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ruimtelijk kwaliteitskader en ruimtelijk kwaliteitsplan

REGIOVOORSTEL

A15 - A12

Dit document betreft het voorstel van de regio voor een zorgvuldige inpassing van de rijksweg A15-A12.
Provincie Gelderland en de gemeenten Duiven, Overbetuwe, Lingewaard en Zevenaar hebben (in overleg met
de waterschappen) gezamenlijk geformuleerd 'wat' hiervoor van wezenlijk belang is en op 'welke wijze' dit in
een goede onderlinge samenhang gerealiseerd kan worden. Het omvat een ruimtelijk kwaliteits kader (RKK)
en een ruimtelijk kwaliteits plan (RKP) voor de inpassing van de rijksweg A15-A12. Het ruimtelijk kwaliteits
kader is een inventarisatie, een analyse van en een studie naar de onderlinge samenhang tussen de ruimtelijkfunctionele structuren en de gebiedseigenkenmerken van het landschap. Het ruimtelijk kwaliteits plan betreft
een optimalisatie van het ViA15 ontwerp en de aansluitingen met het omliggend gebied. De ligging van het trace
en de daarbij behorende onderzoeken zijn uitgangspunt geweest. Het ruimtelijke kwaliteits plan, een zodanig
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ontwerp, dat elke structuur optimaal functioneert en structuren elkaar versterken, gericht op een aangenaam

Postbus 4

leefmilieu. Het plan is gebaseerd op het laatste voorontwerp ontwerp _SO_20150722_HNS-20150629 van

5280 AA Boxtel

ViA15 met datum 29 juni 2015.

Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel

Op 10 september 2015 is het regiovoorstel namens de regiopartijen aangeboden aan de voorzitter van het
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Bestuurlijk Overleg Grondgebonden Gemeenten(BOGG). Dit formeel overhandigde document betrof een
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beknopte versie met de essentie van het voorliggende overkoepelende document. In het voorliggende document
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is naast het RKP ook het RKK opgenomen en bevat daardoor de achtergrond, toelichting en onderbouwing van
het regiovoorstel zoals op 10 september aan het BOGG is overhandigd.

oud kleinschalig landschap (waai en ooibossen) ter plaatse van de oostelijke aanlanding van de brug
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Vooraf
Een regionaal Ruimtelijk KwaliteitsPlan

geïntegreerd met het plan van ViA15. Het document omvat het
RKK en RKP. Het RKP bevat het concrete inpassingsvoorstel

De Regio - met de partners provincie Gelderland en de

zoals op 10 september formeel door de regio in het BOGG

gemeenten Duiven, Lingewaard, Over-betuwe en Zevenaar -

overhandigd. Het RKK kan gezien worden als de onderbouwing

heeft het voorstel voor de inpassing A15 - A12 opgesteld. Het

van het inpassingsvoorstel. Het ruimtelijk kwaliteitsplan (RKP),

richt zich op het bereiken van een goede en samenhangende

is de resultante van het ruimtelijk kwaliteitskader (RKK) en

inpassing van het project A15 / A12, zodanig dat er sprake is

het daaruit voortvloeiend ontwerpproces. Het RKK beschrijft

van een goede aansluiting in alle opzichten met het omliggend

de inventarisatie- en analyseresultaten, de gebiedsopgaven,

leefgebied. Het is het voorstel van de Regio voor de optimalisatie

de gebiedsvisie, de notities en resultaten uit samenwerking,

van, en een noodzakelijke aanvulling voor de inpassing van het

betrokkenheid en de ontwerpprincipes.

project rijksweg A15-A12.
Aan het RKK en RKP liggen verschillende deelstudies ten
Het proces en de ontwerpwerkzaamheden heeft/hebben

grondslag: voor het onderliggend wegennet zijn bijvoorbeeld in de

intergraal plaatsgevonden, gericht op

ruimtelijke kwaliteit.

studies van Goudappel-Coffeng en Movares de randvoorwaarden

De aanpak richt zich enerzijds op de belangen van betrokken

geformuleerd en Witteveen+Bos heeft het tracé voor het

partijen en belanghebbenden, om deze op een goede wijze te

snelfietspad (SFR-15) bestudeerd. Tijdens het proces is diverse

verbinden. En anderzijds zijn deze werkzaamheden gericht op

malen met het projectteam ViA15 van Rijkswaterstaat (RWS)

het vertalen, afstemmen en samenstellen, zodat een optimalisatie

en haar adviseurs H+N+S en RHDHV gesproken over de

van het project A15-A12 en van de fysieke gesteldheid van het

verschillende inzichten en de gezamenlijke overeenkomsten.

omliggend gebied tot stand kan komen. Deze versmelting was

De gezamenlijke regiopartijen - provincie, betrokken gemeenten,

nodig om het algemene nut op de verschillende schaalniveaus

de beide waterschappen ‘Rivierenland’ en ‘Rijn en IJssel’, en de

onderling te borgen.

Stadsregio – hebben intensief deelgenomen aan de planvorming.
Door de gezamenlijke regiopartijen zijn argumenten voor een

Het

(ontwerp)proces

van

de

afgelopen

maanden

kan

verantwoorde inpassing zorgvuldig verkend. In samenwerking

getypeerd worden als een integrale iteratieve en interactieve

met het Geldersgenootschap zijn deze studies bijeengebracht

aanpak. Integraal vanwege de onderlinge samenhang van

en verbonden.

de verschillende (plan) elementen. Iteratief omdat studies
noodzakelijk zijn geweest om de planessentie(s) en (ontwerp)

Dit document omvat het gezamenlijke standpunt en voorstel van

marges beter te bepalen. Daardoor konden in een relatief

de Provincie Gelderland en de gemeenten Duiven, Lingewaard,

kort tijdsbestek, verantwoorde keuzes geformuleerd worden

Overbetuwe en Zevenaar.

(de ligging van het tracé, beschreven door ViA15, is als
uitgangspunt genomen). En interactief omdat betrokken partijen
allen participeren. Op basis hiervan is vanuit het perspectief van
de Regio verder gewerkt aan het plan. Hieruit zijn nieuwe - en
aanvullende inzichten ontstaan.
In dit voorstel zijn de voornaamste elementen opgenomen die

Het ontwerp in het RKP(deel B) voor de deelgebieden is gemaakt op basis

noodzakelijk zijn voor het goed en samenhangend functioneren

van de meest recente kennis en inzichten. Aanvullende onderzoeken en

van de A15 / A12 in combinatie met het goed functioneren van

voortschrijdend inzicht kan in de komende periode leiden tot optimalisering

het omliggende (leef)gebied. Deze onderdelen zijn in dit voorstel

of bijstelling van het technisch ruimtelijk ontwerp.
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Windmolens langs A15 ter hoogte van afslag 38, Elst / Oosterhout

Aanleiding

Met behoud ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en robuuste
structuren!

In en rondom de Stadsregio Arnhem – Nijmegen is reeds lang

Doortrekking van de A15 biedt dus voordelen voor verkeer,

sprake van verkeersproblematiek. Het Rijk (de Minister van

economie en ruimtelijke ontwikkeling. Aan de andere kant

Infrastructuur en Milieu), de provincie en de Stadsregio Arnhem

zijn er echter ook ingrijpende, minder positieve gevolgen voor

Nijmegen hebben besloten om samen deze problematiek aan te

de omgeving gekoppeld aan ViA15, op gebied van verkeer,

pakken. In 2006 zijn daarom studies gestart naar het doortrekken

economie, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit en

van de A15 naar de A12 en naar het verbreden van de A12

leefbaarheid. De invloedssfeer van het project ViA15 is groot

tussen Ede en Grijsoord. In 2012 heeft de Minister van I&M het

en complex, de effecten waaieren –zowel in negatieve als

Standpunttracé bekendgemaakt: het doortrekkingsalternatief

positieve zin - breed uit. Vanuit dit besef heeft de provincie

A15 Noord met een brug over het Pannerdensch Kanaal, een

Gelderland in het kader van de Bestuursovereenkomst (juli

(half)verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar en minimale

2013, zie paragraaf 1.4) middelen vrijgemaakt voor inpassing.

afstand van 140 meter van de wijk Diesfeldt.

Partijen beseffen echter dat er meer nodig is om tot een zo
optimaal mogelijke inpassing te komen van het project A15/A12.

Verbetering bereikbaarheid en vitaliteit

Dit betekent niet per definitie kostenverhoging. Door een goede

Dit rijksinfrastructuurproject ViA15 heeft een groot aantal

integrale planvorming, waarbij de effecten op en kansen voor

voordelen voor Nederland als geheel en voor de regio in het

het grotere invloedsgebied in beeld worden gebracht, kunnen

bijzonder. Het voorkomt een aantal verwachtte toekomstige

knelpunten voorkomen worden en kan werk met werk gemaakt

knelpunten. Bereikbaarheidsproblemen hebben een negatief

worden. Een goed voorbeeld hiervan is het integraal verweven

effect op de internationale concurrentiepositie van de Randstad.

van het project Snelfietsroute 15, welke parallel aan de A15

Ook de regio Arnhem Nijmegen zelf kan zich ruimtelijk en

gerealiseerd zal worden.

economisch niet meer goed ontwikkelen. Al geruime tijd staan
er dagelijks files op de A50, A12, A325 en N325 (Pleijroute). De

In het kader van de procedure voor het (Ontwerp) Tracébesluit

verkeersproblemen worden in de toekomst naar verwachting

waarvan de voorbereiding gestart is op basis van de Tracéwet,

groter, ondanks eerder geplande maatregelen. De inschatting

worden ten aanzien van een aantal (wettelijk bepaalde)

is, dat er in 2025 niet langer sprake is van plaatselijke

onderzoeksaspecten de effecten in beeld gebracht. Een

problematiek, maar het gehele netwerk rondom Arnhem

Tracébesluit is nodig voor de formele juridisch planologische

overbelast is. Doortrekking van de A15 vermindert de files,

borging als basis voor de realisatie van het project A15 / A12.

verbetert de doorstroming en de bereikbaarheid en dringt de

Onderdeel van het Tracébesluit (TB) is een Landschapsplan,

verkeersbelasting op de Pleijroute flink terug. Daarnaast is aanleg

waarin de concrete maatregelen gericht op de landschappelijke

van de A15 een impuls voor de betrouwbaarheid, robuustheid en

inpassing van het tracé uitgewerkt worden. De breedte van de

toekomstvastheid van het wegennet, bijvoorbeeld in het geval

wettelijke noodzakelijke verantwoording vanuit de Tracéwet,

van een eventuele ontruiming bij hoogwater. De A15 voorziet

beperkt zich tot de inpassing van het tracé.

in een extra vaste oeververbinding tussen Arnhem Nijmegen
en de Achterhoek en Liemers. Ook draagt het project bij aan
het voorkomen van de aantasting van leefbaarheid in bepaalde
gebieden, overbelasting van wegen leidt tot sluipverkeer,
verkeersonveiligheid en verslechtering van de luchtkwaliteit. De
weg vermindert de filedruk op het bestaande wegennet en zorgt
voor een snellere verbinding tussen bestemmingen.
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concept MER

zonodig
voorontwerp PIP

voorontwerp MER

onderzoeken

initiatief en verantwoordelijkheid provincie

betrekken
omgeving

zonodig
concept PIP

participatie ook door gemeenten geïnitieerd

betrekken
omgeving

betrekken
omgeving

Voor de provincie Gelderland, de direct betrokken gemeenten

rijksverantwoordelijkheid

Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar en de beide
Waterschappen, geldt als uitgangspunt dat realisatie van de A15/
A12 in het ‘invloedsgebied’ niet tot een onevenredige aantasting
participatie
producten

ivieltechnische
tracé A15/A12

ruimtelijk
aanbestedings
dossier
rijksweg

proces
producten

van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit leiden. De
nieuwe infrastructuur moet zich goed voegen in de bestaande
weefsels en structuren. Dit is echter ook voor het goed
functioneren van het project ViA15 van groot belang. Een goed
voorbeeld van deze wederzijdse relatie is een goede verknoping

technische
producten

met het onderliggend wegennet. Wanneer dit niet geschiedt
leidt dit tot verslechterde doorstroming op de A15. Met andere
woorden, het uitgangspunt van de betrokken regiopartijen is
dat de inpassing van het project A15/A12 met kwaliteit dient te
geschieden bezien vanuit het omliggende (invloeds)gebied. Ook
door de partijen gesloten Bestuursovereenkomst (1 juli 2013)
wordt dit onderstreept, deze stelt ‘dat er rekening gehouden

afstemmingen

moet worden met de leefomgeving en dat het project A15/A12,
gericht dient te zijn op een economisch vitale Stadsregio èn
toekomstvast dient te zijn’.
In afstemming met Rijkswaterstaat, hebben de provincie
participatie
producten

ruimtelijk
aanbestedings
dossiers
projecten

O-1

O-2

O-3

proces
producten

technische
producten

Gelderland en de betrokken gemeenten Duiven, Lingewaard,
Overbetuwe en Zevenaar (met betrokkenheid van de
waterschappen) besloten om als ‘regionale overheden’
gezamenlijk een inpassingsvoorstel op te stellen. Dit valt uiteen
in een RKK (deel A) en een RKP (deel B). In het RKK worden op
basis van analyse van de gebiedskwaliteiten, ontwerpprincipes
benoemd, gericht op een zo optimaal mogelijke inpassing
van de A15/A12, waarbij ook direct gerelateerde projecten als
de Snelfietsroute en de reconstructie van het onderliggend
wegennet (N810, N839, Hengelder) meegenomen worden.

zonodig
ontwerp PIP

Hieruit vloeit een Ruimtelijk KwaliteitsPlan (RKP) voort (zie deel
B).

ontwerp MER

processchema A15/A12
19 mei 2015
versie 3.3
processchema_A15/A12_150519.pdf

betrekken
omgeving

processchema A15/A12
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Doel ruimtelijk kwaliteitskader (RKK) en
ruimtelijk kwaliteitsplan (RKP)

Proces: terugblik en vervolg in notendop
Het traject is gestart in het najaar van 2014, onder de naam

Vertrekpunt: geen nieuwe wensenlijstjes, maar realistische,

Ruimtelijk KwaliteitsKader (RKK). Hieraan gaat reeds een lang

concrete kansen, effecten en (oplossings)richtingen. Bestaande

proces vooraf, gericht op een zo goed mogelijke inpassing van het

ruimtelijke waarden worden benoemd en geborgd, zo mogelijk

project ViA15. Belangrijke basis vormen de ambitiedocumenten

worden nieuwe waarden toegevoegd. Het RKK & RKP toont

van de gemeenten uit 2012 en de Gebiedsvisie A15 – A12

de samenhang tussen de verschillende projecten, met het

uit 2008 van de Stadsregio. In paragraaf 2.2 worden de

oog op een zo optimaal mogelijke inpassing van de A15 / A12.

hoofdelementen van deze ambitiedocumenten benoemd. Ook

Het gaat hierbij zowel om de verkeersstructuur, natuur, water,

andere relevante beleids- en visiedocumenten zijn betrokken,

landbouw, recreatie, wonen, water, werken en de kwaliteit van

zoals gemeentelijke structuurvisies. Bij de start (rondom

de leefomgeving.

het RKK- proces) is de lokale en regionale inbreng middels
gesprekken en werksessies 'opgehaald' (niet alleen gemeenten,

Hiermee worden de volgende meerwaarden bereikt:

ook waterschappen en stadsregio). In de tabel in de bijlagen

•

Concrete, uitgewerkte en onderbouwde voorstellen voor de

zijn inhoudelijke koppelingen gelegd tussen ontwerpprincipes /

landschappelijke inpassing van de A15/A12 in het plangebied

notities uit het RKK / RKP en de betreffende documenten.

van het Tracébesluit, leidend tot een goed functionerend,
•

•

robuust samenhangend gebied met ruimtelijke kwaliteit;

Belangrijke stappen tijdens het proces

Inzicht in kansen EN te voorkomen risico’s, in de vorm van

Het RKK & RKP is geen statisch document, maar een

geduide aandachtspunten met ontwerpprincipes om daarop

weerspiegeling van een dynamisch proces. Door de intensieve

in te spelen. Dit als voeding voor de gezamenlijke discussie:

samenwerking in werksessies en diverse afstemmingsmomenten

welke elementen, op welke wijze, waarin borgen, met welke

zijn een aantal ontwerpprincipes uit het RKK reeds integraal

middelen en wie draagt de realisatieverantwoordelijkheid?

onderdeel van het Landschapsplan en daarmee van het (OTB),

De keuzes zijn uitgewerkt in ruimtelijke ontwerpen voor de

danwel is de verwachting bij de regiopartijen dat er sprake is van

deelgebieden;

dermate overeenstemming dat de betreffende principes goed

Een procesvoertuig gericht op het ontstaan van een

verweven zullen worden de komende periode.

gedragen belang en beeld, voor zowel de betrokken

•

gemeenten, de provincie, de waterschappen, ViA15 en

Het RKK (deel A) toont het resultaat van de verrichte analyse en

andere betrokken partijen (bewoners, ondernemers,

ontwerpstudies, gericht op een zo optimaal mogelijke inpassing

organisaties) uit de samenleving.

van het project ViA15 met ruimtelijke kwaliteit. Deze keuzen

Het regiovoorstel is formeel op 10 september aan de

zijn uitgewerkt in ruimtelijke ontwerpen voor de verschillende

voorzitter van het BOGG overhandigd. Het document betreft

deelgebieden/gebiedsopgaven en vormen samen het Ruimtelijk

de essentie uit onderhavig overkoepelend document. In

Kwaliteitsplan (Deel B).

het overhandigde document lag de focus op het RKP, het
concrete regiovoorstel. In onderhavig document is ook het
RKK opgenomen en kan gezien worden als het complete
resultaat van het proces.

14

Het voortraject

Stadsregioraad. Ook deze visie is gericht op het leveren van
inhoudelijke input in het planvormingsproces gericht op een zo

Het proces rondom het doortrekken van de A15 loopt al lang.

optimaal mogelijke ruimtelijke inpassing van het project.

In 1996 is reeds een studie verricht naar de voorkeursvariant
van de doortrekking. Ook in die studie loopt de doorgetrokken

2011

A15 tussen de kernen Bemmel, Zevenaar en Duiven door. Het

Het Rijk, de Provincie en de Stadsregio Arnhem – Nijmegen

globaal overzicht start met de bestuursovereenkomst uit 2006.

hebben op 22 juni 2011 aanvullende (financiële) afspraken
gemaakt voor de doortrekking van de A15. Daarbij is afgesproken

2006

dat na inspraak en advies op de Trajectnota / MER het Standpunt

Het Rijk, de provincie en de Stadsregio Arnhem – Nijmegen

wordt bepaald door de Minister van I&M. Afgesproken is dat

hebben met het oog op gemeenschappelijke belangen in 2006

partijen daarna een definitieve bestuursovereenkomst sluiten.

een bestuursovereenkomst gesloten over de financiering en
organisatie van de planstudies van de projecten:

2012

•

Doortrekking A15 Ressen naar A12, inclusief verbreding

Naast de gezamenlijke gebiedsvisies uit 2008, hebben de

aansluitende wegvakken;

drie gemeenten op wiens grondgebied sprake is van nieuwe

Verbreding A12 Ede – Grijsoord.

infrastructuur als gevolg van de door te trekken A15 (Duiven,

•

De planstudie A12 Ede – Grijsoord is afgerond. Het Tracébesluit

Lingewaard en Zevenaar) een eigen ambitiedocument gemaakt,

voor dit project is op 5 december 2011 door het ministerie van

als bijdrage aan het ‘Ambitiedocument Ruimtelijk Kwaliteit

I&M vastgesteld.

A15' dat door ViA15 wordt opgesteld ten behoeve van de
aanbesteding:

2007

•

Ambities inpassing A15 Lingewaard 2012;

Voor de uitvoering van deze bestuursovereenkomst hebben de

•

Werkdocument Ambities Inpassing Zevenaar Doortrekking

partijen in mei 2007 het projectbureau ViA15 opgericht. Gestart

A15 Verbreiding A12, 2012;

is met de Planstudie in combinatie met een MER-procedure.

•

2007 / 2008

2012

Betrokken gemeenten en de Stadsregio werken vanuit een

De Minister van I&M heeft op 16 januari 2012 het Standpunt

pro-actieve houding hard aan studies, gericht op het in beeld

bekend gemaakt en daarin de keuze toegelicht voor het

brengen van ambities en wensen rondom de inpassing van de

zogenaamde ‘Doortrekkingsalternatief A15 Noord, met een

A15/A12, zodat partijen ook een inhoudelijk sturende rol in het

brug over het Pannerdensch Kanaal en een halfverdiepte

(onderhandelings- en planvormings)proces kunnen vervullen.

ligging tussen Duiven en Zevenaar.' Dit Standspunt geldt als

In 2008 wordt bijvoorbeeld de in opdracht van de gemeenten

uitgangspunt voor het (O)TB. Op 22 juni 2012 is door de Minister

Zevenaar en Duiven opgestelde Gebiedsvisie A15 afgerond:

van I&M besloten tot aanvulling op het Standpunt: …..dat de

een “Studie naar de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied

doorgetrokken A15 op minimaal 140 meter afstand van de wijk

tussen Duiven, Zevenaar, A12 en Pannerdensch Kanaal, bij

Diesfeldt (gemeente Duiven) komt en dat in de aanbesteding de

doortrekking van de A15. Deze studie vormde de basis voor

markt wordt uitgedaagd om bij Groessen een geheel verdiepte

een gerichte en beargumenteerde reactie van de betrokken

ligging (-6 meter), in plaats van een halfverdiepte ligging (-3

gemeenten op de concept-Startnota MER.

meter) binnen het budget aan te bieden. Op 5 juli 2012 heeft de

In 2008 is ook de Gebiedsvisie A15 – A12 gereed gekomen,

Tweede kamer zich uitgesproken over de ligging van het tracé

van de gemeenten Duiven, Lingewaard, Montferland, Nijmegen,

voor de doortrekking van de A15. Tevens is bepaald dat de A15

Overbetuwe, Zevenaar, onder begeleiding van de Stadsregio.

tussen knooppunt Valburg en Ressen verbreed wordt naar 2x3

Deze is vastgesteld door de betrokken gemeenten en de

rijstroken.

Ambities inpassing A15 Duiven, 2012.

9 september 2015 - eindconcept

15

historische boerderij aan de N838, Krakkedel

2013

2014 en verder

Op 1 juli 2013 is de definitieve Bestuursovereenkomst (BOK)

Op 1 juli 2014 is op grond van het Besluit algemene regels

ondertekend. Hierin zijn de betrokken partijen (rijk, provincie

ruimtelijke ordening (Barro) en de Regeling algemene regels

en stadsregio) overeengekomen dat ze gezamenlijk de

ruimtelijke ordening (Rarro 4e wijziging), het zogeheten

verkeersproblematiek in de regio Arnhem Nijmegen aan zullen

reserveringsgebied voor het project ViA15 in werking getreden.

pakken. Afgesproken is dat ze in het kader daarvan intensief

Dit kan min of meer gezien worden als het plangebied van

samenwerken aan de Planstudie en de (voorbereiding van

het (O)TB. Momenteel wordt door RWS en ViA15 gewerkt

de) Realisatiefase van de doortrekking van de A15. In de

aan de voorbereiding van het OTB. De verwachting is dat het

Bestuursovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over:

OTB eind 2015 in procedure kan worden gebracht, waarna de

a) het voorkeursalternatief, dat nader wordt uitgewerkt tot het

aanbesteding richting de markt van start kan gaan. De planning

(Ontwerp) Tracébesluit.

van RWS is er vooralsnog op gericht dat in 2017 gestart kan

b) het taakstellend budget voor het Project.

worden met de realisatie van de A15 en de verbreding van de

c) de financiële afspraken voor de Planstudie van het Project.

A12, zodat het project in 2019 / 2020 gereed zal zijn. Onderdeel

d) de financiële afspraken voor de (voorbereiding) van de

van een OTB is een landschapsplan, waarin die elementen

Realisatiefase van het Project.

opgenomen en verankerd zijn die bijdragen aan een goede

e) de taakverdeling en de wijze van samenwerking in de

landschappelijke inpassing. Het landschapsplan heeft betrekking

Planstudie en de (voorbereiding van de) Realisatiefase van het

op het plangebied van het (O)TB. De ontwerpprincipes en

Project.

keuzes, zoals uitgewerkt in het integraal ruimtelijk ontwerp (het

f) de wijze van besluitvorming in de Planstudie en de

regiovoorstel, RKP), zijn door de regio overhandigd aan mhet

(voorbereiding van de) Realisatiefase over wijzigingen in het

BOGG en worden bestuurlijk behandeld.

