wordt 

het verlies van berging in de bodem gecompenseerd.  

De waterberging wordt gecreëerd in de vorm van open water parallel aan de weg. De benodigde ruimte 

voor waterberging is berekend op basis van maatgevende regenbuien, de toename aan verhard oppervlak 

en de maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor het plan dient de vuistregel van 436 m³ 

waterberging per hectare verharding te worden gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m³ / hectare bij bui 

T=100+10%. De waterberging dient gerealiseerd te worden boven het zomerpeil. In navolgende tabel zijn 

de eisen, gebiedskenmerken en de benodigde berging samengevat.  

 

  

Benodigde ruimte voor waterberging bij T=10+10% 436 m3/hectare verharding 

Benodigde ruimte voor waterberging bij T=100+10% 664 m3/hectare verharding 

Maximale peilstijging T=10+10%  0,3 m boven zomerpeil van 1,0 m+NAP 

Bodemdiepte A-watergang 1,0 m beneden zomerpeil 

Bodembreedte A-watergang 0,7 meter 

Bodemdiepte B-watergang 0,5 m beneden zomerpeil 

Bodembreedte B-watergang 0,5 meter 

Talud  1:2 

Wegbreedte 6 meter 

Benodigde waterberging bij T=10+10% 0,26 m3/ strekkende meter weg 

Benodigde waterberging bij T=100+10% 0,40 m3/ strekkende meter weg 

Benodigde peilstijging bij waterberging bij T=10+10%  

bij B-watergang 

0,10 meter 

Benodigde peilstijging bij waterberging bij T=100+10% 

bij B-watergang 

0,15 meter 

Benodigde drooglegging  

(afstand zomerpeil tot wegpeil) 

1,0 meter 

 

Zomerpeil  1,0 m+NAP 

Minimaal wegpeil obv hydrologie 2,0 m+NAP 

Tabel 4: Eisen, gebiedskenmerken en benodigde berging 

Dimensionering watergangen 

De definitieve dimensies en bovenbreedte van de watergangen is afhankelijk van onder andere het 

toekomstig wegpeil. De benodigde berging van 0,40 m3/strekkende meter zal zondermeer in de A‐ en B 

categorie watergangen gerealiseerd kunnen worden boven het zomerpeil. Voor een categorie C‐watergang 

kan volstaan worden met een zakgreppel boven het zomerpeil van 1,0 m+NAP. Belangrijk hierbij is dat de 

greppel een minimale inhoud van 0,40 m3/strekkende meter heeft. In navolgende afbeelding is 

aangegeven op welke locaties een A/B of C watergang noodzakelijk is. Als in de nieuwe situatie de 

doorstroomfunctie wordt aangetast, moet deze functie geheel worden gecompenseerd. 
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5.2.3 GELUID 

Door middel van een quick scan is globaal inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten akoestische effecten 

van de aanleg van deze nieuwe weg op de omgeving zijn. De uitgangspunten en het wettelijke kader zijn 

in bijlage 5 toegelicht. 

 

Om de effecten van de aanleg van de weg volgens de zuidelijke variant inzichtelijk te maken, zijn 

contourberekeningen op een maatgevende hoogte van 5 m boven maaiveld verricht. De contouren zijn op 

afbeelding 24 en 25 weergegeven na aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh. Op deze afbeeldingen zijn 

tevens de bestaande woningen weergegeven en is de locatie van de geprojecteerde woning aan de 

Delwijnsekade3 weergegeven. 

 

 

Afbeelding 18: Geluidscontour Zuidelijke variant 

                                                                  

3 De exacte locatie van de woning ligt iets zuidelijker op het perceel, echter nog steeds buiten de bepaalde geluidszones. 
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Afbeelding 19: Detail geluidscontour Zuidelijke variant 

 

 

 

Afbeelding 20: Detail geluidscontour Zuidelijke variant 
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Zoals uit de contourberekeningen volgt, liggen enkele woningen aan de Wellseindsestraat, de 

Delwijnsekade en de woning aan de Molen Achterdijk 6 binnen de voorkeursgrenswaarde contour van  

48 dB(A). Er zijn geen bestemmingen waar de geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe weg hoger is 

dan de maximaal onthefbare waarde van 58 dB. De locatie aan de Delwijnsekade waar een nieuwe 

woningen geprojecteerd is ligt ruimschoots buiten de voorkeursgrenswaarde contour van 48 dB(A) van de 

geprojecteerde weg. De nieuwe weg vormt geen belemmering voor de realisatie van deze nieuwe woning. 

