
Participatie Wordenseweg

Informatiebijeenkomst Wordenseweg
-13 januari 2021-



Programma

19:15 Digitale inloop
19:30 Uitleg Teams
19:35 Welkom
19:45 Proces
19:55 Algemene presentatie en vragen
20:15 Werkgroepen; verwachtingen
20:55 Samenvatting
21:00 Afronding



Welkom

Wethouder Erik van Hoften



Proces
Fase 1:  Ophalen wensen en ideeën (januari - maart 2021)

* Participatiebijeenkomsten -> kaders
Fase 2: Opstellen Concept Ruimtelijk Ontwerp (maart - mei 2021)

* Ateliersessie(s) -> Ruimtelijk Ontwerp -> informeren Raad
Fase 3: Definitief Ontwerp (juni– december 2021)

* Uitwerking van RO naar een DO -> besluit Raad
* Opstart vergunningtrajecten

Fase 4:  Technisch Ontwerp en Aanbesteding (Q1-2022)
*Technische uitwerking
*Plan tijdelijke voorzieningen / omleidingen c.a.
*Contracteren aannemer

Fase 5:  Start uitvoering (Q2-2022)



Verkeer
Wordensweg is een gebiedsontsluitingsweg

• Snelheid max 50 km/h
• Aparte fietsvoorziening (voetpad)
• Voorrang middels borden en haaien-

tanden
• Lokaal verkeer (bewoners en bedrijven)
• Doorgaand verkeer (bestemming Kerkdriel)



Stedebouw / Landschap

Presentatie door Hans Hofman, 
Buro Hofsteden



Structuurvisie



Structuurvisie



Omgevingsvisie



Bebouwing versus openheid



Bebouwing versus openheid



Bebouwing versus openheid



Inspiratie: functioneel

 Minimale aanpassingen aan het profiel
 Geen begeleidende bomenrij 
 Vrij liggend fietspad met 
 Smalle berm tussen fietspad en rijbaan (gras) 

Functionele (smalle) watergangen
 Gemaaide grasbermen en taluds.



Inspiratie: landschappelijk

 Matige aanpassingen aan het profiel
 Vrij liggend fietspad
 Smalle berm tussen fietspad en rijbaan (gras) 
 Begeleidende bomenrij 
 Iets bredere gemaaide grasbermen en taluds (o.a. 

i.v.m. plaatsing bomen)
 Functionele watergangen.



Inspiratie: tech-biodivers

 Matige aanpassingen aan het profiel
 Vrij liggend fietspad met 
 Groene haag als afscheiding tussen fietspad en rijbaan
 Begeleidende bomenrij 
 Iets bredere gemaaide grasbermen en taluds (o.a. i.v.m. 

plaatsing bomen)
 Vleermuisvriendelijke verlichting (bijv. groen)
 Nestkasten voor (zang)vogels
 Functionele watergangen.



Inspiratie: groen biodivers

 Iets meer aanpassingen aan het profiel
 Begeleidende bomenrij 
 Iets bredere grasbermen en taluds met bloemrijk grasland (goed 

voor biodiversiteit)
 Vrij liggend fietspad 
 Groene haag als afscheiding tussen fietspad en rijbaan
 Watergangen met eenzijdig flauwer talud
 Bloem- en/of kruidenrijke vegetatie op taluds.



Inspiratie: groen biodivers

 Nog iets meer aanpassingen aan het profiel
 Begeleidende bomenrij 
 Iets bredere grasbermen en taluds met 

bloemrijk grasland (goed voor biodiversiteit)
 Vrij liggend fietspad met haag als afscheiding
 Watergangen met eenzijdig flauwer talud
 Op taluds bloem- en of kruidenrijke vegetatie.



Kaders
Beleid
- Versterken en benadrukken toegang 

tot het centrum van Kerkdriel 
- Inspelen op duurzaamheid 
- Behoud karakteristieke doorkijken 

landschap
- Verwerven grond op kleine schaal 

Verkeer en Beheer

Bewoners Bedrijven



Kaders
Beleid
- Versterken en benadrukken toegang 

tot het centrum van Kerkdriel 
- Inspelen op duurzaamheid 
- Behoud karakteristieke doorkijken 

landschap
- Verwerven grond op kleine schaal 

Verkeer en Beheer
- Functioneel profiel over gehele lengte 

gelijk
- Gebiedsontsluitingsweg
- Herkenbare domeinen
- Duurzaam en hoogwaardig
- Beperkte invloed ondergrondse infra

Bewoners Bedrijven



Vragen

Heeft u vragen?



Werkgroepen

Verwachtingen

Denk daarbij onder andere aan de volgende thema’s:
- Veiligheid
- Beleving Groen, biodiversiteit
- Verkeer en beheer
- Klimaatadaptatie (hitte, water)
- Functionaliteit
- Bereikbaarheid
- Beschikbaarheid
- Bijdragen van bewoners, bedrijven
- ….



Werkgroepen

Terugkoppeling Werkgroepen

• Bewoners

• Bedrijven



Afsluiting

Wethouder Erik van Hoften



Dank u wel voor uw deelname

Voor meer informatie en/of 
vragen:
www.maasdriel.nl/wordenseweg

wordenseweg@maasdriel.nl

http://www.maasdriel.nl/wordenseweg
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