Project, de Projectraming, de Projectplanning en de financiering
van het Project.
In 2.1. komt kort de kern van het BOK aan de orde, waaronder
de gehanteerde projectscope.
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deel A_RKK

Ruimtelijk
KwaliteitsKader

_01

vertrekpunten

boerderij aan de teen de dijk van het Pannedensch kanaal

01. Vertrekpunten
1.1 Doelstelling project A15 / A12
bestuursovereenkomst 2013

In het BOK is opgenomen dat dit bedrag in ieder geval
ingezet wordt voor:
•

In de Bestuursovereenkomst (BOK, juli 2013) is als doel

Lingezegen: aanpassing bij de Plak, fietsonderdoorgang

benoemd voor het project: “het verbeteren van de bereikbaarheid
en veiligheid over de weg in de regio Arnhem Nijmegen door de

Een goede overgang/inpassing met betrekking tot Park
bij de N839 en onderzoek naar de optie van grondwallen;

•

doorstroming op en capaciteit, betrouwbaarheid en robuustheid

De pijlers van gedeelte brug vanaf Pannerdensch Kanaal
tot Lodderhoeksestraat;

van de weg te vergroten en daarbij rekening te houden met de

•

Een fietsverbinding over de brug;

leefomgeving. Middels de verbetering van de bereikbaarheid

•

De aansluiting bij Zevenaar Oost (‘aansluiting Hengelder’);

willen Rijk en Regio:

•

Aan de verdiepte ligging bij Groessen wordt een bijdrage

•
•
•

Bijdragen

aan

een

(internationaal)

concurrerend

geleverd van 20-25% van de kosten van verdere

vestigingsklimaat;

verdieping conform het Standpunt, met een maximum

Bijdragen aan een ruimtelijk economisch vitale (woon- en

van € 12 mln. De minister van I & M heeft aangegeven

leefklimaat) Stadsregio Arnhem Nijmegen;

dat zij het vertrouwen heeft dat de markt een geheel

Een toekomstvaste oplossing, waaronder robuustheid en

verdiepte ligging binnen het totaal beschikbaar budget

hoogwaterveiligheid”.

zal kunnen aanbieden.
•

De projectscope van het project A15 / A12 in het BOK, komt

Een doelmatige calamiteitenaansluiting bij Angeren voor
ontruiming bij hoog water.

overeen met het Standpunt van de Minister van I&M: het
Doortrekkingsalternatief Noord van de A15 naar de A12 met

Ook is in het BOK opgenomen dat aanbestedingsmeevallers

een brug over het Pannerdensch Kanaal, met een halfverdiepte

ten behoeve van het Project zullen worden ingezet. Een

(-3 meter) ligging tussen Duiven en Zevenaar, op minimaal 140

aanbestedingsmeevaller die het benodigde bedrag voor

meter afstand van de wijk Diesfeldt (gemeente Duiven), waarbij

de geheel verdiepte ligging te boven gaat, zal besteed

in de aanbesteding de markt wordt uitgedaagd om bij Groessen

worden voor bijvoorbeeld aanvullende maatregelen voor

een geheel vediepte ligging (-6 meter), in plaats van een

landschappelijke inpassing, fietsonderdoorgangen voor de

halfverdiepte (-3 meter) binnen budget aan te bieden. Wijziging

A12 of vormgeving van de brug. Bij tegenvallers maken

van de scope kan plaatsvinden door een besluit van het Rijk

partijen nadere afspraken over de invulling van de hiervoor

op basis van schriftelijk vastgelegde advisering door de BBG

genoemde maatregelen. Eveneens is afgesproken dat in

en leidt zo nodig tot aanpassing van de bestuursovereenkomst.

het kader van ‘werk met werk maken’ de regio (voor
eigen rekening) onderzoekt wat de extra mogelijkheden zijn

In het BOK zijn ook de bijdragen van de participerende partijen

(inclusief financiering) voor de uitbreiding van het fietsnetwerk,

vastgelegd, waarbij uitgegaan is van het taakstellend budget

carpoolplekken en hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) als

uit het MIRT 2012 van 804 miljoen euro (prijspeil 2011, incl

gevolg van de doortrekking, zodat de realisatie van deze

BTW). Ook is opgenomen dat van de bijdragen van de provincie

mogelijkheden gecombineerd kan worden met de aanleg van

en de stadsregio, maximaal 55 miljoen beschikbaar is voor

de doortrekking van de A15. Deze gerelateerde trajecten zijn

maatregelen voor inpassing en infrastructuur.

ook betrokken bij het RKK & RKP.
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Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied wordt aan de noordzijde
begrensd door Arnhem en het Veluwemassief,
aan de oostzijde door Didam en de grens
met Duitsland. Aan de zuidzijde wordt het
onderzoeksgebied begrensd door de Waal en
aan de westzijde door de A50. Centraal in
dit onderzoeksgebied ligt het projectgebied
waar het tracé van de A12 en A15 zal worden
gerealiseerd / getransformeerd. (witte bollenlijn)

Elst
Valburg

Eimeren
Reeth

Bemmel

Oosterhout
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Nijmegen

Arnhem

Westervoort

Duiven
Didam
Huissen
Groessen

Helhoek

Zevenaar

Loo

Angeren

Doornenburg

Gendt
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1.2 Afbakening onderzoeksgebied

afzonderlijke lokale overheden in 2008 en 2012 een gebiedsvisie
en ambitiedocumenten opgesteld. Deze vormen mede de basis

Het onderzoeksgebied (zie kaart vorige bladzijdes) wordt aan

van dit Ruimtelijk Kwaliteitskader. Hierna worden op hoofdlijnen

de noordzijde begrensd door Arnhem en het Veluwemassief,

de ambities uit deze afzonderlijke documenten benoemd.

aan de oostzijde door Didam en de grens met Duitsland. Aan de

Vergeleken met deze afzonderlijke documenten, wordt in het

zuidzijde wordt het onderzoeksgebied begrensd door de Waal en

RKK en RKP het gehele invloedsgebied beschouwd en breder

aan de westzijde door de A50. Centraal in dit onderzoeksgebied

gekeken dat alleen het tracé van de weg.

ligt het projectgebied waar het tracé van de A12 en A15 zal
worden gerealiseerd / getransformeerd (witte bollenlijn).

Naast de ambitiedocumenten zijn ook een groot aantal andere
relevante (beleids)documenten van de gemeenten betrokken bij

1.3 Projectonderdelen A15 / A12 op 			
hoofdlijnen

het opstellen van dit RKK & RKP, evenals de resultaten van de
consultatierondes en werksessies .
In de bijlagen zijn in tabelvorm bronverwijzigingen gekoppeld
aan de opgaven en ontwerpprincipes zoals deze uit het traject

Door de oogharen kijkend zijn grofweg de volgende bijzondere

voortgevloeid zijn en meegenomen dienen te worden in het

onderdelen te benoemen (zie kaart volgende bladzijdes):

vervolg plan- en ontwerptraject. Hierbij zijn niet alle gemeentelijke

•

Verbreding A15 Valburg – Ressen

beleidsdocumenten betrokken.

•

Inpassing Park Lingezegen

•

Nieuwe aansluiting Bemmel - Huissen, N839

Stadsregio: gebiedsvisie A15 – A12, 2008

•

Kruising Betuweroute Bemmel (ter hoogte van Angeren)

Hierin wordt de door de Stadsregio Arnhem – Nijmegen beoogde

•

Brug over Pannerdensch Kanaal

landschappelijke inpassing: een rustig en consistent beeld tussen

•

(Half)verdiepte ligging ter hoogte van Groessen

de knooppunten aan de noord- en zuidzijde van de A15. Een

•

Kruising spoor Arnhem-Oberhausen onderlangs

goede inpassing van Park Lingezegen maakt hier deel van uit. In

•

Nieuwe aansluiting Duiven / Zevenaar, N810

de Gebiedsvisie worden 11 gebiedsopgaven gedefinieerd, waarbij

•

Verbreding A12 Duiven – Oud – Dijk

nog uitgegaan wordt van een passage van het Pannerdensch

•

Nieuw knooppunt A15/A12

kanaal door middel van een tunne en een oostenlijke ligging van

•

Sluiten aansluiting Griethse Poort

de A15.

•

Nieuwe aansluiting Zevenaar - Oost
Duiven en Zevenaar: Gebiedsvisie A15, 2008

1.4 Ambities lokale overheden
Bij de start van het traject Ruimtelijk Kwaliteitskader in 2014 is door

Op hoofdlijnen worden hierin de volgende inhoudelijke ambities
benoemd:
•

Een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal;

•

Een geheel verdiepte ligging van de A15 in het gehele gebied

de betrokken overheden als gezamenlijk ambitie geformuleerd:
dat er “geen sprake mag zijn van onevenredige negatieve

van Zevenaar en Duiven;
•

effecten op het landschap (natuur, cultuurhistorie), de identiteit,
de kwaliteit van de leefomgeving (milieuaspecten) van woon- en

De mogelijkheid van een ‘groen uitloopgebied’ tussen Duiven
en Zevenaar;

•

Een evenredige verdeling van de lusten en de lasten die

verblijfsgebieden, de bereikbaarheid (in- en extern) van de

de snelweg met zich meebrengt voor de kernen Duiven,

gemeenten, van bedrijventerreinen en voorzieningen(clusters),

Groessen, Zevenaar en buurtschap Ooij;

geen negatieve effecten op de water- en ecologische systemen
en op de sociale entiteiten en dorpse gemeenschappen”.
Zoals in het inleidende deel benoemd zijn door de Stadsregio en
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•

Voldoende compenserende maatregelen om de leefbaarheid
in het gebied op peil te houden.

Centrale uitgangspunten voor de inpassing zijn de begrippen

‘koesteren’ en ‘groene inkleuring’. Een ‘ oostelijke ligging’ van het

Lingewaard: Ambities inpassing A15 Lingewaard, 2012

tracé, is een harde randvoorwaarde, om een doorsnijding van het

De gemeente Lingewaard onderstreept in dit ambitiedocument

lint Helhoek en de Groessche weide te voorkomen.

haar keuze voor de doortrekking van de A15 met een tunnel
onder het Pannerdensch kanaal, ondanks het (op dat moment

Duiven: Ambities inpassing A15 Duiven, 2012

bekende) voorkeurstracé waarbij de A15 met een brug over het

•

De gemeente Duiven benoemt in haar ambitiedocument 3

Pannerdensch Kanaal gaat. De gemeente pleit voor een open

hoofdambities:

aanbestedingsprocedure, waaruit zal blijken of een kruising

•

Verlegde en geheel verdiepte ligging bij Groessen;

middels een tunnel realiseerbaar is binnen het budget. Bij het

•

Specifieke inpassing doorsnijding buurtschap Helhoek;

definiëren van haar ambities, maakt de gemeente onderscheid in

•

Ontwerp brug en behoud van de leefomgevingskwaliteit in

drie deelgebieden:

Loo.

•

•

De Parkrandzone: hoofdambitie is het ontwikkelen van een
parkrandzone tussen de snelweg en de kern Bemmel;

Landschapsontwikkelingsplan Duiven.

Daarnaast stelt de gemeente Duiven in haar ambitiedocument een

•

Het Open Kommenlandschap: hoofdambitie is zo veel

andere invulling voor van het concept ‘groene ruggengraat’ zoals

mogelijk behouden en respecteren van de openheid van het

dat in het conceptambitiedocument van ViA15 wordt voorgesteld.

kommenlandschap in zuidelijke richting;

ViA15 gaat namelijk –kortgezegd- in het betreffende document

•

De Transparante Kruising: hoofdambitie is het behoud

uit van een beplante wal. De gemeente Duiven vraagt om een

van de leefkwaliteit voor de inwoners van Angeren en het

alternatieve uitwerking van de ‘groene ruggengraat’,

namelijk

buurtschap Boerenhoek. Dit stelt randvoorwaarden aan het

zodanig dat er per landschapstype maatwerk wordt geleverd om

ontwerp van de brug en de aansluiting op maaiveld na de

te komen tot een daarop aansluitende landschappelijke inpassing.

kruising met de Betuweroute.

Naast de hoofdambities gelden voor de gemeente de volgende

De gemeente Lingewaard onderstreept in haar gemeentelijke

overige inpassingsambities:

Structuurvisie (2012) de inpassingsambities. Hierbij geeft de

•

Behoud vrijliggende Kandiadijk / Loodijk;

gemeente Lingewaard aan, dat ze achter het doortrekken van

•

Bundeling en inpassing A15 – Betuweroute;

de A15 staat, onder de voorwaarde dat dit op een verantwoorde

•

Creëren nieuw landschap, als gevolg van doorsnijding

wijze gebeurt, zowel vanuit landschappelijk-, verkeerskundig- en

Groessche Weide;

leefbaarheidsopzicht.

•
•

Aansluiting N810 Duiven – Zevenaar: behoud landelijk
karakter;

Overbetuwe (en Nijmegen)

Aansluiting A12 Knooppunt Liemers: behoud openheid

Een rustig en consistent beeld tussen de knooppunten Valburg

kommenlandschap Duivense Broek.

en Ressen van de A15. Dit conform de gebiedsvisie van de
Stadsregio (2008) Landschapsplan Betuweroute (2007),

De gemeente Duiven onderstreept in haar ontwerpstructuurvisie

Inpassing

A15

Nijmegen

en

2015 de benoemde inpassingsambities, waarbij ook de noodzaak

Beeldkwaliteitsplan Park 15 (2010).

van een gelijkwaardig en gezamenlijk ontwerpproces wordt

•

Overbetuwe

2014

en

Voor de inrichting van de noordkant (zone A15 en

bekrachtigd. In het Landschapsontwikkelingsplan en het document

Betuweroute) is als inrichtingsmodel gekozen voor het

‘De groene en duurzame inpassing van de A15’ (beiden 2014) zijn

‘Passantenmodel’. Het model is gericht op de passanten

de inpassingsambities verder geconcretiseerd, waarbij voorop

langs en door de zone tussen A15 en Betuweroute, waarbij

staat dat het landschap de drager is voor een goede inpassing en

ecologie en landschap belangrijk zijn. De gemeenten zien

niet de lijn zelf geaccentueerd / ingepakt mag worden.

realisatie hiervan als taak voor Rijkswaterstaat.
•

De gemeenten Overbetuwe en Nijmegen spannen zich elk
in om een rustig en consistent beeld te realiseren aan de
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zuidzijde van de verbrede A15 door hiermee rekening te

1.5 Wat is ruimtelijke kwaliteit?

houden in de plannen van de bedrijvenparken, Park 15 en
•

de Grift.

Ruimtelijke kwaliteit

De aansluiting 38 dient naast de infrastructurele maatregelen

Ruimtelijke Kwaliteit is een begrip dat op verschillende manieren

landschappelijk herkenbaar te worden ingepast.

wordt gebruikt en geïnterpreteerd. Het is een breed en multiinterpretabel begrip. Ruimte wordt in deze rapportage bedoeld

Zevenaar: Werkboek ambities inpassing Zevenaar project

als de plaats om zich te bevinden of te bewegen. En kwaliteit

A15 / A12, 2012

heeft alles te maken met de waardering. Ruimtelijke kwaliteit

De gemeente Zevenaar benoemt de volgende hoofdambities:

betreft dan de waarde die kan worden toegekend aan de plaats

•

waar men zich bevindt of beweegt.

Presentatie Zevenaar als dynamische werkgemeente in het
groen;
Contrast tussen coulisselandschap en open broeklandschap

Afgelopen eeuwen is

behouden en versterken;

is de benutting van het land toegenomen waardoor de

•

Verminderen barrièrewerking A12 voor langzaam verkeer;

ruimte voor het landschap verder in gedrang is gekomen. In

•

Integraal ruimtelijk ontwerp aansluiting Arnhemseweg /

de Nota Ruimte geeft het rijk aan dat provincies en gemeenten

Oostsingel (N810);

de kernkwaliteiten van het landschap behouden, versterken en

Integraal ontwerp omgeving nieuwe aansluiting Hengelder.

eventueel vernieuwen via 'ontwikkeling met kwaliteit'. De Nota en

•

•

de

leefomgeving sterk vergroot en

Daarnaast worden voor de uitwerking van de plannen de volgende

Agenda Vitaal Platteland geven aan dat op verschillende plaatsen

hoofdprioriteiten benoemd:

het Nederlandse landschap 'verrommelt' door verstedelijking,

1. Realisatie aansluiting Hengelder op A12

aanleg van infrastructuur en landbouwkundige ontwikkelingen.

2. Uitvoerenverkeerskundig onderzoek naar effecten A15 op

In de Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte (maart 2012),

onderliggend wegennet;

draagt het Rijk de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit

3. Behoud aansluiting Griethse Poort (deels).

op regionale schaal over aan de provincies. De provincie
Gelderland heeft in haar recente Omgevingsvisie het werken

De gemeente Zevenaar onderstreept in haar gemeentelijke

aan ruimtelijke kwaliteit als een van haar twee hoofdambities en

Structuurvisie (2013) haar inpassingsambities rondom het

kerntaken benoemd:

project A15/A12. Waarbij een belangrijk accent wordt gelegd bij

1. een duurzame economische structuurversterking,

het accuraat en verantwoord toesnijden van het onderliggend

2. het borgen van de kwaliteit en de veiligheid van onze

wegennet. Voorkomen dient te worden dat overlast voor het

leefomgeving.

woon- en werkklimaat ontstaat als gevolg van wijzigende
verkeersstromen en intensiteiten.

Deze doelen versterken elkaar en kunnen niet los van elkaar
gezien worden. De uitdaging, die de provincie benoemt in

Provincie en corridorgemeenten

haar Omgevingsvisie, wordt dan ook door de vier betrokken

De Gelderse corridor is een belangrijke gebiedsopgave in de

gemeenten met kracht onderschreven: “Bij ruimtelijke initiatieven

provinciale Omgevingsagenda van Gelderland. Recentelijk is

is de uitdaging de match te maken tussen de kwaliteiten van

door de corridorgemeenten het voorstel gedaan om samen met

het betreffende initiatief en de kwaliteiten van de plek of het

de provincie, de opgaven in de corridor van Lobith tot Gorinchem

gebied waar het initiatief speelt”. Aanvullend daarop zijn voor

(onderdeel van de belangrijkste corridor in Europa, de Rhine

de provincie - zoals gedefinieerd in haar Omgevingsvisie -

Alpine corridor) in samenhang op te pakken, zodat meerwaarde

belangrijke elementen om bij te dragen aan ruimtelijke kwaliteit:

ontstaat en 'cross-overs'.

•

Recht doen aan de ruimtelijke, landschappelijke en

Het gaat bijvoorbeeld om elementen als rivierveiligheid, kwaliteit

cultuurhistorische (waaronder archeologische) kwaliteiten

landschap, toerisme, kansen arbeidsmarkt i.r.t. scholing, energie

van de plek,

& technologie, benutten Betuweroute en bijvoorbeeld ook
branding van de Gelderse corridor.
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•

•

Zorgdragen voor een compact, hoogwaardig stelsel van

Voortbewegen op de structuur; gebruikskwaliteit.

verbonden natuurgebieden en behoud en versterking van

Kan men op een veilige manier, snel en efficiënt voortbewegen

de kwaliteit van het landschap,

van de ene plek naar de andere plek? Is de structuur duidelijk

Zorgdragen voor een robuust en toekomstbestendig water-

toegankelijk, logisch en bereikbaar?

en bodemsysteem voor alle gebruiksfuncties; bij droogte,
•

hitte en waterovervloed,

Verblijfskwaliteit beleving van de omgeving.

Een gezonde en veilige leefomgeving borgen, waarbij

Is de ruimte aangenaam om te verblijven en is deze aantrekkelijk

gezondheidsschade en hinder door milieubelastende

en veilig ingericht? Daar waar gecombineerd ruimtegebruik

activiteiten voorkomen moeten worden.

wordt toegepast is de ruimte duidelijk ingericht. De visuele

In dit traject van het RKK & RKP gericht op een goede inpassing

waarneming van de plek is hier van groot belang.

van de A15 / A12 met ruimtelijke kwaliteit, trekken de provincie,
de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar

Beleving van oriëntatie, identificatie, herkenbaarheid

en de waterschappen 'Rivierenland' en 'Rijn en IJssel' samen

Is de ruimte eenduidig en begrijpbaar (ook zonder routeplanner)?

op.

In welke mate is de ruimte als eenheid herkenbaar (niet
versnipperd)? Is er hiërarchie in de tracés en op-/afslagen te

Ruimtelijk KwaliteitsKader & Ruimtelijk KwaliteitsPlan

herkennen waardoor het gebied leesbaar wordt. Is de plek

Het RKK (deel A) en het RKP (deel B) verwoorden, verbeelden

herkenbaar als plaatsaanduiding en is deze onderscheidend

en onderbouwen het ontwerp, waarbij samengang en een

van andere plekken (eigenheid)? In hoeverre is de historie af te

positieve variatie van het landschap wordt nagestreefd. Niet

lezen in de ruimte en draagt deze bij aan de identificatie van de

passende variatie en storende elementen moeten zoveel als

plek (Genius Loci)?

mogelijk worden voorkomen. Dus iets dat kan worden ervaren
als een bedoelde resultante van een proces welke de steun

Toekomstige kwaliteit, bestendig gebruik van bestaande

verdient van diverse belangen. mstige generaties variatie in de

structuren

beleving positief waarderen.

Worden de vlakken, lijnen en punten uit het landschap en

Hoe een ruimte wordt ervaren en gewaardeerd is afhankelijk

daarmee uit de historie op een dusdanige wijze (her-)gebruikt

van het perspectief van de beoordelaar. Onprettige ruimtes

dat deze ook in de toekomst functie en betekenis hebben/

worden meestal direct herkend en positieve ruimtes zijn eerder

krijgen? Het landschapspatroon/de landschappelijke structuur

van zelfsprekend dan dat ze worden opgemerkt.

vormt de basis voor ontwikkelingen.

De gebiedseigen kernkwaliteiten zoals benoemd in het
onderdeel 'inventarisatie en analyse' hierna, vormen de basis
voor een duurzame ontwikkeling en integraal ontwerp. Omdat
de geografische ruimte hiërarchisch is gestructureerd, is er
sprake

van verschillende schaalniveaus waarop eenheden

afgebeeld zijn. De schaalniveaus zijn niet onafhankelijk van
elkaar. Helderheid, consistentie, samenhang en variatie binnen
de geëigende structuren moeten tot de daadwerkelijke realisatie
van (deel)plannen centraal blijven staan. Het RKP (deel B)
verbindt deze gelaagdheid en is het resultaat van een integraal,
iteratief en interactief ontwerrpproces. Ruimtelijke kwaliteit wordt
in dit regiovoorstel omschreven aan de hand van de aspecten;
1) het verblijven, 2) het voortbewegen, 3) de oriëntatie

,

identificatie en herkenbaarheid 4) het bestendig gebruik.
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Vertrekpunt tracé

Het tracé kent een afwisseling in de ligging ten
opzichte van het maaiveld, afhankelijk van de
landschappelijke gradiënt en de interactie met
het onderliggende netwerk.
Ter hoogte van Groessen is sprake van twee
varianten: verdiepte- en halfverdiepte ligging.

legenda
bebouwd gebied
hoogtegradiënt

brug
tracé boven maaiveld (ca. 2 m.)
tracé op maaiveld
tracé half verdiept (ca. -3m.)
tracé verdiept (ca. -6)
brug
nieuwe aansluiting
kruising spoor
aansluiting vervalt
verbreding tracé

28

variant: verdiepte ligging A15 bij Groessen
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_02

inventarisatie
& analyse

Zicht over de uiterwaarden richting Arnhem

02 . Inventarisatie & Analyse
2.1 Inleiding

2.2 Inventarisatie en analyse

De resultaten van de inventarisatie en analyses zijn in dit

De inventarisatie en analyse bestaat uit de volgende elementen:

hoofdstuk vastgelegd in kaartbeelden. Gekeken is naar de

De natuurlijke ondergrond

huidige en toekomstige waarden en de essenties, als basis voor

•

Maaiveldhoogten

het vastleggen van de kernkwaliteiten van het gebied.

•

Geomorfologie

landschappelijke ondergrond
Deze kernkwaliteiten zijn vervolgens de directe aanleiding voor

•

Landschapstypen rond 1850

de in hoofdstuk 4 opgenomen ontwerpprincipes bij de gebieds-

•

Landschapstypen vanaf 1900

en uitwerkingsopgaven. Deze waarden en kernkwaliteiten

•

Waardering landschap

dienen immers zoveel mogelijk behouden te blijven, danwel

•

Massa - ruimte

dient bij ‘schade’ het effect zoveel als mogelijk ‘verzacht’ of (bij

Watersysteemkaarten

voorkeur) gecompenseerd te worden.

•

oppervlaktewater

•

grondwaterstysteem

Daarnaast kunnen huidige of te verwachten waarden aanleiding

Ecologische waarden

zijn voor ontwerpprincipes gericht op het versterken van de

•

EHS & Natura 2000, stiltegebieden

kwaliteit van het gebied. Wanneer er in de inventarisatie- en

•

Natuurnetwerken

analysefase, waarden en kernkwaliteiten geduid worden, die

•

Habitattypen

in negatieve of positieve zin geraakt worden door het project

(Cultuur)historische waarden

A15/A12, dan vormt dit mogelijk ook een aanleiding voor

•

Historische kaart (ca. 1900)

ontwerpprincipes.

•

Cultuurhistoriewaarden

Landmarks
•

Landmarks

Netwerken & occupatie
•

Infrastructuur

•

Fietsnetwerken

•

Openbaar vervoer

•

Stedelijke weefsels

•

Gebiedsontwikkelingen
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Maaiveldhoogte

De verlengde A15 komt in een gebied te liggen
met voor de Nederlandsche context grote
hoogteverschillen op korte afstand.
Het rivierengebied is relatief laaggelegen,
zeker in vergelijking met Veluwemassief in het
noorden en de stuwwal verderop bij Montferland.
Opvallende elementen in het landschap zijn de
rivierdijken die een harde grens vormen tussen
binnen- en buitendijks gebied waar de rivieren
vrij spel hebben.