 

Bij vaststelling van het bestemmingsplan zal middels een gedetailleerd akoestisch onderzoek onderzocht 

moeten worden welke geluidsbelastingen optreden ter plaatse van de betreffende woningen en in 

hoeverre er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Zoals volgt uit deze quick 

scan kunnen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde niet worden uitgesloten. Indien er sprake is 

van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moeten maatregelen worden onderzocht. Nabij een 

kruising zal het toepassen van een stil wegdek waarschijnlijk niet mogelijk/wenselijk zijn (stille 

wegdekken zijn minder bestand tegen de wringende krachten van afremmend verkeer en kunnen 

doorgaans niet worden toegepast vlak voor en op kruisingen). Het plaatsen van schermen/wallen zal 

vanuit verkeerskundig en landschappelijk oogpunt naar verwachting niet wenselijk zijn. Indien blijkt uit 

het gedetailleerde akoestische onderzoek dat er sprake is van overschrijding van grenswaarden en het 

treffen van maatregelen niet mogelijk/haalbaar is, kan worden overgegaan tot het aanvragen van een 

hogere waarde. De gemeente is daarbij het bevoegde gezag.  

 

Tot slot wordt opgemerkt dat, indien er ter plaatse van de aansluitingen van de nieuwe weg op het 

bestaande wegennet sprake is van een fysieke wijziging van het bestaande wegennet, er een zogenoemd 

reconstructieonderzoek moet worden uitgevoerd. 

 

Bij een reconstructieonderzoek wordt de geluidsbelasting voor wijziging van de weg vergeleken met de 

geluidsbelasting in de toekomstige situatie minimaal tien jaar na vaststelling bestemmingsplan. Indien er 

sprake is van een toename van 1.5 dB of meer ten gevolge van de gewijzigde weg, is er sprake van een 

‘reconstructie’ en zullen maatregelen moeten worden onderzocht. 

5.2.4 LANDSCHAP 

De ontwikkeling van de Maas‐Waalweg als Zuidelijke variant is van invloed op het karakter van het open 

polderlandschap. De keuze voor een geheel nieuw tracé dwars door de polder resulteert in een grote 

aantasting van de openheid en heeft een negatief effect op het Kom‐oeverwal ensemble Bommelerwaard. 

Daarnaast doorsnijdt het noordelijke deel van het tracé een aardkundig waardevol terrein en een terrein 

met zeer hoge tot middelhoge archeologische verwachtingen. Dit resulteert in negatieve effecten voor deze 

aspecten. Mogelijke mitigerende maatregelen om het wegcunet minder diep in te graven en de weg iets 

verhoogd aan te leggen resulteren weliswaar in minder aantasting van de aardkundige en archeologische 

waarden, maar vormen een verdere aantasting van de waardevolle openheid in het gebied.  

 

Het koppelen van het tracé aan de weg over de Ezelaar en de Molen Achterdijk betekent dat er 

waarschijnlijk een groot aantal bomen gekapt moet worden langs de Molen Achterdijk (naar verwachting 

ongeveer 20). Door goede inpassing van weg is het mogelijk deze structuurbepaler in de polder te 

behouden. Een deel van deze bomen kan hier dan ook langs dit gedeelte van het tracé worden vervangen. 

Voor de aansluiting op de bestaande wegen aan de noordzijde moeten enkele bomen worden gekapt (naar 

verwachting ongeveer 6). De effecten hiervan zijn beperkt. Compensatie van deze bomen kan niet 

plaatsvinden langs het nieuwe tracé in de open polder, maar mogelijk op de omliggende dijken ter 

versteviging van de bestaande groenstructuur. De brugovergang van de wetering biedt kansen voor een 

verdere verbijzondering van deze wetering. 
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5.3 KOSTEN 

Om inzicht te krijgen in de orde van grootte van de kosten van de zuidelijke variant, is op basis van het 

schetsontwerp een kostenraming opgesteld. De kostenraming is opgebouwd in verschillenden onderdelen 

(bouwkosten, grondverwerving en planschade). Deze raming is inclusief kosten voor plan, ontwerp en 

directievoering (15% opdrachtnemer), overige bijkomende kosten (onderzoeken, acceptatiekosten, kabels 

en leidingen, etc.) en onvoorziene kosten (10%) met als prijspeil 2012. De raming is exclusief 

omzetbelasting, exclusief onzekerheidsreserve (maatregelen van overheidswege (accijnsverhoging op 

brandstoffen, wettelijke veiligheidseisen)), vastgoedkosten en exclusief reserve extern onvoorzien.  

 

De totale kosten voor het realiseren van de doortrekking van de Maas‐Waalweg zijn geraamd op   

€ 2.970.000,‐ (exclusief omzetbelasting). 
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6 Eindconclusie 

In hoofdstuk 4 en 5 hebben zijn de twee voorkeursvarianten, de noordelijke en de zuidelijke variant, nader 

onderzocht op een aantal aspecten. In dit hoofdstuk volgt een afweging tussen beide tracés. Door de 

aspecten te beoordelen en vervolgens per aspect aan te geven welke voorkeursvariant het gunstigst is, 

ontstaat een afwegingsmatrix voor het politieke besluit. 