Maaiveldhoogte (AHN)
hoogst

laagst

34
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Geomorfologie

Het

rivierengebied

valt

uiteen

in

twee

hoofdeenheden: de hooggelegen oeverwallen en
stroomruggen en de laaggelegen komgronden.
Beide zijn ontstaan doordat de rivieren hier
in de loop der eeuwen zand en klei hebben
afgezet. Afhankelijk van de stroomsnelheid
werd zand (hoge stroomsnelheid) en klei
(lage stroomsnelheid) afgezet. Deze verdeling
is niet alleen bepalend geweest voor de
ontginningswijze van het land, maar vormt ook de
basis van het ontstaan van de baksteenindustrie.

legenda
vorm in bebouwing
smeltwaterwaaier
stuwwallen
oeverwallen & stroomruggen
rivierkom en oeverwalachtige vlakte
komgronden
afgravingen, i.h.k.v. de
baksteenproductie
dekzandrug
laag rivierduin
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Landschapstypen
rond 1850
De geormorfologische ondergrond heeft geleid
tot een kaleidoscop van landschapstypes. De
hoger gelegen delen (stuwwal, oeverwallen en
hoger gelegen zandgronden) werden als eerst in
cultuur gebracht. De natte delen waren in gebruik
als weide- en hooiland en werden pas veel later
ontgonnen. Deze jonge cultuurlandschappen
hebben een open en rationeel karakter terwijl de
hoger gelegen delen juist een grillige verkaveling
en een halfopen karakter hebben. Op deze
hoger gelegen delen liggen van oudsher de
verbindigen tussen de kernen. Het tracé van de
verlengde A15 doorkruist het gebied met een
afwisseling van kommen en wallen.

legenda
oeverwallen
kommenlandschap
boslandschap
hiedelandschap
kampenlandschap
essenlandschap
uiterwaardenlandschap
broekontginningenlandschap
kernen
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Landschapstypen
vanaf 1900
Na 1900 is op de hogere gelegen, droge delen
de bebouwing flink toegenomen, waardoor het
landschap verder opgedeeld en vernsipperd
werd. Het heldere landschap van kommen
en oeverwallen is hierdoor minder sterk
zichtbaar. De uiterwaarden van de Rijn zijn
ingedamd, waardoor een uniek en waardevol
strangenlandschap is ontstaan.
Het tracé schampt dit landschap precies op de
plek waar de A15 het uiterwaardengebied van
het Pannerdensch Kanaal overkruist.

legenda
oeverwallen en
stroomruggenlandschap
kommenlandschap
kassenlandschap
boslandschap
landgoederen
droge heide- en
bosontginningenlandschap
natte heideontginning
hiede
kampenlandschap
essenlandschap
uiterwaardenlandschap
rivierweidelandschap
"rijnstrangen" / ingepolderde
uiterwaarden
recreatielandschap
kernen
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Waardering landschap

Het landschappelijk contrast tussen de open
kommen

en

halfopen

stroomruggen

en

oeverwallen is in de loop der tijd minder sterk
geworden. Naast de traditionele vormen van
landgebruik zoals de fruitteelt heeft ook de
glastuinbouw zijn intrede gedaan in het gebied.
Ook de oprukkende verstedelijking in de vorm
van bedrijventerreinen heeft een negatieve
impact op de uitstraling en waardering van het
landschap.
De rivieren en de bijbehorenden uiterwaarden
en nevengeulen echter zijn nog intact en kennen
een hoge waardering.

legenda
hooggewaardeerd landschap
(omgevingsvisie Gelderland)
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Massa - ruimte

De meeste massa's (bos en stedelijke
weefsels) bevinden zich op de stuwwal,
en op de stroomruggen en oeverwallen.
De uiterwaarden hebben een open karakter
terwijl de kommen in de loop van de tijd steeds
verder verdicht zijn geraakt door bebouwing.
Enkele kommen zijn nog steeds goed
herkenbaar, met name die van de Linge ten
zuiden van het tracé en de kom ten noorden
van de A12. De dijken compartimenteren het
landschap in herkenbare eenheden.

legenda
bebouwingsmassa
opgaande beplanting
dijken, snelwegen, spoortracé
aaneengesloten open ruimte
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Oppervlaktewater

Het tracé steekt het Pannerdensch Kanaal
over. Hiermee wordt een inbreuk gedaan
op het de kwaliteiten van de uiterwaarden.
De

dijken definiëren de randen en zijn

zeer waardevol in de beleving. De brug
over dit kanaal dient daarom van zeer hoge
kwaliteit te zijn, evenals de aanlandingen aan
weerzijde.
Ook de Linge wordt door de A15 gepasseerd
en vraagt aandacht in de uitwerking. Het
is een belangrijk herkenningspunt voor het
gebied.

legenda
rivieren
uiterwaarden
dijken / kade
plassen / sloten
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Grondwatersyteem

A15 heeft grote invloed op watersysteem
Liemers. Het verdiepte tracé wordt een
nieuwe waterscheiding. Daarvoor moet het
watersysteem worden aangepast. Ook de
impact op complexe grondwaterstromen in
dit gebied zijn een belangrijk aandachtspunt.

legenda
Grondwatertrap II
Grondwatertrap III
Grondwatertrap IV
Grondwatertrap V
Grondwatertrap VI
Grondwatertrap VII
leidingvakken bestaand
watersysteem (blijft intact)
leidingvakken ontwerp
watersysteem tbv. OTB
(svz 11-12-2015)
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EHS, Natura 2000,
stiltegebieden
Het tracé doorkruist verschillende ecologisch
waardevolle gebieden (EHS en Natura
2000). Dit speelt bij Bemmel, de kruising
met de Linge en met name bij de kruising
van de uiterwaarden van het Pannerdensch
Kanaal. In de uitwerking moet er voldoende
ruimte zijn voor de ecologische waarden voor
deze structuren en dienen stiltegebieden
gerespecteerd te worden.

legenda
natura 2000
Gelders Natuur Netwerk /
Ecologische hoofdstructuur
Stiltegebieden

50

9 september 2015 - eindconcept

Natuurnetwerken

Naast

waardevolle

natuurgebieden

kruist het tracé ook diverse waardevolle
(en beschermde) natuurnetwerken. In de
uitwerking moet ook hiervoor voldoende
aandacht en ruimte zijn.

legenda
Gelders Natuur Netwerk (GNN)
Groene Ontwikkelingszone
Ecologische VerbindingsZone (EVZ)
zoekgebied nieuwe natuur
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Habitattypen
binnen natura 2000 gebied
De ecologische habitattypen liggen in de
uitwrwaarden. Dit zijn waardevolle (en soms
zeer oude) landschapselementen.
Aan de oostelijk aanlanding van de brug
over het Pannerdensch Kanaal doorkruist,
raakt de ooibossen die liggen rondom een
oude waai.

legenda
beuken-eikenbossen met hulst
droge hardhoutooibossen
droge heiden
glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)
heischrale graslanden
meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden
oude eikbossen
ruigten en zomen (droge bosranden)
ruigten en zomen (harig wilgenroosje)
ruigten en zomen (moerasspirea)
slikkige rivieroevers
stroomdalgraslanden
vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)
vochtige alluviale bossen
(essen-iepenbossen)
vochtige alluviale bossen
(zachthoutooibossen)
zoekgebied vochtige alluviale bossen
(essen-iepenbossen)
zwakgebufferde vennen
natura 2000 gebied
beken en rivieren met waterplanten
(waterranonkels)
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Historie (circa 1900)

De kaart van ca. 1900 laat een fijnmazig
netwerk van kleine kernen zien. Goed is
te zien dat het tracé van de A15 door het
landschap loopt, van kom naar oeverwal,
haaks op veel historische structuren. Het
goed inpassen van deze doorsnijding/
kruising van deze structuren (het kanaal
en de Linge, en ook veel wegen tussen
de verschillende kernen in het plangebied)
is belangrijk voor de is belangrijk voor de
sociale verbondenheid en de mental map
van het gebied.
Opvallend is de spoorlijn tussen Arnhem en
Ammerich al op de kaart staat. Deze is nog
steeds markant aanwezig.
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Cultuurhistorie

De aanleg van het Pannerdensch Kanaal is
een belangrijk onderdeel in de cultuurhistorie
van het gebied. Het kanaal werd in een tijd
van militaire conflicten tussen Nederland
en

Frankrijk

gegraven.

Het

had

een

sleutelpositie in de verdedigingslinie, wat
direct terug te zien is in de aanwezigheid
van

inundatiegebieden,

fortificaties,

vestingwerken en havezaten in het gebied.
Daarnaast

is

aangemerkt

het

Rijnstrangengebied

als

aandachtsgebied

cultuurhistorie.

legenda
historische kernen (1900)
inundatiegebied
archeologische monumenten
beschermde stad- en
dorpsgezichten
oude rivierloop
aandachtsgebied cultuurhistorie
waardevol verkavelingspatroon of
element daarbinnen
historische wegen (1900)
rivierwaterkerende dijk
historische dijk/kade
verdedigingswerk
gegraven waterloop
(spreng)beek
wetering
watergang open komgebied
kerk
havezate
fortificatie/vestingwerk
steenfabriek

molen
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Landmarks

Landmarks in het gebied bestaan uit
lijnelementen, zoals hoogspanningslijnen,
stuwwallen en dijkstructuren, maar ook uit
losse objecten in het landschap als bruggen,
hoogbouw, kerken en windmolens. Deze zijn
onder andere van belang voor de oriëntatie,
beleving en identiteit van het gebied.

legenda
stuwwal
hoogspanningsleiding
hoogspanningsmast
dijken
bruggen
hoogbouw
kerk
havezate
fortificatie/vestingswerk
steenfabriek

molen

windmolen(huidig & toekomstig)
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Infrastructuur

Het bestaande netwerk van hoofdwegen is in
het gebied vooral noord- zuid georiënteerd.
De nieuwe snelweg is een toevoeging aan dit
netwerk welke als een oost- west verbinding
zal functioneren. Zowel op het niveau van
hoofdwegen als op lokaal niveau kruist de
weg verschillende bestaande infrastructuur
en maakt nieuwe aansluitingen mogelijk.

legenda
hoofdweg
provinciale wegen
regionale ontsluitingstructuur
overige hoofdinfrastructuur
spoorlijn
nieuwe snelweg
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Fietsnetwerken

Het utilitair fietsroutenetwerk heeft twee
duidelijke verbindingen: de relatie Nijmegen
- Arnhem en Arnhem - Zevenaar. Een nieuw
regionaal snelfietspad die het tracé van de
A15 volgt koppelt deze twee routes aan
elkaar tot een robuust fietssysteem.
Het recreatieve netwerk is veel fijnmaziger.
De A15 doorsnijdt dit op veel plekken, de
noodzakelijk te realiseren oversteken vragen
om aandacht, met name op de dijken rond
het Pannerdensch Kanaal, b.v. ook als
onderdeel van park Lingezegen.

legenda
ruggengraat fietsroutenetwerk
primair fietsroutenetwerk
landelijk recreatief fietsroutenetwerk
provinciaal recreatief fietsroutenetwerk
wandelroutes en ruiterroutes
voorkeurstracé snelfietsroute
nieuw primair fietsverbinding
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Openbaar vervoer

Naast het auto en fietsverkeer wordt
de

mogelijk

toekomstige

HOV-route

gerealiseerd om de verbinding Nijmegen Zevenaar te versterken.Op de nieuwe route
zijn mogelijke locaties aangegeven voor
nieuwe transferia om de doorstroming en
overstapmogelijkheden te verbeteren.

legenda
spoor
station
P+R

bestaand transferium
RijnWaalsprinter en lijn 331
mogelijk toekomstige HOV-route
Nijmegen - Zevenaar

P+R

mogelijk nieuw transferium
busroutes
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Stedelijke weefsels

In het gebied zijn diverse kernwinkelcentras
aanwezig in de bebouwingskernen, naast
de twee stadwinkelcentra in Nijmegen en
Arnhem. Langs de A12 ter hoogte van
Duiven en Zevenaar zijn veel perifere
detailhandelsvestigingen gevestigd.

legenda
historische kern
wonen
bedrijventerreinen/bedrijvigheid
stadwinkelcentra
kernwinkelcentra
perifere detailhandelsvestigingen
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Gebiedsontwikkelingen

Het Park Lingezegen is de meest centrale
en

omvattende

gebiedsontwikkeling

in

het gebied. Dit landschapspark loopt van
Arnhem tot Nijmegen en functioneert als
groene buffer tussen het stedelijk weefsel.
Ter hoogte van Bemmel kruist het park het
plangebied. Aan de westzijde grenst

het

landschapspark De Danenberg aan de A15.
Vooral rondom de bestaande snelwegen
zijn ontwikkelingen van bedrijventerreinen
gepland. De ontwikkeling van woningbouw
is vooral gepositioneerd rondom Lent en
Oosterhout.

legenda
landschapspark Lingezegen
ontwikkeling landschapspark
De Danenberg
contratiegebied glastuinbouw
bedrijventerrein
woningbouw
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_03

kernwaarden &
opgaven

Zicht op de A12 vanaf de Roodwilligenstraat, ter hoogte van het nieuwe knooppunt Liemers

03. Kernwaarden en opgaven
3.1 Inleiding

3.2 Kernkwaliteiten en knelpunten

Dit hoofdstuk vormt zowel de afronding van de analyse- en

De kernkwaliteitenkaart kan gezien worden als een samenvatting

inventarisatiefase, als ook de basis voor de ontwerpprincipes

van de inventarisatie- en analysefase. In de kaart staan

gericht op een inpassing van de A15/A12 met ruimtelijke

de belangrijkste gebieden, structuren en elementen die het

kwaliteit bezien vanuit het grotere invloedsgebied.

gebied karakteriseren en waar bij ontwikkeling rekening mee

In

dit

hoofdstuk

is

grip

gekregen

op

de

essentiële

gehouden moet worden. Deze kernkwaliteiten vormen een

hoofdopgaven., heeft geleid tot een kaart waarin de gebieds- en

belangrijke aanleiding voor de ontwerpprincipes in H4. Deze

uitwerkingsopgaven in samenhang zijn benoemd.

ontwerpprincipes zijn gericht op het voorkomen van aantasting
van deze kernkwaliteiten, het waar mogelijk benutten van huidige
en toekomstige waarden en het zoveel mogelijk voorkomen van
knelpunten.
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Kernkwaliteiten

De kaart kernkwaliteiten geeft de belangrijkste
gebieden, structuren en elementen die het
gebied karakteriseren weer.
legenda
landschapseenheden
& waardering
kommen
oeverwallen/stroomruggen
uiterwaarden
hooggewaardeerd landschap
(omgevingsvisie Gelderland)
landschapsparken
openheid en ruimte
open waarneembare ruimtes,
met name de kommen en
de uitwerwaarden
fijnmazig multimodaal netwerk
snelweg
provinciale wegen
regionale ontsluitingstructuur
spoorlijn
HOV- lijn
Fietsruggegraat
Primaire fietsroute
nieuw tracé A15
zoektracé snelfietsroute
zichtbaar en beleefbaar
cultuurhistorische verleden
historische kernen
historische wegen (1900)
(historische) dijkstructuren
aandachtsgebied cultuurhistorie
(het strangenlandschap)
kerk
havezate
fortificatie/vestingswerk
steenfabriek
molen

76

9 september 2015 - eindconcept

Knelpunten

Globale aanduiding van knelpunten die
ontstaan als gevolg van het project A15 /
A12. Deze vormen directe aanleiding voor de
ontwerpprincipes.

Extra doorsnijding Park Lingezegen,
barrièrewerking en bedreiging EVZ
Verbreding aansluitende wegen nodig
Barrière werking wordt vergroot
aangetast landschap tussen Betuweroute
en A15: Bewaken dat inrichting conform
Landschapsplan Betuweroute plaatsvindt

mogelijke verstoring
leefkwaliteit buurtschappen
aantasting leefbaarheid door
geluidsoverlast en luchtververvuiling

78

EVZ en landschapsstructuur wordt
verder doorbroken

Aangetast landschap tussen Betuweroute
en A15: Bewaken dat inrichting conform
Landschapsplan Betuweroute plaatsvindt

bewaken dat geen
onrustig beeld ontstaat

aansluiting
bedrijventerrein

aantasting
leefbaarheid, door
geluidsoverlast en
luchtvervuiling

Verbreding
aansluitende weg
nodig
Barrière werking
vergroot

gen

risico op horizonvervuiling door
knoop in de open kom

aantasting leefbaarheid,
geluidsoverlast,
luchtvervuiling en
sluipverkeer door
wijziging van hoofdroutes

aantasting
ooibossen en waai

doorbreking
landschappelijke en
ecologische waarden

barrièrewerking A12 voor
langzaam verkeer en
ecologie versterkt
logische aansluiting op
edisonstraat

verstoring
door geluid en
luchtkwaliteit
status ingesloten gebied
tussen snelwegen en
spoorlijnen

doorsnijding leefgebied
rugstreeppad
doorbreking
historische
dijkstructuur

aantasting
dijkstructuren

tunnels mogelijk sociaal onveilig
EVZ wordt doorbroken

Barrière werking wordt vergroot

invloed van verdwijnen
aansluiting op deze
gebieden

doorsnijding van
historische verbindingen
is een aantasting van de
leefbaarheid

horizonvervuiling
vanwege brug

aantasting leefbaarheid,
geluidsoverlast,
luchtvervuiling en
horizonvervuiling

risico op horizonvervuiling door
knoop in de open kom

EVZ en landschapsstructuur wordt
verder doorbroken
verstoring door geluid en
luchtkwaliteit voor uniek
strangengebied

aantasting leefbaarheid, nieuwe entree,
aansluiting bedrijventerreinen
geluidsoverlast,
luchtvervuiling en
sluipverkeer door
wijziging van hoofdroutes

aantasting landschappelijk
en ecologische waarden
strangen gebied door geluid en
verslechterde luchtkwaliteit

horizonvervuiling
vanwege brug

mogelijk horizonvervuiling

g wordt
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3.3 Beleving

Op de kaart gebieds- en uitwerkingsopgaven zijn de
uitwerkingsopgaven gebundeld in verschillende samenhangende

De belevingskaart hierna maakt inzichtelijk wat van het landschap

gebiedsopgave. De uitwerkingsopgaven zijn de plekken (de

beleefd kan worden vanaf de weg, door de weggebruiker.

aansluitingen, kruisingen e.d.) waar de ontwikkeling van A15 en

Maar belangrijker -geredeneerd vanuit het gebied- toont de

A12 ingrijpen op het plangebied. In het volgende hoofdstuk zijn

belevingskaart de impact die de nieuwe weg heeft op de

voor de samenhangende gebiedsopgaven de ontwerpprincipes

beleving vanuit het gebied zelf (bewoners, recreanten enz).

opgenomen.

Opvallende plekken zijn de uiterwaarden opgespannen tussen
de dijken. Bijna vanaf Arnhem is de brug van de A15 hier mogelijk

De ontwerpprincipes zijn:

zichtbaar. Dit vraagt om grote aandacht bij de uitwerking van

•

deze brug en maakt dit tot een van de majeure ontwerpopgaven.

kernkwaliteiten (of wanneer dit niet vermeden kan worden,

De open kom tussen Duiven, Zevenaar en Doesburg maakt dat
vanaf de A12 er een schitterend zicht is op het Veluwemassief.

gericht op het voorkomen van aantasting van waarden en
het compenseren of zoveel mogelijk verzachten);

•

gericht op het benutten van kansen die bijvoorbeeld kunnen

Dit is uniek en dient gekoesterd / versterkt te worden. De knoop

ontstaan door toekomstige waarden en 'het werk met werk

tussen de A12 en A15 is in dit open gebied gelegen. Een

maken' in relatie tot het project A15/A12;

kwalitatief hoogwaardige inpassing is dus noodzakelijk. Wat

•

gericht op het voorkomen van knelpunten die kunnen

ook opvalt is de grote impact ten oosten van Bemmel aan de

ontstaan als gevolg van het project A15/A12, zoals

zuidzijde van de A15. Dit komt door de grote open kom. Aan

bijvoorbeeld geduid op de knelpuntenkaart.

de noordkant van de A15 is deze impact niet aanwezig door de
ligging van de Betuweroute.

3.4. Samenhang en aandacht: gebieds- en
uitwerkingsopgaven
De kaart 'samenhang en aandacht' definieert vanuit de omgeving
de gebieden waardoor het tracé loopt. Opgaven in één gebied
zijn met elkaar verbonden in beeld en dienen ook bij de
uitwerking in samenhang benaderd te worden. Hierbinnen wordt
een onderscheidt gemaakt in:
•

Majeure opgaven zijn van invloed op het schaalniveau
van het gehele gebied, en zelfs nog groter. Het zijn de
opgaven die het visitekaartje zijn voor de streek, voor iedere
gebruiker van de weg.

•

Op een aantal plekken binnen de gebieden, zijn
uitwerkingsopgaven zo aan elkaar verbonden / gerelateerd,
dat deze uitwerkingsopgaven in samenhang opgepakt
moeten worden: de gebiedsopgaven.

•

De aandachtsgebieden vormen integraal samenhangende
uitwerkingsopgaven waartussen op het plaatselijk niveau
veel verbanden zijn. Deze hebben daarom extra aandacht
nodig voor het bereiken van een goede inpassing met
ruimtelijke kwaliteit bezien vanuit het grotere invloedsgebied.
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Beleving
legenda
landschapseenheden
& waardering
kommen
oeverwallen/stroomruggen
opgaand groen
uiterwaarden
water
bebouwd gebied
bebouwingsrand
industrie
talud
openheid en ruimte
open waarneembare ruimtes,
met name de kommen en
de uitwerwaarden
zichtlijnen
netwerk
nieuw tracé A15
snelweg
provinciale wegen
regionale ontsluitingstructuur
spoorlijn
hoogspanningslijn
keermuur
kunstwerk
fietspad
pond
elementen
historisch element
hoogbouw
windmolen

De belevingskaart maakt inzichtelijk wat de
beleving van de weg (wat zie ik vanaf de
weg) en visa versa (vanaf waar zie ik de
weg vanuit het omliggend landschap) is.

82

9 september 2015 - eindconcept

Samenhang en aandacht

De

samenhang

en

aandachtskaart

definieert vanuit de omgeving de gebieden
waardoor het tracé loopt. Opgaven in één
gebied zijn met elkaar verbonden in beeld

GEBIEDEN
Samenhang in landschapsbeeld

Majeure ontwerpopgave

Aandachtsgebieden
inpassing en kwaliteit

ELEMENTEN
Grote kunstwerken
Brug Pannerdenschkanaal

Tunnel Helhoek

Rail OpstapPunt
ROP

Aansluitingen
Knoop

Aansluitingen

Kruisingen
Kruising (geen uitwisseling)

Kruising fiets

Kruising spoor
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Gebiedsopgaven
1.

Overgang van Stad naar Land

2.

Integratie van Park Lingezegen

3.

De open Lingekom

4.

De oversteek over het Pannerdensch kanaal
(majeure ontwerpopgave)

5.

Tussen wal en kom, Groessen en Helhoek

6.

De open kom tussen Duiven en Zevenaar
en

de

aansluiting

A15/A12

(majeure

ontwerpopgave)
7.

Transformatie van Duiven

8.

Transformatie van Zevenaar

Uitwerkingsopgaven
Snelwegknooppunt
A1 Knooppunt Liemers
Aansluiting
B1 Afslag 38/ Grift Poort (Elst-Nijmegen)
B2 Aansluiting N839 / Bemmel
B3 Aansluiting N810 (Duiven en Zevenaar)
B4 Aansluiting Hengelder
Oversteken
C1 De Plak (recreaduct)
C2 Oversteek van de Linge
C3 Oversteek Schrale Weidestraat
C4 Oversteek Rijswijksestraat - De Aa
C5 Oversteek oud lint Groessenseweg
C6 Fietsoversteek Roodwilligenstraat
C7 Griethse Poort / verbinding
Mercurion - Edisonstraat
C8 Fietsoversteek Grift Poort
Rivierkruising
D1 Aanlanding West / inpassing Boerenhoek
D2 Aanlanding Oost
Nieuwe entrees
E1 Entree Duiven Oost
E2 Entree Zevenaar West
E3 Entree Zevenaar Oost
E4 Entree Elst / Nijmegen
Buurtschappen
F1 Buurtschap Aa i.s.m. Huize Rijswijk
F2 Helhoek
Plek overstijgende projecten
G1 Brug Pannerdensch Kanaal
G2 Regionaal snelfietspad
G3 Tolvoorziening
G4 HOV verbinding over A15,
P&R en carpoolvoorzieningen
G5 Rail OpstapPunt
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_04

ruimtelijk kader
& visie

Historische verbinding tussen Duiven en Zevenaar

04 . Ruimtelijk Kader & Visie
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk benoemt per gebieds- en uitwerkingsopgave de

Achteraanvolgens komen hierna de volgende gebiedsopgaven

ontwerp- en inpassingsprincipes voor het project ViA15 (A15

aan de orde:

& A12). Een deel van deze notities is gedurende het RKK

I. Overgang van Stad naar Land

proces de afgelopen periode al verwerkt in het wegontwerp

II. Integratie van Park Lingezegen

ViA15 / landschapsplan. De overige notities zijn betrokken in de

III. De open Lingekom

ontwerpstudies, waaruit het ruimtelijk kwaliteits plan (RKP, zie

IV. De oversteek over het Pannerdensch kanaal

deel B) de resultante is.

V. Tussen wal en kom, Groessen en Helhoek
VI. De open kom tussen Duiven en Zevenaar

Per notitie is in dit hoofdstuk aangegeven of deze wel/niet

VII. Transformatie van Duiven

verwerkt is in het RKP (groene/witte duiding).

VIII. Transformatie van Zevenaar

In een tabel

in de bijlagen is opgenomen waar de notities uit voortvloeien
(bronverwijzing). In een tweede tabel in de bijlagen is de
beleidsstatus van notities weergegeven. Bepaalde notities zijn
niet meegenomen in het RKP, omdat ze bijvoorbeeld reeds
onderdeel uitmaken van een ander traject, of omdat het niet
haalbaar is, of niet direct gerelateerd is aan het project ViA15, of
de verantwoordelijkheid bij andere partijen ligt.
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I.
Overgang van Stad naar Land

Ingrediënten
•

Versterken landschappelijke aantrekkelijkheid,
rustig en consistent beeld tussen knooppunt
Valburg en Ressen.

•

Aandacht voor nieuwe entree aansluiting 38.

•

Goede inpassing

beoogdeROP: ruimtelijk,

infrastructureel, logistiek, landschappelijk.
•

Aan zuidzijde A15 tussen de bedrijvenparken
(Park 15 en de Grift) en A15 buffer-/parkzone
opnemen.