6.1 AFWEGINGSMATRIX 

In de afwegingsmatrix is niet weergegeven of een variant negatief of positief op een bepaald 

beoordelingsaspect scoort, maar welke variant de voorkeur zou hebben. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk 

dat de minst gunstige variant nog steeds een positieve impact op de omgeving heeft of vice versa.  

 

De twee voorkeursvarianten krijgen een score volgens de onderstaande tabel. 

 

Beoordeling Score 

Meest gunstig 1 

Gemiddeld 2 

Minst gunstig 3 

Tabel 5: Scoretabel beoordeling voorkeursvarianten 

Wanneer de twee voorkeursvarianten onderling duidelijke verschillen laten zien in gunstigheid, resulteert 

dit in een verschillende score. Het is echter ook mogelijk dat de effecten in beide varianten voor een aspect 

in dezelfde mate ongunstig of gunstig zijn. In dat geval scoren beide varianten gelijk en krijgen zij beiden 

de score ‘gemiddeld’ (2). In de tabel op de volgende pagina is het beoordelingskader weergegeven. 
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Aspect Beoordelingswijze 

Verkeer Beide wegen voldoen aan de gestelde uitgangspunten voor verkeer (zie paragraaf 2.1). 

Kwaliteit is beoordeeld in welke mate de varianten een bepaalde beleving hebben.  

Archeologie Beoordeeld is in welke mate er aantasting plaatsvindt van archeologische waarden in het 

gebied.  

Natuur Beoordeeld is in welke mate er aantasting plaatsvindt van natuurwaarden in het gebied. 

Bodem Beoordeeld is in welke mate de bodemkwaliteit geschikt is voor de voorgenomen 

ontwikkeling.  

Externe veiligheid Beoordeeld is in welke mate er een verhoogd risico ontstaat in het kader van externe 

veiligheid. 

Water Beoordeeld is in welke mate en eventueel gekoppeld aan andere ontwikkelingen 

voldoende waterberging kan worden gerealiseerd. 

Geluid Beoordeeld is in welke mate de weg van invloed is met betrekking tot geluid op de 

(bedrijfs)woningen in de omgeving. 

Landschappelijke 

inpassing 

Op kwalitatieve wijze is beoordeeld in welke mate de varianten inpasbaar zijn in het 

landschap. 

Fysieke inpassing Op basis van kadastrale gegevens wordt bekeken in welke mate grondaankopen 

noodzakelijk zijn om de varianten te kunnen realiseren. 

Kosten Per variant is een kostenraming opgeteld. Deze ramingen kwalitatief onderling 

vergeleken. 

Tabel 6: Beoordelingskader afweging voorkeursvarianten 

6.2 BEOORDELING VOORKEURSVARIANTEN 

In deze paragraaf zijn de voorkeursvarianten beoordeeld. De uiteindelijke beoordeling van de varianten 

ten opzichte van elkaar is in de tabel hierna weergegeven. In de voorgaande paragraaf is de wijze van het 

beoordelen van de beoordelingsaspecten en de vergelijking tussen de varianten beschreven. 

 

De aspecten zijn niet ten opzichte van elkaar gewogen. De tabel is bedoeld om in een overzicht inzichtelijk 

te maken welke variant op de verschillende aspecten het gunstigst of ongunstigst scoort. De tabel dient als 

ondersteuning voor het aanwijzen van een uiteindelijke keuze voor het tracé. Om deze keuze te kunnen 

maken, is het nodig om een gewicht toe te kennen aan de verschillende aspecten. Deze weging is een 

politieke keuze en maakt dus deel uit van het politieke besluitvormingsproces. Dit rapport beperkt zich tot 

een objectieve beoordeling. 
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Aspecten 
Noordelijke 

variant 

Zuidelijke 

variant 

Verkeer 3 1 

Archeologie 2 2 

Natuur 2 2 

Bodem 2 2 

Externe veiligheid 2 2 

Water 1 2 

Geluid 2 2 

Landschappelijke inpassing 1 3 

Fysieke inpassing 3 1 

Kosten 3 1 

Tabel 7: Beoordeling voorkeursvarianten 

Verkeer 

In vergelijking met de zuidelijke variant, bevat het tracé van de noordelijke variant meer bochten. Bochten 

kunnen gevoelsmatig een remmende werking hebben op de weggebruiker. Een tracé wat meer bochten 

bevat, wordt daardoor in de beleving van de weggebruiker minder aantrekkelijk en daardoor mogelijk 

minder gebruikt. Juist het aantrekken van verkeer van wegen uit de omgeving is een belangrijk doel van 

de doortrekking van de Maas‐Waalweg.  

 

Omdat het tracé van de zuidelijke variant de minste bochten bevat, wordt de zuidelijke variant op het aspect verkeer 

als meest gunstigste (1) beoordeeld. Het grotere aantal bochten in de noordelijke variant resulteert in de minst 

gunstige (3) beoordeling. 