•

Aan de noordzijde A15

voorzetten van de

ingezette beplanting conform ‘Passantenmodel’.
•

Aandacht voor kwaliteit leefklimaat kernen en
buurtschappen

•

Behoud

en

verbindingen

versterken

(langzaamverkeer)

Gebiedsopgave I.
Overgang van Stad naar Land
Karakter / Kernkwaliteiten

Beleving

Hier eindigt de A15 op dit moment. Er komen in dit gebied veel

Het gebied zal in de toekomst niet meer het eindpunt zijn van de

structuren samen. Het vormt de toegang tot de kernen Elst en

A15, maar onderdeel uitmaken van een dynamische zone (die

Nijmegen (Waalsprong). Het gebied is flink in ontwikkeling, zowel

zelfde landsgrensoverstijgend is: de Rhine Alpine corridor). Dit

woon-, werk-, recreatie als duurzame energieontwikkelingen.

maakt de aantrekkingskracht voor de ontwikkelingsgebieden in

Het gebied komt nu over als een ‘technisch landschap’ door

de directe omgeving sterker. Vanaf de snelweg moet het gebied

de betonnen schermen van de Betuweroute, de A15 en de

als een samenhangende eenheid beleefd kunnen worden.

hoogspanningsleidingen. Door het gebied lopen diverse
Uitwerkingsopgaven

historische routes.

•

B1 aansluiting 38 / Grift Poort

Opgave

•

C8 Fietsoversteek Grift Poort

•

Het verhogen van de gebiedskwaliteit, het realiseren van

•

E4 Entree Elst / Nijmegen

een rustig en consistent beeld tussen knooppunt Valburg

•

G5 Rail OpstapPunt

en Ressen. Projecten in samenhang ontwikkelen waarbij
vanuit ieder project een bijdrage wordt geleverd aan behoud
en versterking van het samenhangende landschapsbeeld.
•

Aan de noordzijde A15 voorzetten van de ingezette
beplanting conform ‘Passantenmodel’.

•

Aan

zuidzijde

A15

buffer-parkzone

tussen

de

bedrijventeparken(Park 15 en De Grift) opnemen en het
gebied waar mogelijk beplanten.
•

Aandacht voor de gevolgen van de transformatie van
verkeersstromen op onderliggend wegennet, zowel vanuit
optiek capaciteit wegen, veiligheid en leefbaarheidsaspecten.

•

Aandacht voor de uitstraling en functie voor de nieuwe
entree van Elst / Nijmegen vanaf de afslag 38

•

Een goede inpassing van het beoogde ROP (Rail
OverstapPunt).

•

Het gebied maakt onderdeel uit van de Gelderse Corridor.
De zone moet als onderdeel van de gehele corridor
benaderd worden.

•

Aandacht voor de uitstraling en functie van de nieuwe
entree van Elst/Nijmegen vanaf afslag 38. Vanuit meerdere
projecten (doortrekking A15, Waalsprong, bedrijventerreinen
Park 15 en De Grift, en het eventuele ROP) is reconstructie
van afslag 38 noodzakelijk.

verbreding van het viaduct (Grift) +
vrijliggend fietspad is noodzakelijk
voor een veilige fietsverbinding.
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Ontwerpprincipes G5, Rail OpstapPunt (ROP)

EIMEREN

bestaande inrichting in overeenstemming
brengen met passantenmodel

rand watergang natuurvriendelijk inrichten

Bewaken behoud leefklimaat
buurtschappen Reeth en Eimeren
Voorkeursmodel Rail OpstapPunt tussen Betuweroute en A15,
zodat de omliggende buurtschappen zo min mogelijk verstoort worden

REETH

Inrichting tussengebied conform afspraken
Landschapsplan Betuweroute(passantenmodel) en Gebiedsvisie Stadsregio
eventueel aangevuld met resultaten analyse
kansen duurzame energievoorzieningen (zonnepanelen)
Ontsluiting over bestaande
onderhoudsweg,
direct aan afrit 38

Bufferzone tussen bedrijventerrein en A15,
aansluitend bij het groene beeld van de gehele A15.
Uitgangspunt is een rustig en consistent beeld tussen
knoop Valburg en Ressen
0

50

100

150

200

250m

knooppunt Valburg
ELST
knooppunt Ressen
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ontwikkeling open kom
/ landschapspark De
Danenberg

NIJMEGEN

Ontwerpprincipes B1, aansluiting 38 / Grift Poort ,C8 Fietsoversteek Grift Poort en
E4 Entree Elst / Nijmegen

bestaande inrichting in overeenstemming
brengen met passantenmodel

Capaciteit aansluiting 38 is onvoldoende toekomst bestendig.
Kruispunten en viaduct dienen hiervoor te worden aangepast.
Voorkeursoplossing dubbelzijdig fietspad aan een zijde d.m.v.
van verbreding viaduct.

Inrichting tussengebied conform afspraken
Landschapsplan Betuweroute(passantenmodel) en Gebiedsvisie Stadsregio
eventueel aangevuld met resultaten analyse
kansen duurzame energievoorzieningen (zonnepanelen)

Bufferzone tussen bedrijventerrein en A15,
aansluitend bij het groene beeld van de gehele A15.
Uitgangspunt is een rustig en consistent beeld tussen
knoop Valburg en Ressen
Afrit aansluiten op ontsluiting bedrijventerrein
(nadere afspraken worden nu op korte termijn gemaakt
tussen gemeenten Overbetuwe en Nijmegen en RWS)
Ontwikkeling bedrijventerrein
en Park 15

Door de gemeente Nijmegen gewenste
ontwikkeling bedrijventerrein

Watervoorziening aanvoerroute voor fruitelers richting Danenberg

0
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250m

knooppunt Valburg
ELST
knooppunt Ressen

ontwikkeling
landschapspark
De Danenberg
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II.
Integratie van Park Lingezegen

Ingrediënten
•

Opgave met bijzondere ontwerpaandacht
door de onlosmakelijke samenhang en
veelheid van ontwerpopgaven

•

Voorkomen doorsnijden kwaliteiten

•

Voldoende verbindingen, ook ecologisch
en voor langzaam verkeer, ter borging
eenheid Park Lingezegen

Gebiedsopgave II.
Integratie van Park Lingezegen
Karakter / Kernkwaliteiten
Park Lingezegen, een landschapspark in ontwikkeling tussen
Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw,
natuur en water. De totale oppervlakte van Park Lingezegen
beslaat 1700 hectare en is opgedeeld in vijf deelgebieden
met ieder een eigen accent. Het Park is heeft een belangrijke
gebruiks- en belevingswaarde voor de mensen in Arnhem-Zuid,
Nijmegen- Noord, Bemmel, Huissen, Elst en Lent. Het gebied
wordt goed toegankelijk gemaakt ook voor recreanten en krijgt
het zodanige kwaliteitsimpuls dat het een duurzame groen buffer
blijft. Ook belangrijke (oude) doorgaande routes lopen door het

verbreding van de brug (De Plak) +

park. Het park loopt aan weerzijden van de Betuweroute route

vrijliggend fietspad is noodzakelijk

door en vloeit rond Bemmel. Ook de A15 zal door het park lopen.

voor

een

comfortabele
Opgave

goede,

veilige

en

fietsverbinding

en

mogelijkheden voor ruiters.

Het vormt een opgave met bijzondere ontwerpaandacht door de
onlosmakelijke samenhang en veelheid ontwerpopgaven. De
hoofdopgave is de A15 integreren in het park Lingezegen en
niet de A15 het park laten domineren. Routes en verbindingen
moeten logisch doorgang kunnen vinden.
Daarnaast is er aandacht voor de leefbaarheid van de kernen en
bebouwing(-sclusters) in het buitengebied zowel op het gebied
van omgevingskwaliteit (lucht, geluid) als het voorkomen van
barrierewerking.
Beleving
De A15 moet zich goed voegen binnen de karakteristiek van het
Park Lingezegen, welke in de beleving over de Betuweroute en
de A15 heen gaat. Zichtlijnen, routes en andere verbindingen
zijn hierbij van groot belang.
Uitwerkingsopgaven
•

B2 Aansluiting N839 / Bemmel

•

C1 De Plak (recreaduct) en inpassing ontwerp grondwal
Park Lingezegen

•

C2 Oversteek van de Linge
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Ontwerpprincipes C1, De Plak (recreaduct)

Vanaf de komgrens over De Plak
tot de Kettenlegger vrijliggende fietspaden
Breed profiel t.b.v. ruiterpaden

Ruiterpad tussen
A15 en Betuweroute

Inrichting tussengebied conform D.O. Park Lingezegen

SFR15 aan teen van de dijk,
inpassen in het park Lingezegen i.c.m. watergang
en inpassing grondwal ontwerp Park Lingezegen

Oplossing onveilig viaduct en langzaamverkeer:
verbreding brug aan oostzijde
Onderdoorgang t.b.v. SFR15

Vanaf de komgrens over de plak
tot de Kattenlegger vrijliggende fietspaden
Breed profiel t.b.v. ruiterpaden

Aansluiten paden SFR15 naar woongebied Bemmel

Inpassen waterbergingsbank
i.r.m. knooppunt SFR
Geluidsvoorziening t.b.v. Ressen landschappelijk inpassen
Aandacht voor toegankelijkheid watergangen

0
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Linge

N839

knooppunt
Ressen

kom
BEMMEL

1:3

A15

aarden wal in parklandschap
snelfietspad conform BOK

fietspad

principeprofiel
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Ontwerpprincipes B2, Aansluiting N839 / Bemmel en C2, Oversteek van de Linge

Tweezijdig fietspad aan één zijde de N839

Ontwerp park Lingezegen zichtbaar over A15

Onderdoorgang talud nodig voor SFR

Fietsbrug t.b.v. SFR15

SFR15 op onderhoudspad Betuweroute

Verbreding onderdoorgang van de Linge
t.b.v. sociale veiligheid en ruimte EVZ

SFR15 onder A15 en Betuweroute
Openheid t.b.v. sociale veiligheid
fietsonderdoorgang

Fietsknooppunt op maaiveld,
Fietspad en landbouwverkeersroute
bundelen (onderdoorgang hiervoor geschikt
maken) en koppelen aan N839

Huidige structuur
gebruiken voor SFR15

Aansluiting op SFR15

Inpassen van de weg vanuit het landschap,
d.m.v. flauwe taluds evt. met overmaat

Aandacht voor de uitstraling
van de hoofdentree van
de gemeente Lingewaard

Inpassing Houtakker
Bestaande groenstructuur behouden

Wandelpad (aansluiting met fietsroute) over bestaande lijnen
Brug over de Linge

Baalsestraat aanzetten
met beplanting
als onderdeel "de linten"
park Lingezegen

Vrij zicht over open kom

Bundelen fietsverkeer Bemmel - Huissen aan één zijde
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Ressen
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A15

Linge
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principeprofiel
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III.
De open Lingekom

Ingrediënten
•

een goede inpassing van de A15 zich voegend
naar de kom, zo min mogelijk zichtbaar vanuit
de kom

Gebiedsopgave III
De open Lingekom
Karakter / Kernkwaliteiten
De open kom is als eenheid zeer waardevol en karakteristiek.
In de kom is de openheid gaaf. De Linge stroomt door de kom.
Dit deel van de kom is door de Betuweroute afgesneden van het
noordelijke deel.
Opgave
De opgave ligt in het behoud van de openheid van de kom en
het creëren van een goede afronding daarvan aan de zuidzijde
van de A15. Zoveel mogelijk bundeling met de Betuweroute
gericht op zo weinig mogelijk ruimtegebruik .
Beleving
De beleving van de openheid is uniek. Door de Betuweroute is
deze aan de noordzijde afgesneden. Een goede begrenzing van
de A15 is van belang voor de beleving van de kom als geheel.
Uitwerkingsopgaven
Aan de rand van dit gebied wordt de aanlanding-west

(D1)

geïntegreerd. Hierbij dient het landschap leidend te zijn.
Daarnaast moet aandacht gaan naar een goede rand van de
A15, tevens afronding van de open kom.
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Ontwerpprincipes, De open kom

Landschap open houden en evt. verbinden met Park Lingezegen

SFR over brug,
evt. uitbuigen over bestaan onderhoudspad:
aandacht verkeersveilige kruising
Calamiteitenroute tussen A15 en Betuweroute koppelen aan onderdoorgang
Inpassen van de weg vanuit het landschap,
d.m.v. flauwe taluds evt. met overmaat

Fietsstructuren met het bestaand
fietspad langs de Linge verbinden zodat er
een robuust netwerk ontstaat

Van en naar de weg vrij zicht over de open kom garanderen,
daarom in profiel geen hekwerken, geleiderail of andere opgaande elementen
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EREN

Ontwerpprincipes D1, aanlanding brug West
Vrij zicht vanaf de brug op
de uiterwaarden en omgeving
Uiterwaarden niet aantasten, de randen niet verstoren

Dijkstructuur behouden
en versterken, functioneel
gebruiken als recreatieve verbinding
Helling fietsbrug < 2%
Aandacht voor ruimtebeslag
waterafvoer en -berging brug
binnendijks

Snelfietspad koppelen aan
recreatief fietspad via
oprit parallel aan brug

Veilige fietsknoop
De kruising met de dijk markeren
met als doel de dijk zelf
als zelfstandig element te benadrukken.
De weg komt pas
bij de N838 ‘los’
Landing snelfietspad
(evt. ook gebruiken
voor calamiteitenroute)

Vrije doorzichten onder
de brug nabij Boerenhoek
Fietspad op de dijk houden
(evt. autoverkeer niet
faciliteren)

Aanlanding west en oost
d.m.v. talud: is passend bij
oeverwallen landschap
(flauwe helling ca. 1:5)

Doorzetting snelfietspad aan
noordzijde van de Betuweroute
voornamelijk over bestaande wegen

Aanlanding inpakken
d.m.v. boomgaard

Calamiteitenaansluiting

Hoofdstructuur fietspad
ten zuiden van de A15
de bestaande wegen volgend

Landschapstructuren aanzetten voor de inpassing van de weg

0
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IV.
De oversteek over het
Pannerdensch kanaal

Ingrediënten
•

Majeure ontwerpopgave; het visitekaartje van
de A15

•

De aanlandingen landen op en rond historische
waardevolle dijken

•

Invloed brug en aanlandingen op beschermd
natuurgebied.

•

Invloed brug en aanlandingen op leefbaarheid,
kwaliteit leefomgeving, leefkwaliteit en identiteit
dorpsgemeenschappen

(Boerenhoek,

Loo,

Groessen en bebouwingslinten en gehuchten)
aan weerszijden.
•

Aantrekkelijk recreatief gebied.

Gebiedsopgave IV
De oversteek over het Pannerdensch kanaal

Ontwerpprincipes G1, de brug
De brug is een majeure opgave waarvan de ontwerpprincipes

Karakter / Kernkwaliteiten

in een specifiek ambitiedocument (beeldkwaliteitsplan) nader

•

Open uiterwaarden gebied tussen historische dijken

dienten te worden uitgewerkt. De hoofdlijnen voor deze

•

Brug is nieuwe markering van de Gelderse Poort

ontwerpopgave vanuit het RKK:

•

Havezate dichtbij het tracé

•

•

Waardevolle waai en ooibossen op oostelijke oever

Lodderhoeksestraat, de weg is in één vloeiende lijn continu

•

Uiterwaarden

stijgend tot het midden van de brug

en

dijken

zijn

hooggewaardeerd

landschappelijke elementen
•

Dijken

en

•

strangenlandschap

zijn

belangrijke

De brug is één helder gebaar van Kandiadijk tot en met

Het landschap vormt het vertrekpunt; de beleving landschap
loopt door onder de brug en de brug accentueert het

cultuurhistorische elementen en structuren

landschap
•

Opgave

Vanaf de brug is er vrij zicht over de uiterwaarden en
omliggend gebied

De brug met zijn aanlandingen is een van de twee majeure

•

De verkeersbrug, fietsbrug inclusief voorzieningen t.b.v.

ontwerpopgaves van de A15. Belangrijk zijn de aanlandingen bij

tegengaan van hinder voor omgeving en natuur, elementen

beide dijken en het aanzicht van de brug zelf.

voor verkeersgeleiding, veiligheid etc. is geïntegreerd in
één samenhangend architectonisch/constructief ontwerp

Beleving

•

Het ontwerp is 'state of the art' en weerspiegelt de unieke

De brug en de aanlandingen worden vanaf ver beleefd (bijna tot

situatie: een snelweg door nat natuurgebied en kruising van

in Arnhem). De brug domineert de uiterwaarden.

één van de grote rivieren, bij de binnenkomst van de Rijn
in Nederland

Uitwerkingsopgaven

•

•

G1 De brug

•

D1 Aanlanding brug Oost (ook onderdeel III)

•

D2 Aanlanding brug West (ook onderdeel V)

De aanlandingen en kruisingen met de dijken zijn in het
ontwerp bijzondere aandachtspunten

zicht vanaf de brug
en onder de brug door

hoogste punt in het
midden van de brug

object in het landschap:
aanlandingen markeren

kruising met de
dijklichamen markeren

2%

Profiel vanaf de noordzijde
verhouding horizontaal - verticaal: x10
kruising dijklichaam markeren
						

|

		

Open uiterwaarden				

|

aanlanding inpakken met boomgaard

hoogste punt boven watergang
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Bestaande structuren (weg
gebruiken voor nieuwe
infrastructuur

Ontwerpprincipes G1, de brug

Behoud kleinschalig
oud landschap met waai,
flauwe glooiingen en ooibossen

Vrachtwagen &
moet door ond
zie uitgangspu
fietser in onder
aandacht voor

Vrij zicht vanaf de brug op
de uiterwaarden en omgeving

Kruising van de dijk met de
wordt gemarkeerd met als
als zelfstandig element be
Historische, ruimtelijk ste
vormen een belangrijke r
structuur die moet worde
versterkt, zowel functione
Inpassing steenfabriek i.r.t. brug
Ruimtelijke regelen gronddepots

Helling fietsbrug < 2%

Fietspad is een continue
Ter hoogte van de kruisin
parallel lopend aan de te

Vrij zicht vanaf de brug op
de uiterwaarden en omgeving
Uiterwaarden niet aantasten, de randen niet verstoren
Brug van hoge kwaliteit, brug continue stijgend
tot midden kanaal, brug reageert op omgeving,
vrij zicht vanaf brug op uiterwaarden en omgeving

Dijkstructuur behouden
en versterken, functioneel
gebruiken als recreatieve verbinding
Helling fietsbrug < 2%
Aandacht voor ruimtebeslag
waterafvoer en -berging brug
binnendijks

Snelfietspad koppelen aan
recreatief fietspad via
oprit parallel aan brug

Veilige fietsknoop
De kruising met de dijk markeren
met als doel de dijk zelf
als zelfstandig element te benadrukken.
De weg komt pas
bij de N838 ‘los’

Vrije doorzichten onder
de brug nabij Boerenhoek

0
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V.
Tussen wal en kom,
Groessen en Helhoek

Ingrediënten
•

Opgaven met bijzondere ontwerpaandacht door
de onlosmakelijke samenhang en veelheid van
ontwerpopgaven

•

Aandacht voor kleinschalige groene inpassing
van de A15

•

Aandacht

voor

oversteekbaarheid

en

verbindingen in het gebied
•

Aandacht

voor

leefbaarheid

dorpsgemeenschappen en bebouwingsclusters
in het buitengebied: omgevingskwaliteit (geluid,
lucht, lucht) en voorkomen barrièrewerking.
•

zo min mogelijk verlies van woningen en een
hart voor Helhoek

Gebiedsopgave V.
Tussen wal en kom, Groessen en Helhoek
Karakter / Kernkwaliteiten
•

Kleinschalig gebied, diversiteit aan functies, recreatief
aantrekkelijk, veel verbindingen

•

Overgang tussen kom en uiterwaarden: oeverwal /
stroomrug

•

Gebied reeds door Betuweroute doorsneden, tunnelbak
komt in gebied bovengronds

•

Hechte dorpsgemeenschappen Groessen, Loo en Helhoek

•

Cultuurhistorisch waardevol landschapspatroon, oude
routes

•

Huis Rijswijk gelegen direct aan nieuwe tracé

Opgave
•

Opgave

met

bijzondere

ontwerpaandacht

door

onlosmakelijke samenhang diverse ontwerpopgaven.
•

Aandacht

voor

oversteekbaarheid,

samenhang

en

verbindingen in het gebied.
•

Aandacht voor cultuurhistorische- en landschappelijke
waarden

•

Aandacht voor leefbaarheid dorpsgemeenschappen en
bebouwingsclusters in het buitengebied, zowel op het
gebied van omgevingskwaliteit (geluid, lucht, lucht) als
voorkomen barrièrewerking.

Beleving
naast

borden en bewegwijzering integreren

de Betuweroute. Visueel geen lijnelement in landschap

met aanwezige kunstwerken bij (half)

toevoegen. Bestaande structuren dienen belevingswaarde

verdiepte ligging.

A15

mag

geen

nieuwe

doorsnijding

betekenen

landschap te bepalen. Barrièrewerking en geïsoleerd liggende
gemeenschappen / bebouwingsclusters zoveel mogelijk
voorkomen.
Uitwerkingsopgaven D2 aanlanding oost
•

C3 Oversteek Schrale Weidestraat

•

C4 Oversteek Rijswijksestraat - De Aa

•

C5 Oversteek oud lint Groessenseweg

•

F1 Buurtschap Aa i.s.m. Huize Rijswijk

•

F2 Buurtschap Helhoek

verlichting in de wand aanbrengen.
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zicht vanaf Rijndijk richting Pannerdensch Kanaal

Ontwerpprincipes D2, aanlanding brug Oost

Bestaande landschap versterken door:
wegbeplanting en beplanting langs kavelgrenzen
Aandacht voorkomen geluidshinder
(d.m.v. landschappelijke inpassing)

Boscompensatie dient voldoende te zijn
Passend in de landschappelijke inpassing.
(nader aan te tonen)

Aandacht voorkomen
geluidshinder Loo

let op onderhoudsstroken
watergangen
Bestaande helling
is te steil
mogelijk kruispunt
verplaatsen naar
noorden

te weinig ruimte voor inpassing SFR15
profiel SFR15 te smal:
4,5 meter met aan weerszijde 2 meter berm
aandacht voor veiligheid (zicht tegemoetkomende auto's)
Fietspad richting Zevenaar over
bestaande landschappelijke lijnen

inpassing van de weg vanuit het omliggende landschap,
kleinschalig: afwisseling van onbeplante wallen, opgaande beplanting.
meerwaarde inpassing voorkomen geluidshinder (dwarsprofiel)
Bestaande structuren (wegen)
gebruiken voor nieuwe
infrastructuur
Behoud kleinschalig
oud landschap met waai,
flauwe glooiingen en ooibossen

Vrij zicht vanaf de brug op
de uiterwaarden en omgeving

Bomenrij tussen weg en parallelweg

Vrachtwagen & hulpdiensten
moet door onderdoorgang,
zie uitgangspunten waterschap.
fietser in onderdoorgang minder diep dan de vrachtauto
aandacht voor sociale veiligheid tunnel
Kruising van de dijk met de brug
wordt gemarkeerd met als doel de dijk
als zelfstandig element benadrukken
Historische, ruimtelijk sterk aanwezige dijken
vormen een belangrijke ruimtelijke dragende
structuur die moet worden behouden en
versterkt, zowel functioneel als visueel.

Helling fietsbrug < 2%
Fietspad is een continue lijn over de dijk.
Ter hoogte van de kruising met brug,
parallel lopend aan de teen van de dijk

0
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GROESSEN

Ontwerpprincipes C4, rand Groessen en Huize Rijswijk

Fietsnetwerk versterken A15
inpassing d.m.v. kleinschalige
landschappelijke inkleding met
groen met parkachtige uitstraling.
Zoeken naar functionele invulling
Huize Rijswijk ter versterking
ruimtelijke positie in het park.

Bij g
ligg
klei
op b

Afstand tot de wijk Diesveldt is minimaal 140m

Parkvoorstel
Zichtbaar maken en herbeplanten van de
crevassegeul oostelijk van de Schraleweidsestraat.
Keermogelijkheid voor
auto's Kerkakkers

Bestaande landschap versterken door:
wegbeplanting en beplanting langs kavelgrenzen
Aandacht voorkomen geluidshinder
(d.m.v. landschappelijke inpassing)

Boscompensatie dient voldoende te zijn
Passend in de landschappelijke inpassing.
(nader aan te tonen)

let op onderhoudsstroken
watergangen
Bestaande helling
is te steil
mogelijk kruispunt
verplaatsen naar
noorden

te weinig ruimte voor inpassing SFR15
profiel SFR15 te smal:
4,5 meter met aan weerszijde 2 meter berm
aandacht voor veiligheid (zicht tegemoetkomende auto's)
Fietspad richting Zevenaar over
bestaande landschappelijke lijnen

inpassing van de weg vanuit het omliggende landschap,
kleinschalig: afwisseling van onbeplante wallen, opgaande beplanting.
meerwaarde inpassing voorkomen geluidshinder (dwarsprofiel)
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rekening houden met
waterbergingsfunctie

Ontwerpprincipes:

Optimalisatie verdiepte (-6) en half verdiepte ligging (-4)
Doel: kruisende wegen blijven op huidige hoogte liggen
Doel: Deksel op Helhoek

geheel verdiepte
ging aanlandingen zo
in mogelijk en verbindingen
bestaande plek houden

GROESSEN

Half- verdiepte ligging

GROESSEN
0
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Geheel verdiepte ligging
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Ontwerpprincipes F2, Helhoek

knip doorgaande route voor auto's

Aandacht voor aantasting luchtkwaliteit
Aandacht voorkomen
geluidshinder Helhoek
Kans watergang zichtbaar in kern Helhoek
Aandacht voor bestaande vuilstortlocatie

EN

beeld kern Helhoek

Herstel oorspronkelijke
route naar
Beerenclaauw

Deksel over verlaagde A15, inpassen met
kleinschalig groen(dorpsplein) zodat
deze vanaf het maaiveld niet beleefbaar
is. Creeren nieuw hart voor Helhoek,
daardoor voorkomen van
ontwrichting gemeenschap
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Ontwerpprincipes:

GROESSEN

Half- verdiepte ligging

GROESSEN

Geheel verdiepte ligging
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VI.
De open kom tussen Duiven en Zevenaar
en aansluiting A15/A12

Ingrediënten
•

Majeure ontwerpopgave

•

Knoop tussen A15 en A12 als entree ligt in een
open kom

•

Aandacht voor de nieuwe ontsluiting, wijzigende
verkeersstromen en nieuwe entrees voor Duiven
en Zevenaar, invloed niet alleen tot de komgrens
maar doorlopend tot ver in de kernen

•

Uitloopgebied voor Duiven en Zevenaar

•

Goede langzaam verkeerroutes

•

Oog voor voorkomen barrièrewerking

Gebiedsopgave VI.
De open kom tussen Duiven en Zevenaar
Karakter / Kernkwaliteiten
•

De open groene kom tussen Duiven, Zevenaar, Doesburg

•

De open groene ruimte tussen Zevenaar en Duiven

•

De historische verbindingen tussen Duiven en Zevenaar

•

Diverse (snel)fietspaden tussen Duiven en Zevenaar

•

Verbindingen tussen beide delen open kom aan weerszijden
van de A12

Opgave
Goede inpassing van de knoop A15 / A12, gelegen in de open
kom, en als startpunt/beëindiging van de A15. Bijzondere
aandacht nodig voor de nieuwe ontsluiting en entrees van zowel
Duiven en Zevenaar. De nieuwe aansluiting heeft grote invloed
op de interne ontsluiting, kwaliteit leefomgeving (milieuaspecten
en veiligheid) en beleving van de kernen en de relatie met het
buitengebied.
Beleving
De Knoop tussen A15 en A12 als entree ligt in een open kom en
is van ver zichtbaar gelegen in het open landschap. Dit vraag om
aandacht bij het ontwerp. Visa versa geldt dat vanuit de knoop
door de fly-over er veel zicht is op de omgeving, onder andere
het Veluwemassief dat zeer bijzonder is in Nederland.
De kom eindigt in beleving bij de N810.
Uitwerkingsopgaven
•

A1 Knoop Liemers

•

B3 Aansluiting N810 (Duiven-Zevenaar)

•

C6 Fietsoversteek Roodwilligenstraat

tunnelbak met taludranden afwerken
zodat overgangen minder abrupt zijn
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Ontwerpprincipes B3, Aansluiting N810 (Duiven-Zevenaar)
Bestaande onderdoorgang behouden
t.b.v. wandelmogelijkheden

Heeft bak/verdiepte ligging consequenties voor grondwaterstand en externe veiligheid?
verzakking woningen Zevenaar?
Bomenrij Helstraat behouden

Broeklandschap doorzetten tot infralijnen
(kavelsloten verlengen)
Laanbeplanting 'oude N810' uitdunnen
Continuiteit oude
Rijksweg beleefbaar maken

Voetpad

Locatie ommetje

Onderdoorgang zo dicht mogelijk bij
de knoop leggen
mogelijke uitbreiding P+R
"Oortjes" compact mogelijk, in lijn met verkaveling
Bushaltes zo dicht mogelijk bij onderdoorgang
BUS
en tegenover elkaar. Zo kort mogelijke duikers
BUS
Kruispunt Schellenkrans inrichten voor optimale leefbaarheid
binnen de "oortjes"
evt. ontkoppelen, geluid, fijnstof, ruimtebeslag, verdiepte ligging
Oostzijde in tact laten, bomenrij Helstraat behouden
!
Helstraat bestaat uit rechstanden en knikken
P+R
P+R met coulissen inpassen
Entreegebied zorgvuldig vormgeven
Vrijliggend voetpad tussen Zevenaar-Duiven erf zuidzijde zoveel mogelijk sparen
verbinding met P+R en bushaltes
Heuvels voor geluid en beleving entree
Locatie ommetje: Groesse Weide, oud hollands landschap
Brug en pad toevoegen voor ontsluiting woonwijk
Oversteek
voetpad

BUS

BUS

Voetpad

fietsverbindingen
met woonwijken

Inrichtingsopgave,
verlenging van het park

Bestaande verbindingen doorzetten,
herstellen en voorkomen van verdere
doorsnijding waardevol landschap.

BUS

Hoeken kruising
groen inkleden

open kom
A12

DUIVEN

A12

ZEVENAAR
N810

122

Recht tracé, vol bomen
Noordzijde geluidswal met voetpad

Ontmoeting hoofdstructuren
BUS
zorgvuldig vormgeven
Bushalte verplaatsen
Fietspad noordzijde vervallen
Nieuwe bomen Arnhemseweg

Ontwerpprincipes A1, Knoop Liemers, en C6, fietsoversteek Roodwilligenstraat

Voorstel tracé verlegging gasleiding (globaal)
i.v.m. voorstel hoofdwatergang:
deze wordt hierdoor maar 1x gekruist

Waterberging en afvoer via lange lijnen passend in de verkavelingsstructuur van het landschap

Vrij zicht vanaf flyover over het omliggende landschap waarborgen
fietstunnel combineren met duiker
Tunnelbak met taludranden afwerken
zodat de overgangen minder abrupt zijn

Bomen kappen en
betrekken bij landbouwareaal
De natte verbindingen onder de A12 zodanig
inrichten dat deze ook kunnen functioneren als
ecologische verbinding voor fauna (looprichels)

Teen van talud loopt parallel aan de weg,
het talud neemt zodoende toe in steilte
Viaduct i.s.m. grondwerk is een integraal
ontwerp. Markeert begin/einde A15
Kantsloot is doorlopend, parallel langs
de A12(weerszijden). Deze versterkt
de lijn van de A12

Bundeling watergang
met aardgastransportleiding

Ommetjes via schouwpaden
langs waterlopen
Fietstunnel combineren met duiker

Locatie ommetje

Flauwe taluds aan
de buitenzijde (1:5)
zodat weg opgaat in
landschap

Snelfietspad in een rechte lijn over A15,
met huidige open bomenrij. Ook toegankelijk
maken voor landbouwverkeer

Doorzichten behouden

principe profiel
Fietspad ligt ononderbroken op een vaste afstand van de N810 af (m.u.v de twee
bruggen). Bomenrij (evt. dubbelle rij) begrenst en markeert de overgang tussen de
open kom en het kleinschalige landschap rondom Helhoek en Groessen.
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VII.
Transformatie van Duiven

Ingrediënten
•

Voorkomen knelpunten ten aanzien van
verkeersdoorstroming als gevolg van
aansluiting A15

•

Voorkomen

aantasting

kwaliteit

leefomgeving als gevolg van extra
verkeer
•

Aandacht voor de nieuwe entree van
Duiven, zowel in functioneel als in
belevingsopzicht

Gebiedsopgave VII.
Transformatie van Duiven
Karakter / Kernkwaliteiten
Duiven is een aantrekkelijk woon- en werkgemeenten aan
de A12. Duiven is daardoor optimaal bereikbaar. Door het
doortrekken van de A15 komt Duiven centraler te liggen in de
regio Arnhem – Nijmegen. Ten noorden van Duiven en deels
ten oosten ligt het open broeklandschap, wat doorsneden wordt
door de A12. Ten zuiden (en ten zuidoosten) ligt het meer
kleinschalige coulisselandschap, wat ook een belangrijke functie
heeft als recreatief uitloopgebied.
Opgave
•

Naast de stevige invloed op het buitengebied en de
Duivense dorpsgemeenschappen heeft de A15 tot gevolg
dat de verkeersstromen door de kern wijzigen als gevolg
van de A15, onder andere ook door sluipverkeer richting
de A15.

•

Aandacht voor de gevolgen van deze transformatie van
verkeerstromen op het onderliggend wegennet, zowel vanuit
optiek capaciteit wegen, veiligheid en leefkwaliteitsaspecten

•

Aandacht voor de uitstraling en functie van de nieuwe
entree van Duiven aan de oostzijde vanaf de A15.

Beleving
Duiven komt centraler in de regio te liggen. Er ontstaat een
belangrijke nieuwe hoofdentree aan de oostzijde, dit vraagt om
aandacht vanuit verkeerskundige aspecten, maar zeker ook
vanuit beeldkwaliteit en leefbaarheid.

Ook de oostzijde van

Zevenaar moet beleefd blijven worden als een aantrekkelijk
en (verkeers)veilig woon- en leefgebied. Het geschikter en
aantrekkelijker maken van het tussengebied tussen Duiven en
Zevenaar als uitloopgebied kan hieraan bijdragen.
Uitwerkingsopgaven
•

E1 entree van Duiven
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zicht vanuit Duiven richting Zevenaar

Ontwerpprincipes E1, entree van Duiven

Nut en noodzaak
parkeervoorziening

A12

!

DUIVEN

Voorkomen aantasting leefbaarheid en veiligheid door toenemend verkeer
Aandacht voor
uitstraling hoofdentree
Duiven

N810

Aandacht voor opstelruimtes, doorstroming
e.d. door gewijzigde verkeersstromen

ZEVENAAR
Voorkomen
sluipverkeer
Historische verbinding
markeren met bomen
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Wetering
markeert
rand open
broeklandschap
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VIII.
Transformatie van Zevenaar

Ingrediënten
•

Opgaven met bijzondere ontwerpaandacht door
de onlosmakelijke samenhang en veelheid van
ontwerpopgaven

•

Aandacht voor het faciliteren van de gevolgen
van transformatie van de verkeerstromen in
Zevenaar, ook op het gebied van de kwaliteit
van de leefomgeving

•

Aandacht voor de beide nieuwe entrees
van Zevenaar, zowel in functioneel als in
belevings-opzicht

•

aandacht

voor

goede

bereikbaarheid

bedrijventerrein nu aansluiting Griethse Poort
vervalt

Gebiedsopgave VIII.
Transformatie van Zevenaar
Karakter / Kernkwaliteiten

Beleving

Kern Zevenaar, een aantrekkelijke, dynamische woon- en

Zevenaar komt centraler in de regio Arnhem Nijmegen te

werkgemeente in het groen. Zevenaar heeft een volledige

liggen. Er ontstaat een belangrijke nieuwe hoofdentree aan

aansluiting op de A12, waarmee ook de bedrijventerreinen

de westzijde, dit vraagt om aandacht vanuit verkeerskundige

optimaal bereikbaar zijn. Hierdoor wordt verkeersbelasting in

aspecten, maar zeker ook vanuit beeldkwaliteit en leefbaarheid.

de kern en aantasting kwaliteit leefomgeving voorkomen. Ten

Ook de westzijde van Zevenaar moet beleefd blijven worden als

noorden van de A12 ligt het open broeklandschap en ten zuiden

een aantrekkelijk en (verkeers)veilig woon- en leefgebied.

/ westen het meer besloten en kleinschalige coulisselandschap.

Het gebied tussen de A12 - Edisonstraat is een open

De Hengelder Leigraaf is een belangrijk lijnelement ten noorden

groene ruimte met afwisselende functies. Het geschikter en

van de A12, welke samen met een populierenrij oploopt met

aantrekkelijker maken van het tussengebied tussen Zevenaar en

de A12. Aan de westkant komt verkeer via de N810 Zevenaar

Duiven als uitloopgebied kan hieraan bijdragen.

binnen, dit is de oude route tussen de kernen.
Uitwerkingsopgaven
Opgave
•

Opgaven

met

bijzondere

ontwerpaandacht

door

onlosmakelijke samenhang en veelheid ontwerpopgaven.
•

•

B4 Aansluiting Hengelder

•

C7 Griethse Poort

•

E3 Entree Zevenaar Oost

Aandacht voor de transformatie van verkeerstromen over
het onderliggend wegennet in Zevenaar door wijzigende
aansluitingen, zowel vanuit optiek capaciteit wegen,
veiligheid en leefkwaliteitsaspecten

•

Aandacht voor de uitstraling en functie van de nieuwe
entree van Zevenaar

•

Aandacht voor goede bereikbaarheid bedrijventerreinen nu
aansluiting Griethse Poort vervalt

•

Rechtstreekse verbinding knooppunt Hengelder met
bedrijventerrein Hengelder, Tatelaar, Mecurion en 7poort

Bedrijven met representatieve gevel

|

Bedrijven-

en groen voorterrein 				

|

|

ontsluitingsas

Open groene ruimte tussen A12 en Edisonstraat		

|		

|								

|

principe profiel rand van Zevenaar aan de A12
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A12

De opgaven van de nieuwe aansluiting Hengelder, de nieuwe
entree van Zevenaar aan deze zijde en de complexe opgaven
als gevolg van het wegvallen van de aansluiting Griethse
Poort zijn onlosmakelijk verbonden. Deze hele zone moet in
samenhang ontworpen worden, zowel vanuit het oogpunt van
het goed kunnen blijven functioneren van de bedrijven (die
nu verkeer afwikkelen via de aansluiting Griethse Poort), het
behoud van de leefkwaliteit en voorkomen van de aantasting
van de leefkwaliteit in de woongebieden door verkeersstromen
door de kern en het zorgen voor een helder en aantrekkelijk
beeld vanaf de A12.

N336

Hengelderweg

ZEVENAAR

Ontwerpprincipes C7, Griethse Poort

Zicht over Broek naar Veluwezoom

Parallelwegen langs de A12 aan elkaar verbinden
en benadrukken met bomenrijen
Fietsverbindingen onder
de A12 door langs de
Doesburgweg

Aanpassing infrastructuur
i.v.m. gewijzigde bereikbaarheid

Parallelwegen komen in een kruising samen,
fietsstructuur Oude Steeg( Giesbeek) en Nieuwe
Steeg (Didam) koppelen.
Optie tweezijdig fietspad noordzijde Nieuwe Steeg

Opruimen groen in de knoop
Mogelijke transformatie bedrijventerrein
i.v.m. gewijzigde bereikbaarheid Sportvelden vervallen,
!
clubhuis transformeren,
kans representatieve entree
Zevenaar
Aandacht bereikbaarheid
bedrijventerrein

Calamiteitenaansluitingen:
de snelweg af

Verbreding A12 naar zuiden,
meer ruimte tussen Nieuwe steeg
en snelweg
Snelfietspad parallel aan A12 en Edisonstraat

Herprofileren brede
Doesburgseweg naar
beperkte verkeersfunctie

Mogelijke transformatie bedrijventerrein
i.v.m. gewijzigde bereikbaarheid

0

50

100

150

200

Parallelwegen langs de A12 aan elkaar
verbinden en met bomenrij benadrukken
Herstellen historische route:
aansluiting fietspad Didamseweg - Tatelaarweg
Ambitie: milieustraat verplaatsen
of herinrichten
Potentiele locatie klein landmark
Aandacht voor hoogte
geluidswering & beplantingen.
Zicht op bedrijven

250m

In profiel Edisonstraat vrachtparkeerplaatsen opnemen
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De opgaven van de nieuwe aansluiting Hengelder de nieuwe
entree van Zevenaar aan deze zijde en de complexe opgaven
als gevolg van het wegvallen van de aansluiting Griethse
Poort zijn onlosmakelijk verbonden. Deze hele zone moet in
samenhang ontworpen worden, zowel vanuit het oogpunt van
het goed kunnen blijven functioneren van de bedrijven (die
nu verkeer afwikkelen via de aansluiting Griethse Poort), het
behoud van de leefkwaliteit en voorkomen van de aantasting
van de leefkwaliteit in de woongebieden door verkeersstromen
door de kern en het zorgen voor een helder en aantrekkelijk
beeld vanaf de A12.

N336

Hengelderweg

ZEVENAAR

Ontwerpprincipes B4, Aansluiting Hengelder en E3, Entree Zevenaar Oost

Lengte A12 versterken door parallel gelegen Leigraaf en populierenrij
Ambitie: Parkzone / representatieve zone
parallel aan A12 voor bedrijven

Bedrijvenontsluitingsas (Edisonstraat)
direct koppelen aan de ontsluiting met
A12, profiel kwalitatief versterken,
snelfietspad versterkt beleving en waarde
van deze as
A12 aan weerszijden begeleiden met populierenrij
Stimuleren bedrijven met hoogwaardige
beeldkwaliteit richting de A12
Verplaatsen hondenverenigingen (3)

fietsroute

Oksel t.b.v. waterberging

!

Aansluiting A12 direct op bedrijvenas Zevenaar
Oksel vormt schakel oud en nieuw, veel ruimte voor inpassing
Doortrekken SFR naar Hengelderweg
Verbreden doorgang vanwege opstelstrook

Volgt oude historische lijn Zevenaar,
Didam, wordt aangezet met
bomenlaan ter versterking van
het karakter. Doorgang onder talud
bedrijvenontsluitingsas noodzakelijk

Markeren entree Zevenaar

alternatieve aansluiting Hazenpad op 7Poort

Voorkomen aantasting leefkwaliteit Zevenaar als gevolg van grotere verkeersstromen

mogelijk koppelen met ambities
station Zevenaar Oost, ook
i.v.m. fietstunnel

Aansluiting doortrekken i.v.m.
toekomstige ontwikkelingen
Witte Kruisweg

0
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Plekoverstijgend

G2, het regionaal snelfietspad

G4, HOV verbinding over A15, P&R en
carpoolvoorzieningen

Ontwerpprincipes
•

Snelfietspad is eenduidig vormgegeven en over de gehele

Ontwerpprincipes

lijn herkenbaar (eenheid in kleur en materiaal)

•

Voldoende breedte in het profiel van de vluchtstrook op de

•

Snelfietspad heeft voldoende maat (min. 3,6 meter)

aansluitingen, zodat het HOV ongehinderd en snel over de

•

Snelfietspad loopt heeft zo min mogelijk gelijkvloerse

vluchtstrook kan wanneer dat nodig is.
•

kruisingen
Beperkt ander verkeer op snelfietspad toestaan

•

Snelfietspad verbindt Duiven/Zevenaar met Bemmel/ Elst/

•

HOV haltes zijn gecombineerd met P&R locaties en
carpoolmogelijkheden

Nijmegen
•

Voldoende P&R locaties, carpoolmogelijkheden liggen zo
dicht mogelijk bij de knoop.

•

•

Snelfietspad volgt voornamelijk de bestaande wegen.

Voorzieningen liggen zo dicht mogelijk bij de op- en afritten
en zijn groen / lanschappelijk ingepast.

G3, een tolvoorziening
Ontwerpprincipes
•

Voor de voorziening zijn geen extra rijbanen nodig ('free
flow'-systeem)

Plaatsing voorziening:
•

Plaatsing van tolvoorzieningssystemen over de weg
kopellen met de tunnel onder Helhoek, zodat deze niet
zichtbaar is in het landschap.

•

Of plaatsing van tolvoorzieningssysteem over de weg
koppelen met Huize Rijswiek (was vroeger een tolhuis)

•

Of op een logische plek, als onderdeel van de een
kunstwerk zoals de brug (bijvoorbeeld bij de kruising met
de dijken)

Mochten er toch extra rijbanen / opstelstroken nodig zijn dienen
deze:
•

niet in het opengebied te worden geplaatst (met name de
kom van de Linge, en de open ruimte tussen Zevenaar en
Duiven)

•

Tolvoorziening

clusteren

aan

een

oeverwal

en

landschappelijk groen inpakken/aankleden
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Deel B_RKP
Ruimtelijk
KwaliteitsPlan

Havezate Huis Loowaard ligt vrij in de uiterwaarden nog zonder brug op de achtergrond

05. Ruimtelijk KwaliteitsPlan
Ruimtelijk KwaliteitsPlan A15-A12.
Het RKK & RKP vormen de centrale spil voor de bewaking

Het RKP geeft optimalisaties en verbetervoorstellen voor

en borging van kwaliteit en integraliteit zowel voor het project

de inpassing van het project A15 / A12, gedragen door de

ViA15 als voor direct en onlosmakelijk gerelateerde projecten.

regiopartijen. Het RKK vormt hiervoor de onderbouwing.

Het omvat de notities en ontwerpprincipes die van belang zijn
om te betrekken bij de verdere planvorming en uitwerking van

Dit RKP is als regionaal voorstel op 10 september formeel

het project ViA15 en de verknoopte projecten. De notities zijn

overhandigd aan de voorzitten van het Bestuurlijk Overleg

gericht op een zo optimaal mogelijke landschappelijke inpassing

Grondgebonden Gemeenten.

en ontwerp met ruimtelijke kwaliteit.
Via ontwerpende studies zijn deze notities onderzocht, verder
geconcretiseerd en uitgewerkt voor de deelgebieden. Dit heeft
geresulteerd in het Ruimtelijk KwaliteitsPlan (RKP) voor het
project ViA15 en het direct gerelateerde invloedsgebied. Het
RKP A15- A12,(regiovoorstel) omvat naast concrete uitwerking
in kaartbeelden, ook uit doorsneden en profielen voor belangrijke
onderdelen.

Het ontwerp in het RKP(deel B) voor de deelgebieden is gemaakt op basis
van de meest recente kennis en inzichten. Aanvullende onderzoeken en
voortschrijdend inzicht kan in de komende periode leiden tot optimalisering
of bijstelling van het technisch ruimtelijk ontwerp.
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Kaartbladen
1.

Aansluiting 38 (A15)

2.

Gebied De Plak (A15)

3.

Gebied N839 (A15)

4.

Open Lingekom (A15)

5.

Aanlanding west (A15)

6.

Aanlanding oost (A15)

7.

Stadsrand Groessen - Helhoek (A15)

8.

Gebied N810 (A15)

9.

Gebied knoop Liemers (A15 - A12)

10.

Gebied Griethse Poort (A12)

11.

Gebied Hengelder (A12)

Elst
Valburg

3.

2.
1.

Eimeren

3

2

Reeth

Bemmel

Nijmegen
140

Arnhem

Duiven
9.

Westervoort

8.

8

10
9

10.

9

Groessen

8

7.
Loo

Helhoek

11

7

Huissen

7

6.

6

Zevenaar

4

3

4

6

5.
5

4.

5

Angeren

Doornenburg

Gendt
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11.

01. Aansluiting 38 (A15)
gemeente Overbetuwe
Korte typering opgave
Het gebied zal in de toekomst niet meer het eindpunt zijn van de
A15, maar onderdeel uitmaken van een dynamische zone. Dit
maakt de aantrekkingskracht voor het gebied nog sterker. Het
gebied moet vanaf de snelweg als een samenhangende eenheid
beleefd worden.
Het gebied vormt de entree van de kernen Elst en Nijmegen
en de ontsluiting van de (nieuwe) bedrijventerreinen van de
gemeente Nijmegen en Overbetuwe. De afwikkeling van al deze
stromen dient soepel en veilig plaats te kunnen vinden.
In dit gebied komen veel (historische) structuren samen. De
opgave is om door de toevoeging van de nieuwe structuren,
het geheel te versterken en het gebied zo optimaal mogelijk te
kunnen laten functioneren.
Enkele voorbeelden ontwerpkeuzes RKP
•

Zorgdragen voor een rechtstreekse ontsluiting van de
bedrijventerreinen op de structuur van afrit 38. Extra
belasting van de Griftdijk en sluipverkeer wordt voorkomen
door de afslag niet direct op de Rijksweg Zuid aan te
sluiten, maar gecombineerd met de ontsluiting van Betuws
Bedrijvenpark, vorm te geven.

•

Realiseren van een veilige fietsroute langs de Rijksweg
Zuid. Dit middels een tweezijdig fietspad aan de oostzijde
van de Rijksweg Zuid en de verbreding van de huidige brug
aan de oostzijde.

•

Vanuit het RKP wordt aanbevolen om onderzoek op te
starten, gericht op het voorkomen van overmatige extra
aantasting van het woon- en leefklimaat van o.a. Reeth en
Eimeren.
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inrichting landschapszone

Griftdijk

0
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02. Gebied De Plak (A15)
gemeente Lingewaard
Korte typering opgave
De Plak is onderdeel van de gebiedsopgave ‘Integratie Park
Lingezegen’. Het Park heeft een belangrijke gebruiks- en
belevingswaarde voor de omliggende gebieden en moet vanuit
alle zijden goed en veilig bereikbaar zijn. Door het park lopen
(historische) doorgaande routes. De A15 moet geïntegreerd
worden in het park en niet het park domineren. De Plak is
een belangrijk recreaduct over de A15/Betuweroute in het park.
Onderdeel van de opgave voor het recreaduct is ook een goede
inpassing van de Snelfietsroute A15.
Enkele voorbeelden ontwerpkeuzes RKP
•

Een goede oplossing voor het voor langzaam verkeer
onveilige viaduct De Plak. Dit is vormgegeven middels een
vrijliggend tweezijdig fietspad in een breed profiel, welke
ook kan dienen als ruiterpad. De bestaande brug moet
hiervoor worden verbreed.

•

Een integraal onderdeel is de inpassing van de Snelfietsroute,
gelegen aan de teen van de grondwal. Noodzakelijk
hiervoor is de realisatie van een onderdoorgang aan de
zuidzijde van De Plak.

•

Het gebied tussen de A15 en de woonwijk maakt deel uit
van het parklandschap(aanplant fruitbomen).

•

De watergang volgt niet de structuur van de A15 maar de
aanwezige verkavelingslijnen. De grondwal loopt flauw af
naar het zuiden om ook hier de parkstructuur aan te zetten.

•

De fiets- en wandelstructuren sluiten aan op het lokale
netwerk(o.a. op het RijnWaalpad, fietsroute ten noorden
van De Plak en wandelroutes in de woonwijk).