 

Archeologie 

Beide varianten lopen door een gebied met een middelhoge en lage archeologische verwachtingswaarde. 

Voor beide varianten dient nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de aanwezige archeologische 

waarden in het gebied en de mate van verstoring door de aanleg van de weg. 

 

Op het aspect archeologie zijn beide varianten niet onderscheidend van elkaar en zijn als gemiddeld (2) beoordeeld.  

 

Natuur 

Beide varianten doorsnijden een aantal lijnvormige elementen in het landschap. De kap van bomen is in 

beide varianten noodzakelijk. Voor de zuidelijke variant betekent het de kap van iets meer bomen dan de 

noordelijke variant. In beide varianten kunnen wat nieuwe bomen toegevoegd worden, echter dienen de 

overige bomen op een andere locatie gecompenseerd te worden. Omdat er aantasting plaatsvindt van een 

aantal lijnvormige elementen waar mogelijk natuurwaarden aanwezig zijn, dient de aanwezigheid van 

natuurwaarden voor beide varianten nader onderzocht te worden. 

 

Op het aspect natuur zijn beide varianten niet onderscheidend van elkaar en zijn als gemiddeld (2) beoordeeld.  

 

Bodem 

Voor beide tracés dient een historisch bodemonderzoek uitgevoerd te worden om te bepalen of de 

bodemkwaliteit voldoet. 

 

Op het aspect bodem zijn beide varianten niet onderscheidend van elkaar en zijn als gemiddeld (2) beoordeeld.  
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Externe veiligheid 

Externe veiligheid is voor beide tracés niet aan de orde, omdat de Maas‐Waalweg en de toekomstige 

doortrekking geen route is voor gevaarlijke stoffen. 

 

Op het aspect externe veiligheid zijn beide varianten niet onderscheidend van elkaar en zijn als gemiddeld (2) 

beoordeeld.  

 

Water 

Beide varianten doorsnijden een aantal waterlopen en lopen door middel van een brug over de 

Hoofdwetering. De doorsneden waterlopen worden allemaal hersteld en aangesloten op de bermsloten 

van de weg. Beide tracés hebben voldoende waterbergingsmogelijkheden. De noordelijke variant heeft een 

koppeling met de KRW‐ en NBW‐opgave van het waterschap. Het waterschap kan de reststrook van de 

gemeente benutten voor het realiseren van extra waterberging.  

 

Door de mogelijkheid om extra waterberging aan te leggen, wordt de noordelijke variant als het meest gunstige (1) 

beoordeeld. Deze mogelijkheid ontbreekt in de zuidelijke variant, waardoor sprake is van een gemiddelde (2) 

beoordeling.  

 

Geluid 

Voor beide varianten geldt dat een aantal woningen gelegen is binnen de voorkeursgrenswaarde contour 

van 48 dB(A). Er zijn voor beide varianten geen bestemmingen waar de geluidsbelasting ten gevolge van 

de nieuwe weg hoger is dan de maximaal onthefbare waarde van 58 dB. Er zal gedetailleerd onderzoek 

uitgevoerd dienen te worden om de geluidsbelastingen ter plaatse van de woningen te berekenen en te 

bepalen in hoeverre er een overschrijding is van de voorkeursgrenswaarde. Afhankelijk van deze 

uitkomsten wordt bepaald of er maatregelen nodig zijn of dat er kan worden overgegaan tot het 

aanvragen van een hogere waarde. 

 

Op het aspect geluid zijn beide varianten niet onderscheidend van elkaar en zijn ze als gemiddeld (2) beoordeeld.  

 

Landschappelijke inpassing 

Beide varianten hebben een impact op het open polderlandschap en volgen zoveel mogelijk bestaande 

structuren in het landschap. Voor het eerste deel van het tracé geldt voor beide tracés dat zij door een 

aardkundig waardevol terrein lopen. Voor beide tracés dient voldaan te worden aan he ‘ja‐mits’‐principe 

van de provincie.  

 

De noordelijke variant legt een koppeling met de KRW‐opgave van het waterschap voor de realisatie van 

de natuurlijke oevers aan de noordzijde van de Hoofdwetering. Doordat het tracé voor een deel parallel 

ligt aan deze waterloop, draagt het bij aan een betere beleving van het open en groene karakter van de 

polder. 