•

Inpassen

waterbergingsbank

i.r.m.

knooppunt

van

fietspaden en bestaande duiker.
•

Nieuwe bomenrij van populieren aan noordzijde.
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03. Gebied N839(A15)
gemeente Lingewaard
Korte typering opgave
De N839 wordt aangesloten op de A15, de verkeersintensiteiten
zullen toenemen. De hoofdontsluitingsfunctie van de N839
voor de kernen en bedrijventerreinen moet goed geborgd zijn.
Hiervoor is reconstructie noodzakelijk. Daarnaast is de N839
een belangrijke route in Park Lingezegen voor langzaam
verkeer. Een veilige afwikkeling hiervan moet eveneens
geborgd zijn. Ook ligt hier de opgave van een goede afstemming
op het viaduct Betuweroute, dient de Snelfietsroute geïntegreerd
te worden en is de passage van de Linge een belangrijk
aandachtspunt.
Enkele voorbeelden ontwerpkeuzes RKP
•

Een gezamenlijke onderdoorgang (A15 en Betuweroute)
voor de Snelfietsroute en de fietsroute Bemmel – Huissen.
Voorkeurstracé van Snelfietsroute wijzigt hier van zuidnaar noordligging. Door de fietsroute Bemmel – Huissen
los te knippen van de N839, kan de ruimte op het
bestaande viaduct gebruikt worden voor de inpassing
van de (te verbreden) N839. Hierdoor is sprake van flinke
kostenbesparing.
Een onderdoorgang voor de Snelfietsroute A15 van de

9

•

N839 (aan noordzijde) in lijn met historische structuur,
waarna deze de route over het onderhoudspad van de
Betuweroute kan vervolgen.
•

Een fietsbrug voor de Snelfietsroute over het riviertje de
Linge, breed genoeg voor een ecologische verbindingszone

•

Kars

traat

9

functie van het riviertje en de recreatieve fietsroute.
Brede brug A15 over riviertje Linge vanuit oogpunt sociale
veiligheid recreatieve fietsroute.
•

De fietsroute Bemmel – Huissen geheel los knippen van
de N839 met tweerichtingfietsverkeer aan een zijde. Deze
koppelen aan bestaande te behouden groenstructuur.

•

Behouden groenstructuur langs N839 en kruising fietspaden
op maaiveld.
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04. Open Lingekom (A15)
gemeente Lingewaard
Korte typering opgave
De open kom van de LInge is als landschappelijke eenheid zeer
waardevol en karakteristiek. Dit deel van de kom is door de
Betuweroute afgesneden van het noordelijke deel.
De opgave ligt in het behoud van de openheid van de kom
en het creëren van een goede afronding daarvan aan de
zuidzijde van de A15. De ontwikkeling is gericht op een zoveel
mogelijke bundeling met de Betuweroute en zo weinig mogelijk
ruimtegebruik .
Enkele voorbeelden ontwerpkeuzes RKP
•

Doorgaande route SFR over de Kampsestraat, doorzetten
van de SFR over bestaande wegen aan de noordzijde van
de Betuweroute.

•

Inpassen van de weg vanuit het landschap d.m.v. flauwe
taluds, eventueel met overmaat.

Kampsepad-zuid

Lin

ge
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05. Aanlanding west (A15)
gemeente Lingewaard
Korte typering opgave
De brug met zijn aanlandingen vormt een van de majeure
ontwerpopgaves van het project ViA15. Belangrijk zijn de
aanlandingen bij de dijken, belangrijke cultuurhistorische en
recreatieve routes evenals het aanzicht van de brug. Brug en
aanlandingen hebben invloed op de leefbaarheid, de kwaliteit
leefomgeving en de identiteit van de dorpsgemeenschappen.
Daarnaast zijn beide zijden belangrijke recreatiegebieden, de
routes moeten gerespecteerd worden. De nieuwe brug betekent
een kans voor het langzaam verkeersnetwerk.
De importantie van de ontwerpopgave van de burg wordt
gedeeld door de betrokken partijen. Hiervoor wordt een parallel
ontwerptraject georganiseerd en een esthetisch programma van
aandacht voor
geluidshinder Angeren

eisen opgesteld.
Enkele voorbeelden ontwerpkeuzes RKP
•

De Snelfietsroute stijgt samen met de A15.

•

Aanlanding door middel van flauw talud inpassen in het
oeverwallenlandschap.
Een geprioriteerde aanbeveling is om landschapsstructuren

11

•

b

aan te zetten en de aanlanding aan weerszijden in te
passen met boomgaarden.
De kruising van fietspaden is gebundeld en ligt op de dijk.

•

Te verankeren dat de A15 pas ter hoogte van de N838

11

•

b

loskomt van het gebied, gericht op het voorkomen van te
grote mate van rommeligheid.
•

De landing van de Snelfietsroute in te zetten als
calamiteitenroute.

•

Waterberging onder de brugpijlers en ten noorden van de
brug.

•

Overmatige extra aantasting van het woon- en leefklimaat
van o.a. Boerenhoek voorkomen door inpassing met

11

beplanting. Voorstel vanuit RKP is om hiervoor onderzoek
op te starten.
•

Recreatieve fietsroute via buitendijks gebied.

11

9
8
7
6

0

50

3

2

1
100

150

4

200

150

5

250m

10
11

ka
m

Ste

p

recreatief fietspad buitendijks

Rij

nd

ijk

Rij

nd

Lod
d

erho

ekse

stra

at (N

ijk

838

)

9 september 2015 - eindconcept

06. Aanlanding oost (A15)
gemeente Duiven
Korte typering opgave
De brug met zijn aanlandingen vormt een van de majeure
ontwerpopgaves van het project ViA15. Belangrijk zijn de
aanlandingen bij de dijken, belangrijke cultuurhistorische en
recreatieve routes evenals het aanzicht van de brug. Brug en
aanlandingen hebben invloed op de leefbaarheid, de kwaliteit
leefomgeving en de identiteit van de dorpsgemeenschappen.
Daarnaast zijn beide zijden belangrijke recreatiegebieden, de
routes moeten gerespecteerd worden. De nieuwe brug betekent
een kans voor het langzaam verkeersnetwerk.
De importantie van de ontwerpopgave van de burg wordt
gedeeld door de betrokken partijen. Hiervoor wordt een parallel
ontwerptraject georganiseerd en een esthetisch programma van
eisen opgesteld.
Enkele voorbeelden ontwerpkeuzes RKP
•

Voldoende ruimte voor een goede inpassing van de
Snelfietsroute A15. Het RKP stelt voor om een knelpunt als
een kassencomplex te verwijderen.

•

Respecteren historische dijk en specifieke aandacht voor
kruising dijk - brug.

•

Een

sociaal

Vo
s

se

veilige

onderdoorgang

van

de

terugleggen watergrens

nd

el

langzaamverkeersverbinding onder A15 en Betuwe richting
Zevenaar. De onderdoorgang ligt in het verlengde van de
Kandiadijk en volgt bestaande structuren.
jk

di

van (on)beplantte aarden wallen. Meerwaarde hiervan is het

13

Inpassing van de weg middels een kleinschalige afwisseling

o
Lo

•

reduceren van geluidshinder. Overmatige extra aantasting
van het woon- en leefklimaat van o.a. Loo, Den Oldenhoek
en Groessen voorkomen vanuit RKP advies om hiervoor
•

Inrichten

13

onderzoek op te starten.
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07. Stadsrand Groessen - Helhoek
(A15)
gemeente Duiven

Korte typering opgave
Het gebied wordt reeds door de Betuweroute doorsneden.
Verdere doorsnijding moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
Het is een (recreatief) aantrekkelijk en kleinschalig gebied,
met hechte dorpsgemeenschappen, waarvoor behoud van
leefbaarheid centraal staat.
Er is geld gereserveerd voor een (half) verdiepte ligging van
de A15. Hiermee kan een 'verder doorsnijding' deels worden
voorkomen. De uitgangspunten van het RKP richten zich op het
‘voorkomen van nieuwe doorsnijdingen’ en behoud leefbaarheid
en levensvatbaarheid van de gemeenschappen.
Enkele voorbeelden ontwerpkeuzes RKP
•

De bovenkanten van het wegdek op de viaducten over
de A15 bij Groessen en bij Helhoek blijven op het huidige
niveau. Huidige structuren blijven behouden. Er wordt een
(half) verdiepte ligging toegepast ter hoogte van Kerkakkers
tot voorbij de kern Helhoek.

•

Met in achtneming van voorgaande is het mogelijk om de
verdiepte ligging zodanig te situeren dat een deksel ter
hoogte van Helhoek haalbaar is. Door deze deksel wordt
complete doorsnijding en ontwrichting van voorkomen. Er
kan een hart gecreëerd worden, ingericht met boomgaard
en uitgeefbare woonkavels.

•

Inpassing van de weg middels een kleinschalige afwisseling
van (on)beplantte aarden wallen. Meerwaarde hiervan is
het reduceren van geluidshinder en de versterking van het
kleinschalige karakter.

•

Ook de inrichting van het tussenliggende gebied tussen

•

Onderdoorgang Schraleweidsestraat t.b.v. de SFR

•

Overmatige extra aantasting van het woon- en leefklimaat

Kerkpad

Huize Rijswijk en de A15 is een aanbeveling.
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08. Gebied N810 (A15)
0)
81
(N

gemeente Duiven
ing
sts
Oo

el

Korte typering opgave
De N810 wordt tussen Duiven en Zevenaar aangesloten op
de A15. Hierdoor wijzigt de ontsluitingsstructuur enorm. De
opgave is de aansluiting N810 / A15 zodanig te ontwerpen dat
onderliggende structuren goed kunnen blijven functioneren en
de leefbaarheid behouden blijft. Door de ligging in een open
kom, is specifieke aandacht noodzakelijk voor de inpassing van
de weg met voorzieningen. Onderzoek laat zien dat als gevolg

Ontsluiting N810 - Arnhemseweg conform
Ontwerp N810 ModelV0.4, Movares 01-06-2015

van de aansluiting op de A15 reconstructie noodzakelijk is van
de N810.

2

Enkele voorbeelden ontwerpkeuzes RKP
•

De knoop N810 / A15 mèt voorzieningen als één geheel
goed landschappelijk in te passen in de open kom, dus
inclusief P&R, bushaltes, duikers, onderdoorgangen. De
N810 wordt gereconstrueerd tot 2 x 2 rijstroken, met
vrijliggend fietspad en voetpad.

•

Noodzakelijke reconstructie onderliggend wegennet ook
na de komgrens van Zevenaar. Deze zodanig vormgeven
dat een aantrekkelijke entree ontstaat, geluidwerende
voorzieningen worden meegenomen en zorggedragen wordt
voor een goede aanhaking op de Ringbaan Noord / Methen,
inclusief de openbaar vervoers- en fietsvoorzieningen.

•

Aansluiting Helstraat d.m.v. compacte 'oortjes' passend in
de verkavelingstructuur.

•

Versterken verbinding Duiven - Zevenaar met profiel:

•

Entree Arnhemseweg aanzetten met driedubbele bomenrij.

dubbele bomenrij, tweezijdig fietspad en voetpad.
Een aardenwal met muurtje schermt de weg af van de
naastgelegen woonwijk.
•

P+R inpassen in coulissenlandschap.

•

Bushaltes worden verplaatst naar de randweg en krijgen
een plaats binnen de 'oortjes' dicht bij de onderdoorgang.

•

Overmatige extra aantasting van het woon- en leefklimaat
van Zevenaar en Duiven voorkomen, vanuit RKP
aanbeveling om hiervoor onderzoek op te starten.
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Ontwerp N810 ModelV0.4, Movares 01-06-2015
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09. Gebied knoop Liemers
(A15-A12)
gemeente Duiven - Zevenaar
Korte typering opgave
De nieuwe knoop van de A15 en de A12, knooppunt Liemers, ligt
in een open kom en zal vanaf ver zichtbaar zijn (en andersom).
Dit geheel maakt deze knoop tot één van de twee majeure
ontwerpopgaven van het project ViA15.
Enkele voorbeelden ontwerpkeuzes RKP
•

De knoop samen met de bijbehorende voorzieningen
en structuuraanpassingen, zich goed te laten voegen in

nieuwe gasleiding langs
watergang, schuin kruisen A12

de verkavelingsstructuur, waaronder het oplossen van
de waterafvoer en waterberging via lange lijnen. Ook de
verlegging van de gasleiding dient hierop afgestemd te

A12

worden, zodat de hoofwatergang maar 1 x gekruist wordt.
•

Om ‘werk met werk’ te maken en ter plaatse van te
realiseren duikers onder de A12 ook onderdoorgangen voor
langzaam verkeer te realiseren en aan te zetten met een
knotwilgenrij.

A1
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h
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•

Hoofdwatergang volgt de structuur van het landschap

•

Flauw talud verbindt de fly- under met het landschap en

en

21

21

geeft licht en ruimte voor de weggebruiker.

nieuwe ligging gasleiding
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10. Gebied Griethse Poort (A12)
gemeente Zevenaar
Korte typering opgave
Het wegvallen van de aansluiting Griethse Poort op de A12 heeft
grote consequenties, functioneel, verkeerskundig en sociaal.
Functioneel en verkeerskundig ligt er met name een belangrijke
opgave bij het waarborgen van een goede bereikbaarheid van
de bedrijventerreinen. De opgaven van de nieuwe aansluiting
Hengelder en de integrale gebiedsopgave Griethse Poort zijn
onlosmakelijk verbonden. Ook vanuit het oogpunt van ruimtelijke
kwaliteit dient deze A12-zone in samenhang ontworpen te
worden, rekening houdend met bestaande functies.
Enkele voorbeelden ontwerpkeuzes RKP
•

Het (opnieuw) verknopen van diverse wegen en structuren,
waarbij de kans gegrepen kan worden om oude structuren
enigszins te herstellen. Beoogd wordt een goede koppeling
tussen de Oude Steeg, de Nieuwe Steeg (N813), andere
routes en bomenrij. Er is hierbij aandacht nodig voor veilige
fietsstructuur. Ruimtelijke gevolgen zijn het verruimen van
het profiel en de toevoeging van beplanting.

•

Het opschuiven in zuidelijke richting van de verbreding
van de A12, om voorgaand beslispunt goed in te kunnen
passen en ruimte ontstaat voor een calamiteitenontsluiting.

•

Vanuit het RKP wordt aanbevolen om nader onderzoek op
te starten naar het goed waarborgen van de bereikbaarheid
van de bedrijventerreinen en een goed leefklimaat voor
de bewoners van Zevenaar als gevolg van de wijzigende
verkeersstromen.

•

Nieuwe bomenrij langs Oude Steeg en hoofdweg.

•

Oude en Nieuwe Steeg aansluiten op één kruising(rotonde).

•

Aansluiting Edisonstraat - Mercurion en Doesburgseweg
d.m.v. rotonde.

•

Profiel Edisonstraat versterken met aanplant van bomenrij
tussen de SFR12 en Edisonstraat en langsparkeren voor
vrachtwagens.

•

Toevoegen dubbele populierenrij langs A12

•

Afstoten perceel bij kruising Oude en Nieuwe Steeg t.b.v.
agrarisch gebruik.
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11. Gebied Hengelder (A12)
gemeente Zevenaar
Korte typering opgave
De A12 wordt verbreed, Hengelder wordt de nieuwe aansluiting
Zevenaar (Oost) op de A12. Er is sprake van nauwe
samenhang met de opgave voor het gebied Griethse Poort.
De verkeersstromen wijzigen ingrijpend, met gevolgen voor de
leefomgeving en bereikbaarheid. Specifiek voor Hengelder ligt
er de opgave om een goede aansluiting te bereiken van het
onderliggend wegennet op de A12. Ook de Snelfietsroute A12
vormt onderdeel van de gebiedsopgave. Onderzoek laat zien dat
reconstructie van de Hengelder(weg) (tussen Ringbaan Oost in
Zevenaar en de aansluiting op de rondweg Didam) noodzakelijk
is, evenals aanpassing van onderliggende wegennet. Dit vormt in
totaliteit een complexe opgaven, waarvoor het RKP aanbeveelt
om nader onderzoek te verrichten.
Enkele voorbeelden ontwerpkeuzes RKP
•

Een aansluiting vanaf de A12 op de bedrijvenas van Zevenaar
en het hierop toesnijden van het wegennet (Edisonstraat,
Marconistraat en Einsteinstraat), waarbij aandacht dient te
zijn voor het voorkomen van bedrijventerrein gerelateerd
verkeer in/door de kern.

•

Het integraal ontwerpen aan de inpassing van de aansluiting
Hengelder, inclusief de inpassing van de Snelfietsroute
A12, een vrijliggende fietsroute tussen Zevenaar en
Didam, voldoende ruimte voor opstelstroken onder de
onderdoorgang, waterberging en een aantrekkelijke
landschappelijke inpassing van de A12 door een
populierenrij aan weerszijden.

•

Populierenrij langs A12 doorzetten tot aan knoop Hengelder.

•

Bomenrij langs Edisonstraat doorzetten tot aan knoop
Hengelder.

SFR12 langs Fahrenheitstraat - Marconistraat

aansluiten op Hengelder. Ook komen hier de SFR en de
hoofdfietsroute Didam - Zevenaar samen.
•

Meer ruimtebeslag voor afslagen resulteert in een
verbreding van de brug over de A12 en bredere taluds
t.b.v. opstelstroken.
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SFR15
2

Bemmel West: Fietspad in teen van 		
grondwal
2a
Bemmel West: aansluiting op SF 			
Arnhem nijmegen
3
Onderdoorgang Plak + aansluitende 		
trajecten
5
Bemmel Oost: fietspad in teen van 		
grondwal + aansluiting buurt
6
N839 zuid: pad tussen Karstraat en
fietspad langs Van Elkweg +
onderdoorgang A15 en betuweroute
7
N839 noord: onderdoorgang N839
+ aansluiting op fietspad langs N839 +
aansluiting op weg langs Betuweroute
7a
Bestaande weg langs betuweroute
(3 trajecten: 7a1, 7a2, 7a3)
7a
Bestaande weg langs betuweroute
(3 trajecten: 7a1, 7a2, 7a3)
7b
Brug Linge + aansluiting op fietspad
langs Linge en weg langs Betuweroute
7c1 Aansluiting Kampsestraat; bestaande
weg langs Betuweroute en kruising
Kampsestraat fietsveilig maken
7c2 Fietsviaduct Kampsesstraat
7h
Ten oosten van Kampsestraat: aanleg
nieuw traject: snelfietspad langs
schouwpad
8a
traject bij kruising A15 en betuweroute
(ten westen Lodderhoeksestraat): mede
gebruik nieuwe calamiteitenweg
8c
Ongelijkvloerse kruising
Lodderhoeksestraat: aanleg fietspad op
grondlichaam ten westen
Lodderhoeksestraat + fietspad op
aanbrug over Lodderhoeksestraat
totaan Rijndijk
8b
Fietststructuur bij aanlanding brug
Boerenhoek
brug 1
Fietspad over brug Pannerdens
		Kanaal
brug 2
Fietspad brug Pannerdens Kanaal
		
breder uitvoeren.
9a
Fietsstructuur bij aanlanding brug bij het
Loo
9
Fietsstraat Vossendel -Oldenhoek
10
Passage Schraleweidestraat: onderdoorgang
+ snelfietspad langs A15 naar
Den Oldenhoek
10c Fietspad Schraleweidestraat- Rijswijksestraat
10l Rijswijksestraat transformeren in fietsstraat.
10l Rijswijksetraat: vrijliggend fietspad
aanleggen langs bestaande weg met
behoud/herstel laanbomen
10c Vrijliggend fietspad omgeving beerenclauw
10d Fietsviaduct over A15 in snelfietsroute
Liemers
15a recreatief fietspad met eenvoudige
onderdoorgang onder A12 (Duiven)
15b recreatief fietspad met eenvoudige
onderdoorgang onder A12 (Zevenaar)
realisatie binnen ViA15/OWN (basis)
specifiek project SF15 (basis)
optimalisaties SF15 (extra)
optimalisaties kruisng A12 (extra)
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Aansluiting 38 - variant
RWS, gemeente Nijmegen
en Overbetuwe
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Aansluitingen
noord & zuid N839
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A: aansluiting noord
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B: aansluiting zuid
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SC

Schematische weergave
verdiepte ligging A15

SCHRALEWEIDSESTRAAT

verhouding hoogte:lengte 10:1

4,6m

verdiepte ligging A15
landschapsvisie HNS - RWS

4,6m

verdiepte ligging A15
regionale inpassingsvisie BRO
442m
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bijlagen

Gebiedsopgave I / B1,C8 E4 - Afslag 38
notitie
bestaande inrichting in overeenstemming
brengen met passantenmodel

bron notitie
overleg

gebiedsopgave
RKK
Ia

Overbetuwe

Overgang van Stad naar

verwerkt in
RKP
wit

Land

- 150819

rand watergang natuurvriendelijk inrichten

overleg

Ia

Overbetuwe

Overgang van Stad naar

wit

Land

- 150819
Voorkeursmodel Rail OpstapPunt tussen Betuweroute en A15,
zodat de omliggende buurtschappen zo min mogelijk verstoort worden

overleg

Ia

Overbetuwe

Overgang van Stad naar

wit

Land

- 150819
Ontsluiting over bestaande

RKK concept -

onderhoudsweg,

BRO - 1500316

Ia

Overgang van Stad naar

wit

Land

direct aan afrit 38
Bewaken behoud leefklimaat

RKK concept -

buurtschappen Reeth en Eimeren

BRO - 1500316

Inrichting tussengebied conform afspraken
Landschapsplan Betuweroute(passantenmodel) en Gebiedsvisie Stadsregio
eventueel aangevuld met resultaten analyse

overleg

Ia

Overgang van Stad naar

wit

Land
Ia

Overbetuwe

Overgang van Stad naar

wit

Land

- 150819

kansen duurzame energievoorzieningen (zonnepanelen)

Capaciteit aansluiting 38 is onvoldoende toekomst bestendig.

overleg

Kruispunten en viaduct dienen hiervoor te worden aangepast.

Overbetuwe

Voorkeursoplossing dubbelzijdig fietspad aan een zijde d.m.v.

- 150819

Ib

Overgang van Stad naar

groen

Land

van verbreding viaduct.
bestaande inrichting in overeenstemming
brengen met passantenmodel

overleg

Ib

Overbetuwe

Overgang van Stad naar

wit

Land

- 150819
Bufferzone tussen bedrijventerrein en A15,

RKK concept -

aansluitend bij het groene beeld van de gehele A15.

BRO - 1500316

Ib

Overgang van Stad naar

wit

Land

Uitgangspunt is een rustig en consistent beeld tussen
knoop Valburg en Ressen
Watervoorziening aanvoerroute voor fruitelers richting Danenberg

Overleg

Ib

Lingewaard

Overgang van Stad naar

wit

Land

- waterschap
- 150702
Ontwikkeling bedrijventerrein

RKK concept BRO - 1500316

194

Ib

Overgang van Stad naar
Land

wit

Overzicht herkomst notities

Door de gemeente Nijmegen gewenste
ontwikkeling bedrijventerrein

overleg

Ib

Overbetuwe

Overgang van Stad naar

wit

Land

- 150819
Bufferzone tussen bedrijventerrein en A15,

RKK concept -

aansluitend bij het groene beeld van de gehele A15.