 

Door de mogelijkheid om een natuurvriendelijke oever te realiseren en omdat het tracé deels parallel ligt aan de 

waterloop, wordt de noordelijke variant als het meest gunstige (1) beoordeeld. Deze mogelijkheid en ligging ontbreekt 

in de zuidelijke variant waardoor sprake is van een minst gunstige (3) beoordeling.  
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Fysieke inpassing 

Bij een vergelijking tussen de te verwerven gronden, blijkt dat voor de noordelijke variant meer percelen 

aangekocht moeten worden. Ook loopt dit tracé ten oosten van het agrarisch bedrijf aan de  

Boosterensteeg 5 door zijn agrarische bouwblok heen. Daarbij wordt dit bedrijf en het bedrijf aan de  

Molen Achterdijk 3/5/7 afgesneden van hun huiskavels. In het kader van planschade brengt dit een grote 

waardedaling met zich mee. De vraag is of bijvoorbeeld de aanleg van de veetunnel qua kosten zal 

opwegen tegen deze waardedaling (planschade).  

 

De zuidelijke variant loopt voor een deel schuin over een kavel van de gemeente Maasdriel. De gronden 

worden op dit moment verpacht aan twee agrariërs in het gebied. Er ligt een kans om het deel van het 

perceel dat beschikbaar blijft voor het bedrijf aan de Boosterensteeg 5 te ruilen tegen de gronden die dit 

bedrijf aan de noordzijde dient te verkopen ten behoeve van de aanleg van de weg. Zo kan er een kavelruil 

plaatsvinden.  

 

Vanwege de mogelijkheid tot kavelruil wordt de zuidelijke variant op het aspect fysieke inpassing als meest gunstigste 

(1) beoordeeld. De doorsnijding van een agrarisch bouwblok en huiskavels resulteert in een minst gunstige (3) 

beoordeling voor de noordelijke variant. 

 

Kosten 

De investeringskosten voor de noordelijke variant bedraagt € 3.470.000,‐ respectievelijk € 2.970.000,‐ 

voor de zuidelijke variant.  

 

De zuidelijke variant is het goedkoopste om te realiseren en wordt daarom op het aspect kosten als meest gunstigste 

(1) beoordeeld. De noordelijke variant wordt als minst gunstige (3) beoordeeld. Het verschil tussen de twee varianten 

wordt veroorzaakt door de dure grondverwering in het noordelijk tracé. 
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Bijlage 1 Afweging 60 km/uur – 80 
km/uur 

Erftoegangswegen (60 km/uur) hebben als functie het uitwisselen van verkeer op wegvakken 

(erfaansluitingen) en kruispunten. Deze wegcategorie ontsluit daarmee bijvoorbeeld woningen, bedrijven 

en landbouwpercelen. Het type weg kent een maximale verkeersintensiteit van ongeveer 5.000 

mvt/etmaal. Gebiedsontsluitingswegen (80 km/uur) zijn gericht op het stromen op de wegvakken, terwijl 

het uitwisselen plaats vindt op kruispunten. De gebiedsontsluitingsweg vormt de verbindende schakel 

tussen stroomwegen en erftoegangswegen. De etmaalintensiteit op dit type weg bedraagt ongeveer 5.000‐

15.000 mvt/etmaal. Erfaansluitingen zijn op dit type weg alleen mogelijk door het aanleggen van 

parallelwegen. Deze parallelwegen dienen tevens om het langzaam‐ en landbouwverkeer af te wikkelen.  

 

De verwachte verkeersintensiteit op de verlengde Maas‐Waalweg bedraagt 4.600 motorvoertuigen per 

etmaal. Deze verkeersintensiteit past goed bij een erftoegangsweg. Ook doorsnijdt de nieuwe weg diverse 

landbouwpercelen die in de toekomst ontsloten moeten blijven. Bij een gebiedsontsluitingsweg moeten 

daarvoor parallelwegen worden aangelegd. Bovendien is de verwachte verkeersintensiteit voor een 

gebiedsontsluitingsweg aan de lage kant waardoor het verkeer geneigd is sneller te rijden dan wenselijk. 

Voordeel van een erftoegangsweg ten opzichte van een gebiedsontsluitingsweg is dat krappere 

boogstralen toegepast kunnen worden, waardoor de weg landschappelijk beter kan worden ingepast. Ook 

is het wegprofiel smaller, waardoor het ruimtebeslag daarmee ook kleiner is. Bovendien sluit de verlengde 

Maas‐Waalweg aan op de Molen Achterdijk. Deze weg is reeds gecategoriseerd als erftoegangsweg met 

een snelheidsregime van 60 km/uur. Beide wegen lopen in beide varianten in elkaar over waardoor het 

logisch is dit snelheidsregime door te zetten. Daarentegen vormt het kruispunt Maas‐Waalweg – 

Wellseindsestraat een natuurlijke overgang tussen het snelheidsregime van 80 km/uur op de Maas‐

Waalweg en 60 km/uur op de overige wegen in het buitengebied. Deze natuurlijke overgang wordt met 

name vormgegeven door de aanliggende bebouwing met ook kruisende langzaam verkeersstromen.  

 

Vanwege de verkeersintensiteit, de functie van de weg, het beperktere ruimtebeslag en de natuurlijke 

snelheidsovergang, is voor de verlengde Maas‐Waalweg gekozen voor een categorisering van 

erftoegangsweg met een snelheidsregime van 60 km/uur. Belangrijk daarbij is ook dat door de keuze van 

60 km/uur de weg beter landschappelijk kan worden ingepast. 
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Bijlage 2 Varianten 
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Bijlage 3 Ontwerptekeningen 
voorkeursvarianten 
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Bijlage 4 Uitgangspunten Water 
Beleid en Proces 

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. In deze wet is onder andere de 

afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen en water voor ruimtelijke plannen opgenomen. Hiervoor 

wordt het watertoetsproces doorlopen waarbij de conclusies ten aanzien van alle wateraspecten in een 

waterparagraaf worden beschreven. In artikel 3.1.1 van het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening is bepaald 

dat het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan, daarbij overleg 

pleegt met o.a. de waterschappen. In artikel 3.1.6. van datzelfde besluit is aangegeven dat in de toelichting 

op een ontwerpbestemmingsplan is beschreven op welke wijze in het plan rekening is gehouden met de 

gevolgen voor de waterhuishouding.  

 

Navolgend is de eerst de huidige situatie, de beleidsuitgangspunten en de toekomstige situatie 

beschreven. De waterparagraaf wordt in concept voorgelegd aan het waterschap en de gemeente. 

 

Huidige situatie 

Beschrijving plangebied 

Het projectgebied is planologisch bestemd als agrarisch gebied met landschappelijk en cultuurhistorische 

waarden en is hoofdzakelijk in gebruik als landbouwgronden en boerderijen. In het huidige 

bestemmingsplan is het gebied aangeduid als zoekgebied waterberging.  

 

Zoekgebied Waterberging 

De oorspronkelijke opgave, zoals opgenomen in het WHP3 en het streekplan waren bedoeld om overtollig water 

tijdelijk te parkeren in “de van nature overstroomde” gebieden. Echter het waterschap zoekt de waterberging 

grotendeels in het robuuster maken van het watersysteem Dit heeft ertoe geleid dat de benodigde ruimte voor 

waterberging ten opzichte van de waterbergingszoekgebieden in het streekplan en WHP3 aanzienlijk is beperkt. Voor 

het plangebied betekent dit dat de waterberging zal worden gerealiseerd door het verbreden van de watergang de 

Groote Wetering.  

 

Geohydrologie 

In de afbeelding op de volgende pagina is een uitsnede weergegeven uit de AHN (Algemeen 

Hoogtebestand Nederland). Binnen het plangebied varieert het maaiveld tussen circa 1,4 m+NAP nabij de 

watergang de Groote Wetering tot circa 3,0 m+NAP bij de kruising van de Maas‐Waalweg met de 

Nederhemertsekade. 
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Uitgangspunten toekomstig watersysteem  

Waterschap Rivierenland, de gemeente Maasdriel en de gemeente Zaltbommel zijn verantwoordelijk voor 

het waterbeheer ter plaatse van het projectgebied. Onderstaand zijn de relevante beleidsuitgangspunten 

en wensen opgesomd van beide waterbeheerders. Deze uitgangspunten zijn afgeleid uit beleidsnotities en 

in overleg met Pascal van den Ring van Waterschap Rivierenland (overleg 16 mei 2012). 

 

Waterschap 

 Het verlies van berging in de bodem door de toename van verhard oppervlak dient te worden  

gecompenseerd. Het waterschap hecht groot belang aan het zoveel mogelijk instandhouden van en 

compenseren in open water als onderdeel van het watersysteem. Voor plannen met meer dan 500 m² 

toename verharding in stedelijk gebied en meer dan 1500 m² toename verharding in landelijk gebied is 

compenserende waterberging nodig. De eerste 500 m² respectievelijk 1500 m² van een plan zijn 

vrijgesteld van compensatie.  

 De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van maatgevende regenbuien, de 

toename aan verhard oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor 

plannen met een toename aan verharding kan de vuistregel van 436 m³ per hectare verharding worden 

gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m³ bij bui T=100+10%, mits er geen complicerende zaken als kwel aan 

de orde zijn. De maximaal toelaatbare peilstijging bij bui T=10+10% bedraagt 0,30 meter in het 

beheersgebied van Waterschap Rivierenland. Bij een bui T=100+10% mag geen inundatie optreden.  

De maatgevende afvoer is 1,5 l/s/ha. 

 

Voorkeursvolgorde aanleg watercompensatie  

Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de trits vasthouden‐bergen‐

afvoeren. In aansluiting hierop hanteert het waterschap de volgende voorkeursvolgorde: 

− Hemelwater vasthouden door hergebruik of infiltratie (indien mogelijk). 

− Hemelwater bergen in open water of droogvallende watergang. 

− Hemelwater bergen in kunstmatige bergingsvoorzieningen (wadi, bassins, kratten, kelders). 