BRO - 1500316

Ib

Overgang van Stad naar

wit

Land

Uitgangspunt is een rustig en consistent beeld tussen
knoop Valburg en Ressen
Inrichting tussengebied conform afspraken
Landschapsplan Betuweroute(passantenmodel) en Gebiedsvisie Stadsregio
eventueel aangevuld met resultaten analyse

overleg

Ib

Overbetuwe

Overgang van Stad naar

wit

Land

- 150819

kansen duurzame energievoorzieningen (zonnepanelen)
Afrit aansluiten op ontsluiting bedrijventerrein

overleg

(nadre afspraken worden nu op korte termijn gemaakt

Overbetuwe

tussen gemeenten Overbetuwe en Nijmegen en RWS)

- 150819

Ib

Overgang van Stad naar

groen

Land
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Gebiedsopgave II / C1 De Plak / B2 - N839
notitie
Inrichting tussengebied conform D.O. Park Lingezegen

bron notitie
RKK concept -

gebiedsopgave
RKK
IIa

BRO - 1500316
Inpassen waterbergingsbank
i.r.m. knooppunt SFR

Overleg

Integratie van

verwerkt in
RKP
wit

Park Lingezegen
IIa

Lingewaard

Integratie van

groen

Park Lingezegen

- waterschap
- 150702
Geluidsvoorziening t.b.v. Ressen landschappelijk inpassen
Aandacht voor toegankelijkheid watergangen

Overleg

IIa

Lingewaard

Integratie van

groen

Park Lingezegen

- waterschap
- 150702
Vanaf de komgrens over de plak

Overleg

tot de Kettenlegger vrijliggende fietspaden

Lingewaard

Breed profiel t.b.v. ruiterpaden

- waterschap

IIa

Integratie van

groen

Park Lingezegen

- 150702
Vanaf de komgrens over de plak

Overleg

tot de Kettenlegger vrijliggende fietspaden

Lingewaard

Breed profiel t.b.v. ruiterpaden

- waterschap

IIa

Integratie van

groen

Park Lingezegen

- 150702
SFR15 aan teen van de dijk,
inpassen in het park Lingezegen i.c.m. watergang,

Overleg

IIa

Lingewaard

Integratie van

groen

Park Lingezegen

- waterschap
- 150702
Aansluiten paden SFR15 naar woongebied Bemmel

Uitw. - GG

IIa

- 150612
Ruiterpad tussen

RKK concept -

A15 en Betuweroute

BRO - 1500316

Onderdoorgang t.b.v. SFR15

RKK concept -

IIa

RKK concept -

verbreding brug aan oostzijde

BRO - 1500316

Inpassing Houtakker

Overleg

groen

Integratie van

groen

Park Lingezegen
IIa

BRO - 1500316
Oplossing onveilig viaduct en langzaamverkeer:

Integratie van
Park Lingezegen

Integratie van

groen

Park Lingezegen
IIa

Integratie van

groen

Park Lingezegen
IIb

Lingewaard

Integratie van

wit

Park Lingezegen

- waterschap
- 150702
Ontwerp park Lingezegen zichtbaar over A15

RKK concept -

IIb

BRO - 1500316
Vrij zicht over open kom

RKK concept -

d.m.v. flauwe taluds evt. met overmaat

Overleg
Lingewaard
- waterschap
- 150702
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wit

Park Lingezegen
IIb

BRO - 1500316
Inpassen van de weg vanuit het landschap,

Integratie van
Integratie van

wit

Park Lingezegen
IIb

Integratie van
Park Lingezegen

groen

Overzicht herkomst notities

Openheid t.b.v. sociale veiligheid
fietsonderdoorgang

Overleg

IIb

Lingewaard

Integratie van

groen

Park Lingezegen

- waterschap
- 150702
Wandelpad (aansluiting met fietsroute) over bestaande lijnen
Brug over de Linge

Overleg

IIb

Lingewaard

Integratie van

groen

Park Lingezegen

- waterschap
- 150702
Aansluiting op SFR15

RKK concept -

IIb

BRO - 1500316
SFR15 op onderhoudspad Betuweroute

RKK concept Uitw. - GG
RKK concept n.t.b.

groen

Integratie van

groen

Park Lingezegen
IIb

BRO - 1500316
Baalsestraat aanzetten

Integratie van
Park Lingezegen

IIb

- 150612
Bestaande groenstructuur behouden

groen

Park Lingezegen
IIb

BRO - 1500316
Tweezijdig fietspad aan één zijde de N839

Integratie van

Integratie van

groen

Park Lingezegen
IIb

met beplanting

Integratie van

groen

Park Lingezegen

als onderdeel “de linten”
park Lingezegen
Bundelen fietsverkeer Bemmel - Huissen aan één zijde

RKK concept -

IIb

BRO - 1500316
SFR15 onder A15 en Betuweroute

RKK concept -

IIb

BRO - 1500316
Verbreding onderdoorgang van de Linge

RKK concept -

t.b.v. sociale veiligheid en ruimte EVZ

BRO - 1500316

Fietsbrug t.b.v. SFR15

RKK concept Uitw. - GG

IIb

RKK concept -

Fietspad en landbouwverkeersroute

BRO - 1500316

Integratie van

groen

Integratie van

groen

Park Lingezegen
IIb

Integratie van

groen

Park Lingezegen
IIb

- 150612
Fietsknooppunt op maaiveld,

groen

Park Lingezegen

BRO - 1500316
Onderdoorgang talud nodig voor SFR

Integratie van
Park Lingezegen

Integratie van

groen

Park Lingezegen
IIb

Integratie van

groen

Park Lingezegen

bundelen (onderdoorgang hiervoor geschikt
maken) en koppelen aan N839
Aandacht voor de uitstraling
van de hoofdentree van
de gemeente Lingewaard

reactie

IIb

Overbetuwe RKK

Integratie van

groen

Park Lingezegen

A15 - 150316

Huidige structuur

RKK concept -

gebruiken voor SFR15

BRO - 1500215

IIb

Integratie van

groen

Park Lingezegen
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Gebiedsopgave III / D1 - Aanlanding West
notitie
Landschap open houden en evt. verbinden met Park Lingezegen

bron notitie
RKK concept -

gebiedsopgave
RKK

verwerkt in
RKP

IIIa

De open Lingekom

wit

IIIa

De open Lingekom

wit

IIIa

De open Lingekom

groen

IIIa

De open Lingekom

groen

IIIb

De open Lingekom

groen

IIIb

De open Lingekom

groen

IIIb

De open Lingekom

groen

IIIb

De open Lingekom

groen

IIIb

De open Lingekom

groen

IIIb

De open Lingekom

groen

natrekken

IIIb

De open Lingekom

groen

Vrije doorzichten onder

RKK concept -

IIIb

De open Lingekom

groen

de brug nabij Boerenhoek

BRO - 1500316
IIIb

De open Lingekom

groen

IIIb

De open Lingekom

groen

BRO - 1500316
Fietsstructuren met het bestaand

RKK concept -

fietspad langs de Linge verbinden zodat er

BRO - 1500316

een robuust netwerk ontstaat
SFR over brug,

Overleg

evt. uitbuigen over bestaan onderhoudspad:

Lingewaard

aandacht verkeersveilige kruising

- waterschap
- 150702

Van en naar de weg vrij zicht over de open kom garanderen, daarom in profiel geen

RKK concept -

hekwerken, geleiderail of andere opgaande elementen

BRO - 1500316

Landschapstructuren aanzetten voor de inpassing van de weg

RKK concept BRO - 1500316

Aandacht voor ruimtebeslag

Overleg

waterafvoer en -berging brug

Lingewaard

binnendijks

- waterschap
- 150702

Calamiteitenroute tussen A15 en Betuweroute koppelen aan onderdoorgang

Overleg
Lingewaard
- waterschap
- 150702

Inpassen van de weg vanuit het landschap,
d.m.v. flauwe taluds evt. met overmaat

Overleg
Lingewaard
- waterschap
- 150702

Hoofdstructuur fietspad

RKK concept -

ten zuiden van de A15

BRO - 1500316

de bestaande wegen volgend
Doorzetting snelfietspad aan

RKK concept -

noordzijde van de Betuweroute

BRO - 1500316

voornamelijk over bestaande wegen
De weg komt pas
bij de N838 ‘los’

Fietspad op de dijk houden

RKK concept -

(evt. autoverkeer niet

BRO - 1500316

faciliteren)
Dijkstructuur behouden

RKK concept -

en versterken, functioneel

BRO - 1500316

gebruiken als recreatieve verbinding
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Overzicht herkomst notities

De kruising met de dijk markeren

reactie Lingewaard

IIIb

De open Lingekom

groen

natrekken

IIIb

De open Lingekom

groen

Aanlanding west en oost

RKK concept -

IIIb

De open Lingekom

groen

d.m.v. talud: is passend bij

BRO - 1500316

IIIb

De open Lingekom

groen

IIIb

De open Lingekom

groen

IIIb

De open Lingekom

groen

met als doel de dijk zelf

op RKK_150225

als zelfstandig element te benadrukken.

Opm LvD 26 mei
2015

Veilige fietsknoop

oeverwallen landschap
(flauwe helling ca. 1:5)
Aanlanding inpakken

RKK concept -

d.m.v. boomgaard

BRO - 1500316

Calamiteitenaansluiting

RKK concept BRO - 1500316

Landing snelfietspad

RKK concept -

(evt. ook gebruiken

BRO - 1500316

voor calamiteitenroute)

Gebiedsopgave IV / G1 De Brug
notitie

bron notitie

Inpassing steenfabriek i.r.t. brug

Overleg

Ruimtelijke regelen gronddepots

Provincie_150706

Vrij zicht vanaf de brug op

RKK concept -

de uiterwaarden en omgeving

BRO - 1500316

Brug van hoge kwaliteit, brug continue stijgend

RKK concept -

tot midden kanaal, brug reageert op omgeving,

BRO - 1500316

gebiedsopgave
RKK
IV

De oversteek over het

IV

De oversteek over het

verwerkt in
RKP
wit

Pannerdensch kanaal
wit

Pannerdensch kanaal
IV

De oversteek over het

wit

Pannerdensch kanaal

vrij zicht vanaf brug op uiterwaarden en omgeving
Vrij zicht vanaf de brug op

RKK concept -

de uiterwaarden en omgeving

BRO - 1500316

Helling fietsbrug < 2%

RKK concept -

IV

De oversteek over het

IV

De oversteek over het

IV

De oversteek over het

IV

De oversteek over het

Pannerdensch kanaal

BRO - 1500316
Helling fietsbrug < 2%

RKK concept RKK concept -

recreatief fietspad via

BRO - 1500316

groen

Pannerdensch kanaal

BRO - 1500316
Snelfietspad koppelen aan

groen

groen

Pannerdensch kanaal
groen

Pannerdensch kanaal

oprit parallel aan brug
Uiterwaarden niet aantasten, de randen niet verstoren

RKK concept BRO - 1500316

IV

De oversteek over het

groen

Pannerdensch kanaal
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Gebiedsopgave V / D2 - Aanlanding Oost / C3, C4, C5, F1, F2 - Stadsrand Groessen en

Huize Rijswijk

notitie
Vrachtwagen & hulpdiensten
moet door onderdoorgang,

bron notitie
Overleg Duiven

gebiedsopgave
RKK
Va

- 150709

Tussen wal en kom,

verwerkt in
RKP
groen

Groessen en Helhoek

zie uitgangspunten waterschap.
fietser in onderdoorgang minder diep dan de vrachtauto
aandacht voor sociale veiligheid tunnel
Aandacht voorkomen

RKK concept -

geluidshinder Loo

BRO - 1500316

Bestaande landschap versterken door:

RKK concept -

wegbeplanting en beplanting langs kavelgrenzen

BRO - 1500316

Bestaande structuren (wegen)

RKK concept -

gebruiken voor nieuwe

BRO - 1500316

Va

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek
Va

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek
Va

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

infrastructuur
Kruising van de dijk met de brug

RKK concept -

wordt gemarkeerd met als doel de dijk

BRO - 1500316

Va

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

als zelfstandig element benadrukken
Fietspad is een continue lijn over de dijk.

RKK concept -

Ter hoogte van de kruising met brug,

BRO - 1500316

Va

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

parallel lopend aan de teen van de dijk
Bomenrij tussen weg en parallelweg

Werkboek

Va

tussenstand A15/

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

A12 - H+N+S
- 150430
Behoud kleinschalig

RKK concept -

oud landschap met waai,

BRO - 1500316

Va

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

flauwe glooiingen en ooibossen
Historische, ruimtelijk sterk aanwezige dijken

RKK concept -

vormen een belangrijke ruimtelijke dragende

BRO - 1500316

Va

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

structuur die moet worden behouden en
versterkt, zowel functioneel als visueel.
Boscompensatie dient voldoende te zijn
Passend in de landschappelijke inpassing.

Overleg Duiven

Va/b

- 150709

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

(nader aan te tonen)
inpassing van de weg vanuit het omliggende landschap,
kleinschalig: afwisseling van onbeplante wallen, opgaande beplanting.

Overleg Duiven

Va/b

- 150709

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

meerwaarde inpassing voorkomen geluidshinder (dwarsprofiel)
te weinig ruimte voor inpassing SFR15
profiel SFR15 te smal:

Overleg Duiven

Va/b

- 150709

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

4,5 meter met aan weerszijde 2 meter berm
aandacht voor veiligheid (zicht tegemoetkomende auto’s)
let op onderhoudsstroken
watergangen

Overleg Duiven

Va/b

- 150709

Fietsroute richting Zevenaar over

RKK concept -

bestaande landschappelijke lijnen

BRO - 1500316

200

Tussen wal en kom,

wit

Groessen en Helhoek
Va/b

Tussen wal en kom,
Groessen en Helhoek

wit

Overzicht herkomst notities
Aandacht voorkomen geluidshinder

RKK concept -

(d.m.v. landschappelijke inpassing)

BRO - 1500316

Optimalisatie verdiepte (-6) en half verdiepte ligging (-4)

Overleg Duiven

Doel: kruisende wegen blijven op huidige hoogte liggen

- 150709

Va/b

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek
Vb

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

Doel: Deksel op Helhoek
rekening houden met

Overleg Duiven

waterbergingsfunctie

- 150709

Zichtbaar maken en herbeplanten van de
crevassegeul oostelijk van de Schraleweidsestraat.
Bestaande helling
is te steil

reactie Duiven

Vb
Vb

- 150715
Overleg Duiven

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek
Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek
Vb

- 150709

Tussen wal en kom,

wit

Groessen en Helhoek

mogelijk kruispunt
verplaatsen naar
noorden
Parkvoorstel

RKK concept -

Vb

BRO - 1500316
Keermogelijkheid voor
auto’s Kerkakkers

Overleg Duiven

Vb

- 150709

Fietsnetwerk versterken A15

RKK concept -

inpassing d.m.v. kleinschalige

BRO - 1500316

Tussen wal en kom,

wit

Groessen en Helhoek
Tussen wal en kom,

wit

Groessen en Helhoek
Vb

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

landschappelijke inkleding met
groen met parkachtige uitstraling.
Zoeken naar functionele invulling
Huize Rijswijk ter versterking
ruimtelijke positie in het park.
Bij geheel verdiepte

RKK concept -

ligging aanlandingen zo

BRO - 1500316

Vb

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

klein mogelijk en verbindingen
op bestaande plek houden
Afstand tot de wijk Diesveldt is minimaal 140m

RKK concept -

Vb

BRO - 1500316
Kans watergang zichtbaar in kern Helhoek
Aandacht voor bestaande vuilstortlocatie

Overleg Duiven

Vc

- 150709

knip doorgaande route voor auto’s

Overleg Duiven

Aandacht voor aantasting luchtkwaliteit

RKK concept -

Vc

geluidshinder Helhoek

BRO - 1500316

Deksel over verlaagde A15, inpassen met

RKK concept -

kleinschalig groen(dorpsplein) zodat

BRO - 1500316

Tussen wal en kom,

wit

Tussen wal en kom,

wit

Groessen en Helhoek
Vc

BRO - 1500316
RKK concept -

groen

Groessen en Helhoek

- 150709

Aandacht voorkomen

Tussen wal en kom,
Groessen en Helhoek

Tussen wal en kom,

wit

Groessen en Helhoek
Vc

Tussen wal en kom,

wit

Groessen en Helhoek
Vc

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

deze vanaf het maaiveld niet beleefbaar
is. Creeren nieuw hart voor Helhoek,
daardoor voorkomen van
ontwrichting gemeenschap
Herstel oorspronkelijke

RKK concept -

route naar

BRO - 1500316

Vc

Tussen wal en kom,

groen

Groessen en Helhoek

Beerenclaauw
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Gebiedsopgave VI / B3 - N810 / A1 - Knoop Liemers, C6
notitie
mogelijke uitbreiding P+R

bron notitie
Overleg Duiven

gebiedsopgave
RKK
VIa

- 150709

De open kom tussen

verwerkt in
RKP
groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

fietsverbindingen

Overleg Zevenaar

met woonwijken

- 150703

VIa

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Recht tracé, vol bomen
Noordzijde geluidswal met voetpad

Overleg Zevenaar

VIa

- 150703

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Inrichtingsopgave,
verlenging van het park

Overleg Zevenaar

VIa

- 150703

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Vrijliggend voetpad tussen Zevenaar-Duiven
verbinding met P+R en bushaltes

Overleg Zevenaar

VIa

- 150703

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Ontmoeting hoofdstructuren
zorgvuldig vormgeven

Uitw. - GG

VIa

- 150612

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en

Bushalte verplaatsen

de aansluiting A15/A12

Fietspad noordzijde vervallen
Nieuwe bomen Arnhemseweg
Entreegebied zorgvuldig vormgeven

Uitw. - GG

erf zuidzijde zoveel mogelijk sparen

- 150612

VIa

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en

Heuvels voor geluid en beleving entree

de aansluiting A15/A12

Brug en pad toevoegen voor ontsluiting woonwijk
Oostzijde in tact laten, bomenrij Helstraat behouden
Helstraat bestaat uit rechstanden en knikken

Uitw. - GG

VIa

- 150612

Bushaltes zo dicht mogelijk bij onderdoorgang

groen

Duiven en Zevenaar en

P+R met coulissen inpassen
“Oortjes” compact mogelijk, in lijn met verkaveling

De open kom tussen
de aansluiting A15/A12

Uitw. - GG

VIa

- 150612

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en

en tegenover elkaar. Zo kort mogelijke duikers

de aansluiting A15/A12

binnen de “oortjes”
Heeft bak consequenties voor grondwaterstand en externe veiligheid?
verzakking woningen Zevenaar?

Overleg Zevenaar

VIa

- 150703

De open kom tussen

wit

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Voetpad

Overleg Zevenaar

VIa

- 150703

De open kom tussen

wit

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Hoeken kruising
groen inkleden

Overleg Zevenaar

VIa

- 150703

De open kom tussen

wit

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Kruispunt Schellenkrans inrichten voor optimale leefbaarheid
(evt. ontkoppelen, geluid, fijnstof, ruimtebeslag, verdiepte ligging)

Overleg Zevenaar
- 150703

VIa

De open kom tussen
Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12
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wit

Overzicht herkomst notities

Voetpad

Overleg Zevenaar

VIa

- 150703

De open kom tussen

wit

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Broeklandschap doorzetten tot infralijnen
(kavelsloten verlengen)

Uitw. - GG

VIa

- 150612

Laanbeplanting ‘oude N810’ uitdunnen
Oversteek
voetpad

De open kom tussen

wit

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Uitw. - GG

VIa

- 150612

De open kom tussen

wit

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Bestaande onderdoorgang behouden
t.b.v. wandelmogelijkheden

Uitw. - GG

VIa

- 150612

De open kom tussen

wit

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Locatie ommetje

RKK concept -

VIa

BRO - 1500316

De open kom tussen

wit

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Locatie ommetje: Groesse Weide, oud hollands landschap

RKK concept -

VIa

BRO - 1500316

De open kom tussen

wit

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Continuiteit oude

RKK concept -

Rijksweg beleefbaar maken

BRO - 1500316

Bestaande verbindingen doorzetten,

RKK concept -

herstellen en voorkomen van verdere

BRO - 1500316

VIa

De open kom tussen

wit

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12
VIa

wit

Duiven en Zevenaar en

doorsnijding waardevol landschap.
Bomenrij Helstraat behouden

De open kom tussen
de aansluiting A15/A12

RKK concept -

VIa

BRO - 1500316

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Onderdoorgang zo dicht mogelijk bij

RKK concept -

de knoop leggen

BRO - 1500316

fietstunnel combineren met duiker

Overleg Duiven

VIa

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12
VIb

- 150709

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Voorstel tracé verlegging gasleiding (globaal)
i.v.m. voorstel hoofdwatergang:

Overleg Duiven

VIb

- 150709

deze wordt hierdoor maar 1x gekruist
Fietstunnel combineren met duiker

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Overleg Zevenaar

VIb

- 150703

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Ommetjes via schouwpaden

RKK concept -

langs waterlopen

BRO - 1500316

VIb

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12
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Locatie ommetje

RKK concept -

VIb

BRO - 1500316

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Bundeling watergang

RKK concept -

met aardgastransportleiding

BRO - 1500316

VIb

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

De natte verbindingen onder de A12 zodanig
inrichten dat deze ook kunnen functioneren als

Reactie Duiven op

VIb

RKK - 150707

De open kom tussen

wit

Duiven en Zevenaar en

ecologische verbinding voor fauna (looprichels)

de aansluiting A15/A12

Teen van talud loopt parallel aan de weg,

RKK concept -

het talud neemt zodoende toe in steilte

BRO - 1500316

VIb

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Kantsloot is doorlopend, parallel langs

RKK concept -

de A12(weerszijden). Deze versterkt

BRO - 1500316

VIb

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en

de lijn van de A12

de aansluiting A15/A12

Snelfietspad in een rechte lijn over A15,

RKK concept -

met huidige open bomenrij. Ook toegankelijk

BRO - 1500316

VIb

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en

maken voor landbouwverkeer

de aansluiting A15/A12

Tunnelbak met taludranden afwerken

RKK concept -

zodat de overgangen minder abrupt zijn

BRO - 1500316

Viaduct i.s.m. grondwerk is een integraal

RKK concept -

ontwerp. Markeert begin/einde A15

BRO - 1500316

Vrij zicht vanaf flyover over het omliggende landschap waarborgen

RKK concept -

VIb

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12
VIb

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12
VIb

BRO - 1500316

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Waterberging en afvoer via lange lijnen passend in de verkavelingsstructuur van het

RKK concept -

landschap

BRO - 1500316

Bomen kappen en

RKK concept -

betrekken bij landbouwareaal

BRO - 1500316

VIb

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12
VIb

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Doorzichten behouden

RKK concept -

VIb

BRO - 1500316

De open kom tussen

groen

Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

Flauwe taluds aan

RKK concept -

de buitenzijde (1:5)

BRO - 1500316

zodat weg opgaat in
landschap
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VIb

De open kom tussen
Duiven en Zevenaar en
de aansluiting A15/A12

groen

Overzicht herkomst notities

Gebiedsopgave VII / E1 - Entree van Duiven
notitie

bron notitie

Wetering

RKK concept -

markeert

BRO - 1500316

gebiedsopgave
RKK
VII

Transformatie van

verwerkt in
RKP
groen

Duiven

rand open
broeklandschap
Nut en noodzaak parkeervoorziening

Overleg Duiven

VII

- 150709
Aandacht voor opstelruimtes, doorstroming

RKK concept -

e.d. door gewijzigde verkeersstromen

BRO - 1500316

Aandacht voor

RKK concept -

uitstraling hoofdentree

BRO - 1500316

Transformatie van

wit

Duiven
VII

Transformatie van

VII

Transformatie van

wit

Duiven
wit

Duiven

Duiven
Voorkomen aantasting leefbaarheid en veiligheid door toenemend verkeer

RKK concept -

VII

BRO - 1500316
Historische verbinding

RKK concept -

markeren met bomen

BRO - 1500316

Voorkomen

RKK concept -

sluipverkeer

BRO - 1500316

Transformatie van

wit

Duiven
VII

Transformatie van

wit

Duiven
VII

Transformatie van

wit

Duiven
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Gebiedsopgave VIII / B4 Aansluiting Hengelder, C7 - Griethse Poort, E3 - Entree
Zevenaar Oost
notitie
Verbreding A12 naar zuiden,
meer ruimte tussen Nieuwe steeg

bron notitie
Overleg Zevenaar

gebiedsopgave
RKK
VIIIa

- 150603

Transformatie van

verwerkt in
RKP
groen

Zevenaar

en snelweg
In profiel Edisonstraat vrachtparkeerplaatsen opnemen

Overleg Zevenaar

VIIIa

Transformatie van

VIIIa

Transformatie van

- 150603
Aandacht voor hoogte

RKK concept -

geluidswering & beplantingen.

BRO - 1500316

groen

Zevenaar
groen

Zevenaar

Zicht op bedrijven
Snelfietspad parallel aan A12 en Edisonstraat

RKK concept -

VIIIa

Transformatie van

VIIIa

Transformatie van

VIIIa

Transformatie van

BRO - 1500316
Parallelwegen langs de A12 aan elkaar

RKK concept -

verbinden en met bomenrij benadrukken

BRO - 1500316

Fietsverbindingen onder

RKK concept -

de A12 door langs de

BRO - 1500316

groen

Zevenaar
groen

Zevenaar
groen

Zevenaar

Doesburgweg
Parallelwegen komen in een kruising samen,

RKK concept -

fietsstructuur Oude Steeg( Giesbeek) en Nieuwe

BRO - 1500316

VIIIa

Transformatie van

groen

Zevenaar

Steeg (Didam) koppelen.
Optie tweezijdig fietspad noordzijde Nieuwe Steeg
Opruimen groen in de knoop

RKK concept -

VIIIa

Transformatie van

VIIIa

Transformatie van

VIIIa

Transformatie van

VIIIa

Transformatie van

BRO - 1500316
Zicht over Broek naar Veluwezoom

RKK concept -

Zevenaar

BRO - 1500316
Parallelwegen langs de A12 aan elkaar verbinden

RKK concept -

en benadrukken met bomenrijen

BRO - 1500316

Herprofileren brede

RKK concept -

Doesburgseweg naar

BRO - 1500316

groen
groen

Zevenaar
groen

Zevenaar
groen

Zevenaar

beperkte verkeersfunctie
Mogelijke transformatie bedrijventerrein
i.v.m. gewijzigde bereikbaarheid

RKK concept -

VIIIa

Transformatie van

VIIIa

Transformatie van

VIIIa

Transformatie van

BRO - 1500316

Herstellen historische route

Overleg Zevenaar

Sportvelden vervallen,

Overleg Zevenaar

clubhuis transformeren,

- 150703

wit

Zevenaar

- 150703

wit

Zevenaar
wit

Zevenaar

kans representatieve entree
Zevenaar
Ambitie: milieustraat verplaatsen
of herinrichten

Overleg Zevenaar

VIIIa

Transformatie van

VIIIa

Transformatie van

- 150603

Mogelijke transformatie bedrijventerrein

RKK concept -

i.v.m. gewijzigde bereikbaarheid

BRO - 1500316

Transformatie bedrijventerrein
i.v.m. gewijzigde bereikbaarheid

Overleg Zevenaar
RKK concept -

bedrijventerrein

BRO - 1500316
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Zevenaar
wit

Zevenaar
VIIIa

- 150703

Aandacht bereikbaarheid

wit

Transformatie van

wit

Zevenaar
VIIIa

Transformatie van
Zevenaar

wit

Overzicht herkomst notities
Potentiele locatie klein landmark

Uitwerking diverse

VIIIa

gebieden - Gelders

Transformatie van

wit

Zevenaar

Genootschap 150612
Schetsen
1262015.ppt
Calamiteitenaansluitingen:
de snelweg af

RKK concept -

VIIIa

Transformatie van

VIIIb

Transformatie van

VIIIb

Transformatie van

BRO - 1500316

Doortrekken SFR naar Hengelderweg

Overleg Zevenaar

Verbreden doorgang vanwege extra opstelstroken

Overleg Zevenaar

Zevenaar

- 150603

Overleg Zevenaar
RKK concept -

station Zevenaar Oost, ook

BRO - 1500316

groen

Zevenaar
VIIIb

- 150603
mogelijk koppelen met ambities

groen

Zevenaar

- 150603
fietsroute

wit

Transformatie van

groen

Zevenaar
VIIIb

Transformatie van

groen

Zevenaar

i.v.m. fietstunnel
Aansluiting doortrekken i.v.m.
toekomstige ontwikkelingen

Overleg Zevenaar

VIIIb

- 150703

Transformatie van

groen

Zevenaar

Wittekruisweg
Bedrijvenontsluitingsas (Edisonstraat)

RKK concept -

direct koppelen aan de ontsluiting met

BRO - 1500316

VIIIb

Transformatie van

groen

Zevenaar

A12, profiel kwalitatief versterken,
snelfietspad versterkt beleving en waarde
van deze as
Aansluiting A12 direct op bedrijvenas Zevenaar

RKK concept -

VIIIb

BRO - 1500316
Volgt oude historische lijn Zevenaar,

RKK concept -

Didam, wordt aangezet met

BRO - 1500316

Transformatie van

groen

Zevenaar
VIIIb

Transformatie van

groen

Zevenaar

bomenlaan ter versterking van
het karakter. Doorgang onder talud
bedrijvenontsluitingsas noodzakelijk
A12 aan weerszijden begeleiden met populierenrij

RKK concept -

VIIIb

BRO - 1500316
Lengte A12 versterken door parallel gelegen Leigraaf en populierenrij

RKK concept RKK concept -

VIIIb

RKK concept -

VIIIb

Overleg Zevenaar

VIIIb

parallel aan A12 voor bedrijven
Markeren entree Zevenaar

Overleg Zevenaar

VIIIb
VIIIb

RKK concept RKK concept -

beeldkwaliteit richting de A12

BRO - 1500316

Transformatie van
Transformatie van

VIIIb

Transformatie van

VIIIb

Transformatie van

groen
wit
wit

VIIIb

Transformatie van

wit

Zevenaar

BRO - 1500316
Stimuleren bedrijven met hoogwaardige

Transformatie van

Zevenaar

BRO - 1500316
Voorkomen aantasting leefkwaliteit Zevenaar als gevolg van grotere verkeersstromen

groen

Zevenaar

- 150603
RKK concept -

Transformatie van

Zevenaar

- 150603
Ambitie: Parkzone / representatieve zone

groen

Zevenaar

BRO - 1500316
Verplaatsen hondenverenigingen (3)

Transformatie van
Zevenaar

BRO - 1500316
Oksel t.b.v. waterberging

groen

Zevenaar

BRO - 1500316
Oksel vormt schakel oud en nieuw, veel ruimte voor inpassing

Transformatie van

wit

Zevenaar
wit

Zevenaar
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I Overgang van stad naar land
B1 Afslag 38 / Grift Poort

Kansen bij doortrekken A15, fiets, HOV, P&R

Aandacht voor fietsoverspanning bij aansluiting Elst / Oosterhout.

en carpool, Goudappel Coffeng, 2014.
P&R en carpool aansluiting Elst / Oosterhout.
Fietsas Rijksweg Zuid – Griftdijk.
Ontwerpprincipes gebied

Ambities inpassing A15 Lingewaard, 2012

algemeen

Bemmelse Zeeg als ecologische verbindingszone onder de A15 door, combineren met onderdoorgang
Rijn Waalpad.
Knooppunt Ressen beplanten samen met groene rug snelweg A15

Gebiedsvisie

Duiven,

Lingewaard,

Montferland,

Nijmegen,

Overbetuwe,

Een rustig en consistent beeld aan de noord- en zuidzijde van de A15.