− Bij de aanleg van nieuw water in het plangebied wordt bij voorkeur zoveel mogelijk aangesloten op 

de bestaande waterstructuur. Bij aanleg of aanpassing van watergangen is het van belang rekening 

te houden met de bereikbaarheid voor onderhoud, in‐ en uitlaatplaatsen voor maaiboten en 

opslagmogelijkheden voor slootvuil en kroos. Om water van voldoende waterkwaliteit te kunnen 

handhaven, is ook het zelfreinigend vermogen van het watersysteem van belang. Dit wordt 

bevorderd door voldoende ruimte voor water, voldoende waterdiepte en voldoende oevervegetatie. 

 De Groote Wetering heeft een NBW (Nationaal Bestuursakkoord Water) bergingsopgave en een 

KRW(Kaderrichtlijn Water) opgave. De NBW‐opgave bestaat uit het realiseren van waterberging.  

De KRW‐opgave bestaat uit het creëren van natuurvriendelijke oevers. De NBW‐opgave dient uiterlijk 

voor 2018 gerealiseerd te zijn. De KRW‐opgave dient gerealiseerd te worden voor 2027, maar wordt 

gelijktijdig met de NBW‐maatregel uitgevoerd. Het waterschap heeft sterk de voorkeur voor het 

realiseren van de opgaves aan de noordzijde (zonzijde).  

 De gezamenlijke opgave van de NBW en de KRW voor de Groote Wetering bestaat uit het realiseren 

van 10 meter natuurvriendelijke oever (éénzijdig) met een onderhoudsstrook van 4 meter.  

 De kruising van de weg met de watergang dient zo loodrecht als mogelijk uitgevoerd te worden. 

Eventuele beschoeiing bij de brug moet eerst afgestemd worden met ecologie (eventueel kan een 

looprichel worden toegepast).  

 De hoogte van de brug dient te voldoen aan de Keur. Dit betekent dat de binnen‐onderkant van de 

brug minimaal 1 meter boven het zomerpeil moet liggen. 

 Voorstel van de gemeente voor landschappelijke opwaardering door middel van het verbinden van de 

Drielse Wetering met de Groote Wetering heeft waterhuishoudkundig geen grote voordelen, enkel 

landschappelijk.  
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 De drooglegging is de afstand vanaf het zomerpeil tot maaiveld/straatpeil. Voor het maaiveld wordt 

doorgaans uitgegaan van een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil 1,0 meter en voor het 

bouwpeil een drooglegging van 1,3 meter. 

 Het waterschap ziet voordelen om de weg langs de Groote Wetering te leggen. De Groote Wetering 

wordt hierdoor meer zichtbaar in het landschap. Eventueel kunnen de werkzaamheden voor de 

realisatie van de weg gecombineerd uitgevoerd worden met de KRW/ NBW‐opgaves.  

 Voor het (ver)graven en/of aanbrengen van lozingsconstructies in oppervlaktewateren die in beheer 

zijn bij het waterschap, is ontheffing van de Keur nodig. Zowel de bestaande als nieuwe  

A‐watergangen dienen planologisch te worden ingetekend op de plankaart. 

 Bij een maximale watergang breedte (insteek–insteek) van 7 meter is een eenzijdige doorgaande 

onderhoudstrook van 4 meter vereist. Bij watergangen tot maximaal 14 meter breed is een tweezijdige 

onderhoudstrook van ieder 4 meter nodig; 

 Categorie A‐watergangen die voldoen aan de onderhoudscriteria worden qua kadastraal eigendom 

overgedragen aan het waterschap en zullen beheerd en onderhouden worden door het waterschap. 

 Afmetingen A‐watergangen: talud minimaal 1:2. Bodembreedte minimaal 0,70 meter.  

Bodemhoogte 1 meter onder zomerpeil of boezempeil. Bovenbreedte (van insteek tot insteek) 

maximaal 8 meter indien onderhoud machinaal vanaf één zijde zal plaatsvinden. 

 Afmetingen B‐ watergangen: talud van 1:2 of flauwer, bodembreedte van 0,5 meter, bodemhoogte van 

0,5 meter onder het zomerpeil of boezempeil.  

 Binnen 1,50 meter uit de insteek van A‐wateren of boezems in landelijk gebied mogen geen objecten en 

geen ophogingen steiler dan 1:2 aangebracht worden. Voor B‐wateren geldt op grond van de legger 

een standaardbeschermingszone van 1 meter uit de insteek. 
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Bijlage 5 Uitgangspunten Geluid 
Wettelijk kader 

De geluidswetgeving vanwege wegverkeerslawaai is uitgewerkt in de Wet geluidhinder en het Besluit 

geluidhinder 2006. De geluidwetgeving is onder andere van toepassing op de aanleg van een nieuwe weg 

of de wijziging van een bestaande weg. De samenvatting van het wettelijke kader beperkt zich tot die 

onderdelen die van toepassing zijn op deze situatie. 

 

Dosismaat Lden 

In overeenstemming met artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt de geluidsbelasting van een weg 

uitgedrukt in de zogeheten dosismaat Lden (“den” staat voor ‘day, evening, night’). De eenheid voor Lden 

is dB. De geluidsbelasting in Lden is de naar tijdsduur gemiddelde waarde van het geluidsniveau. 

 

Correctie ex. Artikel 110 Wgh 

Het beleid van de Nederlandse overheid en de Europese Unie is erop gericht om de geluidsemissie van 

het verkeer te verminderen. Dit wordt bereikt door steeds strengere eisen te stellen aan de geluidsemissies 

van voertuigen en banden en door onderzoek naar stillere wegdekverhardingen te stimuleren. In de Wet 

geluidhinder is in artikel 110g de mogelijkheid geboden om hierop te anticiperen in het geluidsonderzoek, 

aangezien in het geluidsonderzoek de toekomstige geluidsbelastingen maatgevend zijn. In artikel 110g 

van de Wgh is bepaald dat op het reken‐ of meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het 

stiller worden van het autoverkeer. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.6 van het Reken‐ en 

meetvoorschrift geluidhinder 2006. De aftrek bedraagt: 

 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur 

of meer bedraagt; 

 5 dB voor de overige wegen. 

 

Geluidszone 

Een weg heeft een wettelijke geluidszone (art. 74 Wgh) die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot een 

bepaalde afstand aan weerszijde van de weg. De zone is het gebied waarbinnen akoestisch onderzoek 

verricht moet worden. De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging (stedelijk of buitenstedelijk) en 

het aantal rijstroken. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt gebied buiten de bebouwde kom en 

gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Het stedelijke gebied is het gebied binnen de 

bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de geluidszones van autowegen en 

autosnelwegen. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verschillende breedten van 

geluidszones. De afstanden zoals vermeld in onderstaande tabel worden gemeten vanaf de buitenste 

begrenzing van de buitenste rijstrook. 

 

Aantal rijstroken Breedte geluidszone 

 Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied

5 of meer 600 350 

3 of 4 400 350 

1 of 2 250 200 

Tabel 9: Overzicht breedte geluidszone bij een bepaalde wegbreedte 

Grenswaarden bij aanleg nieuwe weg 

Om de realisatie van de nieuwe weg mogelijk te maken, dient de geluidsbelasting voor de toekomstige 

maatgevende jaren te worden bepaald. Dit komt doorgaans overeen met tien jaar na openstelling van de 
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weg. De berekende geluidsbelasting wordt vervolgens getoetst aan de zogenoemde 

voorkeursgrenswaarde. Indien de geluidsbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde zijn er geen 

belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder.  

 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dienen maatregelen onderzocht te worden. Indien 

het niet mogelijk is de geluidsbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde, is het in bepaalde 

gevallen mogelijk een hogere waarde te verkrijgen.  

 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de voorkeursgrenswaarden en de maximaal te 

verkrijgen hogere waarden die er gelden voor de verschillende soorten geluidgevoelige bestemmingen bij 

de aanleg van een nieuwe weg. 

 

Geluidgevoelige 
bestemming 

Voorkeursgrenswaarde 
(dB) 

Maximale hogere waarde (dB) 

 Stedelijk Buitenstedelijk 

woning aanwezig 48 63 58 

woning geprojecteerd 48 58 53 

agrarische 
bedrijfswoning 
geprojecteerd 

48 58 58 

Tabel 10: Overzicht voorkeursgrenswaarden en maximaal te verkrijgen hogere waarden 

Uitgangspunten 

Voor de berekeningen is uitgegaan van een verwachte etmaalintensiteit van 4.600 motorvoertuigen.  

In overleg met een verkeerskundige van ARCADIS is op basis van het type weg een inschatting gemaakt 

van de te verwachten voertuig verdeling. In het onderzoek is uitgegaan van 90% personenauto’s, 6.5% 

middelzware vracht en 3.5% vrachtverkeer. Voor de wegdekverharding is uitgegaan van standaard fijn 

asfalt (DAB). Er is uitgegaan van een wettelijke rijsnelheid van 60 km/uur. 

 

Berekeningen zijn verricht met het computerprogramma Geomilieu (versie 2.02). De berekeningen met dit 

computerprogramma zijn in overeenstemming met standaardrekenmethode II van het Reken‐ en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hierin is voorgeschreven dat met alle factoren die van belang zijn 

rekening gehouden wordt, zoals de samenstelling van het verkeer, wegdektype, afstandsreducties, 

reflecties, afschermingen, bodem‐ en luchtdemping, helling‐ en kruispuntcorrecties, hoogteligging van de 

weg, enzovoorts.  
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