Zevenaar, Stadsregio A15 – A12, 2008
Ontwerpprincipes gebied

Gebiedsvisie

Duiven,

Lingewaard,

algemeen

Montferland,

Nijmegen,

Overbetuwe,

(bedrijventerrein

Overbetuwe)

Een rustig eenduidig beeld vanaf de snelweg

Zevenaar, Stadsregio A15 – A12, 2008.
Betuws

Bedrijvenpark

–

Overbetuwe, In aansluiting op voorgaand: in de zone tussen A15 en het bedrijvenpark wordt een nieuw landschap

beeldkwaliteitplan, 2009.

aangelegd, wat informeert over de aanwezigheid van een bedrijventerrein (maar waarin niet de
individuele bedrijven zich presenteren). In deze ruimte is de mogelijkheid gedacht van de inpassing van
windmolens.
Inpassing A15, Nijmegen en Overbetuwe en landschapsplan Betuweroute

Nog niet genoemde plek overstijgende uitwerkingsopgaven
G2 Het snelfietspad

Ambities inpassing A15 Lingewaard, 2012

Ontwikkelen fietsverbinding langs de Betuweroute en de A15 (twee zijden)

Kansen bij doortrekken A15, fiets, HOV, P&R

Voor een goed functionerende fietsroute over de brug zijn ook goede routes van en naar de brug van

en carpool, Goudappel Coffeng, 2014.

belang. Gestreefd dient te worden naar een zo gestrekt mogelijke (snel)fietsverbinding langs de A15.
De bestaande verbindingen uit de kernen dienen op een zo goed mogelijke en veilige manier aangetakt
te worden. hiervoor is het nodig om op een aantal locaties ontbrekende schakels te realiseren (zie de
betreffende studie).

G3 Ruimtebeslag / impact

Kansen bij doortrekken A15, fiets, HOV, P&R

tolvoorziening

en carpool, Goudappel Coffeng, 2014.

Ligt een belangrijke relatie met gebruik HOV en daarmee van belang voor locaties P&R en carpool.

G4 HOV, P&R en carpool-

Kansen bij doortrekken A15, fiets, HOV, P&R

Van belang voor HOV op A15 is voldoende breedte in het profiel van vluchtstrook op de aansluitingen,

voorzieningen

en carpool, Goudappel Coffeng, 2014.

zodat HOV ongehinderd over de vluchtstrook kan wanneer dat nodig is. Daarnaast zijn voldoende P&R
locaties en carpoolmogelijkheden daarmee van belang op de juiste locaties.
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II Integratie Park Lingezegen
C1 De Plak

Bestuursovereenkomst

Doortrekking

A15

Ressen naar A12 Oudbroeken, 2013, p. 6

Er zijn bedragen beschikbaar voor een goede overgang / inpassing m.b.t. Park Lingezegen, waaronder
aanpassing bij de Plak, een fietsonderdoorgang bij de N839 en onderzoek naar de optie van grondwallen.
In de memo worden een aantal onderwerpen benoemd waarvoor door RWS aangegeven wordt dat

Memo

RWS,

13

mei

2014

aan

Park

Lingezegen

deze meegenomen worden in het gezamenlijk proces om te komen tot een landschapsplan, daarbij
wordt onderzocht of ze onderdeel kunnen uitmaken van het project A15/A12, dit geldt onder andere voor
‘landschappelijke inpassing viaduct De Plak aan laten sluiten bij het ontwerp van het Park Lingezegen’.

Ambities inpassing A15 Lingewaard, 2012

Ontwikkelen parkviaduct door opwaardering bestaand viaduct De Plak.

Studie verkeersafwikkeling N839 (Bemmel

Voorgesteld wordt het reserveren van ruimte voor een halte voor de OV-verbinding Nijmegen – Zevenaar

– Huissen) en aansluiting A15, Goudappel

bij viaduct De Plak.

Coffeng, 2014
C2 Oversteek Linge

Ambities inpassing A15 Lingewaard, 2012

Brede onderdoorgangen onder A15 t.b.v. Linge en fietspad, combineren met natuurvriendelijke oevers.

Structuurvisie Lingewaard, 2012
Gebiedsvisie

Duiven,

Lingewaard,

Onderdoorgang Linge: ruim en overzichtelijk, zowel een ecologisch belangrijke functies als ook een

Montferland,

Nijmegen,

Overbetuwe,

recreatieve.

Zevenaar, Stadsregio A15 – A12, 2008
B2 Aansluiting N839

Ambities inpassing A15 Lingewaard, 2012

Viaduct N839 combineren voor langzaam verkeer, agrarisch verkeer en gemotoriseerd verkeer,
beeldkwaliteiten aansluiten bij A15.
Onderdoorgang fietsverbinding (Baalsestraat).

Studie verkeersafwikkeling N839 (Bemmel

De studie laat o.a. zien dat het aanpassen van kruispunten noodzakelijk is en dat er 2 x 2 rijstroken op de

– Huissen) en aansluiting A15, Goudappel

N839 tussen Papenstraat en de Baalstraat nodig zijn; voor het noordelijk deel dient ruimte gereserveerd

Coffeng, 2014

te worden voor 2 x 2 zodat in de toekomst flexibel ingespeeld kan worden op ruimtelijke ontwikkeling
in Huissen; dat er maatwerk nodig is voor inpassing i.r.t. viaduct Betuwespoor en voor het aantal
doorgaande rijstroken op het viaduct A15; bij voorkeur een tweerichtingenfietspad aan de westzijde en
een eenrichtingen fietspad aan de oostzijde.

Structuurvisie Lingewaard, 2012

Lingewaard staat achter de A15, mits op verantwoorde wijze wordt ingepast, zowel landschappelijk als
verkeerskundig met onder andere een volwaardige aansluiting bij Bemmel.

Kansen bij doortrekken A15, fiets, HOV, P&R

Fietsverbinding tussen fietstunnen Rijnwaalpad tot N839.

en carpool, Goudappel Coffeng, 2014.
P&R en carpoolaansluiting Bemmel / Huissen.
Ontsluiting Baal en bedrijventerrein de Houtakker via N839.
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Ontwerpprincipes gebied

Bestuursovereenkomst

Doortrekking

A15

algemeen

Ressen naar A12 Oudbroeken, 2013, p. 6

Er zijn bedragen beschikbaar voor een goede overgang / inpassing m.b.t. Park Lingezegen, waaronder
aanpassing bij de Plak, een fietsonderdoorgang bij de N839 en onderzoek naar de optie van grondwallen.

Memo

RWS,

13

mei

2014

aan

Park

Lingezegen

In de memo worden een aantal onderwerpen benoemd waarvoor door RWS aangegeven wordt dat
deze meegenomen worden in het gezamenlijk proces om te komen tot een landschapsplan, daarbij
wordt onderzocht of ze onderdeel kunnen uitmaken van het project A15/A12, dit geldt onder andere
voor ‘ het talud van de grondwal geschikt maken voor recreatief gebruik’, ‘talud voorzien van boom- en
struikgroepen’
Ontwikkelen parkrandzone tussen Bemmel en de A15, als uitloopgebied voor inwoners van Bemmel

Ambities inpassing A15 Lingewaard, 2012

en aansluiten bij Park Lingezegen, fiets- en wandelpaden sluiten aan op bestaande structuren vanuit
Bemmel.
Ambitie vanuit omgeving / omwonenden: De ViA15 is een zo goed mogelijk ruimtelijk ingepaste weg;

RWS Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit,

vanuit de omgeving gezien is de weg zo min mogelijk aanwezig in het beeld / de beleving, danwel ver-

2012.

sterkt de weg het landschapsbeeld of – karakter. De weg is geen fremdkörper maar ‘landt’ echt in het
landschap. Landschappelijke verbanden en structuurlijnen (ruimtelijk, historisch, ecologisch, recreatief,
hydrologisch enz) lopen maximaal door, worden gerespecteerd, versterkt of zelfs hersteld (perspectief
van het landschap als systeem). De A15 vormt uitdrukkelijk geen litteken.
Doortrekken park Lingezegen over spoor en snelweg: Bemmel grenst aan een landschapspark

Gebiedsvisie

Duiven,

Lingewaard,

Montferland,

Nijmegen,

Overbetuwe,

Zevenaar, Stadsregio A15 – A12, 2008
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III De open Lingekom
Ontwerpprincipes gebied

Ambities inpassing A15 Lingewaard, 2012

algemeen

Behouden openheid kommenlandschap, geluidswerende maatregelen opnemen in grondlichaam,
vormgeven als hellend vlak. Zoveel mogelijk bundelen infrastructurele lijnen en daardoor zo beperkt
mogelijk ruimtebslag.
Brede onderdoorgangen onder A15 t.b.v. Linge en fietspad, combineren met natuurvriendelijke oevers.

Structuurvisie Lingewaard, 2012

Inpassing dient landschappelijk verantwoord te zijn; samenhang tussen weg en landschap.

Memo RWS 8 mei 2014 aan gemeente

In gezamenlijk proces landschapsplan wordt nader bekeken in hoeverre het volgende meegenomen kan

Lingewaard.

worden: ‘ behouden openheid kommen landschap’.

RWS Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit,

Ambitie vanuit omgeving / omwonenden: De ViA15 is een zo goed mogelijk ruimtelijk ingepaste weg;

2012.

vanuit de omgeving gezien is de weg zo min mogelijk aanwezig in het beeld / de beleving, danwel
versterkt de weg het landschapsbeeld of – karakter. De weg is geen fremdkörper maar ‘landt’ echt in het
landschap. Landschappelijke verbanden en structuurlijnen (ruimtelijk, historisch, ecologisch, recreatief,
hydrologisch enz) lopen maximaal door, worden gerespecteerd, versterkt of zelfs hersteld (perspectief
van het landschap als systeem). De A15 vormt uitdrukkelijk geen litteken.

Gebiedsvisie

Duiven,

Lingewaard,

Montferland,

Nijmegen,

Overbetuwe,

Een rustig en consistent beeld aan de noord- en zuidzijde van de A15.

Zevenaar, Stadsregio A15 – A12, 2008
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Gebieds-

Naam document, opsteller, jaartal

Kern uitspraak / boodschap

/uitwerkingsopgaven
IV De oversteek over het Pannerdensch kanaal
G1 Brug

Bestuursovereenkomst

Doortrekking

A15

Ressen naar A12 Oudbroeken, 2013, p. 6

Er zijn bedragen beschikbaar voor inpassing en infrastructuur, waaronder voor een fietsverbinding over
de brug
Wanneer er sprake is van aanbestedingsmeevallers die niet nodig zijn voor de geheel verdiepte ligging,
dan worden er afspraken gemaakt t.b.v. de inzet van deze middelen, zoals voor vormgeving brug.

Memo RWS 8 mei 2014 aan gemeente

In gezamenlijk proces landschapsplan wordt nader bekeken in hoeverre het volgende meegenomen kan

Lingewaard

worden: ‘ transparante vormgeving van de brug’

Memo RWS 11 juni 2014 aan gemeente

In het gezamenlijk proces rondom het landschapsplan zullen onder andere de volgende elementen

Duiven

bekeken worden of deze meegenomen kunnen worden in het ontwerp: ‘ subtiel en ingetogen houden
van het ontwerp van de brug’.

Gemeentelijke Structuurvisie in ontwikkeling

In de structuurvisie worden de hoofdelementen van het Ambitiedocument van de gemeente Duiven uit

gemeente Duiven (2015)

2012 onderstreept, waaronder ‘ bij het ontwerp van de brug rekening houden met het behoud van de
leefomgevingskwaliteit in Loo’.

Ambities inpassing A15 Duiven, 2012

Het ontwerp van de brug en aanlanding oost dient zodanig te zijn dat de waarden en leefomgevingskwaliteit
van de kern Loo gerespecteerd en geborgd worden. impact geluid, externe veiligheid, licht en aantasting
van het beeld / zicht dient tot een minimum beperkt te worden.

D1 Aanlanding West

Bestuursovereenkomst,

Doortrekking

A15

Ressen naar A12 Oudbroeken, 2013, p. 6

Structuurvisie Lingewaard, 2012

Er zijn bedragen beschikbaar voor inpassing en infrastructuur, waaronder
-

voor de pijlers van het gedeelte van de brug vanaf Pannerdensch Kanaal tot Lodderhoeksestraat;

-

een doelmatige calamiteitenaansluiting bij Angeren voor ontruiming bij hoog water.

-

landschapsplanverantwoord inpassen, samenhang weg en omgeving

-

calamiteitenontsluiting Angeren

Memo RWS 8 mei 2014 aan gemeente

In gezamenlijk proces landschapsplan wordt nader bekeken in hoeverre het volgende meegenomen kan

Lingewaard

worden: een goede inpassing bij Boerenhoek; het dijkenlandschap behouden.

Ambities inpassing A15 Lingewaard, 2012

Transparante vormgeving brug en aanlanding, landschap moet doorlopen. Gekoppeld aan het project
A15/A12 ontstaat er een herinrichtingsopgave voor de uiterwaarden in combinatie met waterberging.

Gebiedsvisie

Duiven,

Lingewaard,

Montferland,

Nijmegen,

Overbetuwe,

Overlast Boerenhoek zoveel mogelijk voorkomen.

Zevenaar, Stadsregio A15 – A12, 2008
Kansen bij doortrekken A15, fiets, HOV, P&R
en carpool, Goudappel Coffeng, 2014.
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Verbinding fietsbrug en fietsroute Lodderhoeksestraat

Overzicht beleidsstatus notit
D2 Aanlanding Oost

Memo RWS 11 juni 2014 aan gemeente

In het gezamenlijk proces rondom het landschapsplan zullen onder andere de volgende elementen

Duiven

bekeken worden of deze meegenomen kunnen worden in het ontwerp: ‘ behoud van het dijkenlandschap,
met uiterwaarden en strakke dijklichamen’, ‘inpassing grondlichaam bij Kandiadijk’.

Gemeentelijke Structuurvisie in ontwikkeling

In de structuurvisie worden de hoofdelementen van het Ambitiedocument van de gemeente Duiven uit

gemeente Duiven, 2015

2012 onderstreept, waaronder ‘behoud vrijliggende Kandiadijk / Loodijk, herinrichting uiterwaarden en
behoud / versterking groenblauwe raamwerk’.

Ambities inpassing A15 Duiven, 2012

Behoud vrijliggende Kandiadijk / Loodijk, zodat route over de dijk behouden kan blijven. Grondlichaam
dijk mag niet samensmelten met grondlichaam van de aanlanding van de brug

De groene en duurzame inpassing van de

Beide documenten geven een concrete beschrijving van de inpassing, met een belangrijke

A15, 2014

randvoorwaarde: het landschap is leidend en niet de lijn A15.

Landschapsontwikkelingsplan Duiven, 2014
Kansen bij doortrekken A15, fiets, HOV, P&R

Fietsroute Kandiadijk behouden, onderzoek of dit ook voor autoverkeer mogelijk is.

en carpool, Goudappel Coffeng, 2014.
Ontwerpprincipes

Gebiedsvisie A15, gemeenten Duiven en

gebied algemeen

Zevenaar, 2008
Ambities inpassing A15

Koesteren van het bestaande landschap en waardevolle structuren (o.a. dijken) is het uitgangspunt.

Aanleggen van aantrekkelijke langzaamverkeerverbindingen

Landschapsontwikkelingsplan
Gemeentelijke

structuurvisie

Duiven

in

ontwikkeling, 2015

Omdat er als gevolg van het project aantasting van natuurgebieden en beschermde natuurwaarden
plaatsvindt, dient dit in voldoende mate gecompenseerd te worden, waarbij ook gedacht dient te worden
aan het gelijk daarmee realiseren van recreatief aantrekkelijke routes.

Kansen bij doortrekken A15, fiets, HOV, P&R

Voor een goed functionerende fietsroute over de brug zijn ook goede routes van en naar de brug van

en carpool, Goudappel Coffeng, 2014.

belang. Gestreefd dient te worden naar een zo gestrekt mogelijke (snel)fietsverbinding langs de A15.
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V Tussen Wal en kom, Groessen en Helhoek
F1 Huis Rijswijk

Bestuursovereenkomst,

Doortrekking

A15

Er zijn bedragen beschikbaar voor inpassing en infrastructuur, waaronder voor de verdiepte ligging bij

Ressen naar A12 Oudbroeken, 2013, p. 6

Groessen met een maximum van €12 mln.

Memo RWS 11 juni 2014 aan gemeente

In de memo geeft RWS aan dat het behoud van het Huis Rijswijk onderwerp van gesprek blijft met de

Duiven

gemeente. Eerder (9 oktober 2013) heeft I&M toegezegd te proberen het huis bij de aanleg te behouden,
waarvoor de verschillende mogelijkheden worden onderzocht.

F2 Helhoek

Bestuursovereenkomst

Doortrekking

A15

Er zijn bedragen beschikbaar voor inpassing en infrastructuur, waaronder voor de verdiepte ligging bij

Ressen naar A12 Oudbroeken, 2013, p. 6

Groessen met een maximum van €12 mln.

Memo RWS 11 juni 2014 aan gemeente

In de memo geeft RWS aan dat ze met de gemeente in gesprek blijft over de vraag ‘welke woningen

Duiven

gespaard zullen worden en welke niet’.

Ambities inpassing A15 Duiven, 2012

De waarden van het buurtschap Helhoek dienen zo goed mogelijk gerespecteerd en geborgd te worden,
zowel op het gebied van cultuurhistorie als ook de sociale waarden. Als ze niet behouden kunnen
worden, dan dienen compenserende maatregelen getroffen te worden. Er dient ook na realisatie van de
A15 sprake te zijn van een buurtschap met een aanvaardbare leefomgevingskwaliteit.

Gebiedsvisie A15, gemeenten Duiven en

Zodanig situeren dat sprake is van zo beperkt mogelijke sloop van bebouwing.

Zevenaar, 2008
C3 Oversteek

Bestuursovereenkomst

Schrale Weidestraat

Ressen naar A12 Oudbroeken, 2013, p. 6

Doortrekking

A15

Er zijn bedragen beschikbaar voor inpassing en infrastructuur, waaronder voor de verdiepte ligging bij
Groessen met een maximum van €12 mln.

Ambities inpassing A15 Duiven, 2012

Behoud route Schraleweidestraat

Kansen bij doortrekken A15, fiets, HOV, P&R

Fietsonderdoorgang Schraleweidestraat.

en carpool, Goudappel Coffeng, 2014.
C4 Oversteek

Memo RWS 11 juni 2014 aan gemeente

RWS geeft aan dat de meerkosten m.b.t. o.a. de volgende elementen gefinancierd kunnen worden uit

Rijswijksestraat - De Aa

Duiven

een aanbestedingsmeevaller ‘ Rijswijksestraat op huidige plek laten liggen’

C5 Oversteek oud lint

Bestuursovereenkomst

Groessenseweg

Ressen naar A12 Oudbroeken, 2013, p. 6
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Doortrekking

A15

Er zijn bedragen beschikbaar voor inpassing en infrastructuur, waaronder voor de verdiepte ligging bij
Groessen met een maximum van €12 mln.

Overzicht beleidsstatus notit
Ontwerpprincipes gebied

Memo RWS 11 juni 2014 aan gemeente

In het gezamenlijk proces rondom het landschapsplan zullen onder andere de volgende elementen

algemeen

Duiven

bekeken worden of deze meegenomen kunnen worden in het ontwerp: ‘ zicht vanuit Duiven en Zevenaar
op de Groessense Weide’, ‘ de kleinschalige en karakteristieke functie en karakter van het agrarische
oeverwallenlandschap tussen Groessen, de A15 en de Betuwelijn’, ‘ zichtbaar historisch slagenpatroon
behouden, in het nieuwe landschap tot uitdrukking laten komen’, ‘situatie bij Helhoek’.
RWS geeft aan dat de meerkosten mbt o.a. de volgende elementen gefinancierd kunnen worden uit
een aanbestedingsmeevaller ‘ de A15 nabij Groessen verlegd aanleggen zodat de afstand tot de wijk
Diesveldt minimaal 140 meter is’, ‘de A15 nabij Groessen geheel verdiept aan leggen’.
Geheel verdiepte en verlegde A15 bij Groessen: minimale afstand 140 meter tussen de wijk Diesfeldt en
de (rand van de) bak A15.

Ambities inpassing A15 Duiven, 2012

Gepleit wordt voor aanvullende maatregelen ter voorkomen van geluids- en fijnstofproblematiek en
aantasting van leefbaarheid in dit gebied.

Gebiedsvisie A15, gemeenten Duiven en

In de structuurvisie worden de hoofdelementen van het Ambitiedocument van de gemeente Duiven

Zevenaar, 2008

uit 2012 onderstreept, waaronder ‘ inrichting Groesse Weide met behoud kwaliteiten en kansen voor
uitloopgebied’.

Gemeentelijke

structuurvisie

Duiven

in

ontwikkeling, 2015

Daarnaast benoemt de conceptstructuurvisie ook belangrijke aandachtspunten welke meegenomen dienen
te worden in het proces, zoals (de procedure voor) het verleggen van de hoofdaardgastransportleiding
ten oosten van Duiven en Groessen.
Behoud relatief open en agrarisch karakter tussen rand Zevenaar en Helhoek / Helstraat, waardevol voor
de kwaliteit van woon- en leefomgeving Zevenaar. Verbeteren toegankelijkheid landschap, mogelijkheid
ommetjes.

Werkboek

ambities

inpassing

Zevenaar

Behoud waardevolle karakteristiek landschap, er mag geen nieuw lijnelement ontstaan. Zodanige

Doortrekking A15 en verbreding A12, 2012

herinrichting dat een aantrekkelijk uitloopgebied ontstaat voor de samenleving in de Groesse Weide.

Ambities inpassing A15 Duiven, 2012

Ambitie vanuit omgeving / omwonenden: De ViA15 is een zo goed mogelijk ruimtelijk ingepaste weg;
vanuit de omgeving gezien is de weg zo min mogelijk aanwezig in het beeld / de beleving, danwel
versterkt de weg het landschapsbeeld of – karakter. De weg is geen fremdkörper maar ‘landt’ echt in het

RWS Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit,

landschap. Landschappelijke verbanden en structuurlijnen (ruimtelijk, historisch, ecologisch, recreatief,

2012.

hydrologisch enz) lopen maximaal door, worden gerespecteerd, versterkt of zelfs hersteld (perspectief
van het landschap als systeem). De A15 vormt uitdrukkelijk geen litteken.

Landschapsontwikkelingsplan, Duiven 2014

Zoveel mogelijk voorkomen extra doorsnijdingen landschap leidend bij inpassing, niet accentueren lijn
A15.
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V Tussen Wal en kom, Groessen en Helhoek VARIANT GEHEEL VERDIEPTE LIGGING
Bestuursovereenkomst

Doortrekking

A15

Markt wordt uitgedaagd tot realiseren geheel verdiepte ligging bij Groessen.

Ressen naar A12 Oudbroeken, 2013, p. 3 en

Er zijn bedragen beschikbaar voor inpassing en infrastructuur, waaronder voor de verdiepte ligging bij

p.6

Groessen met een maximum van €12 mln.

Gebiedsvisie A15, gemeenten Duiven en

Uitgangspunt is een geheel verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar

Zevenaar, 2008
Gemeentelijke Structuurvisie in ontwikkeling

In de structuurvisie worden de hoofdelementen van het Ambitiedocument van de gemeente Duiven

gemeente Duiven (2015)

uit 2012 onderstreept, waaronder ‘een verlegde en geheel verdiepte ligging van de A15 bij Groessen’,
‘het verzoek om de opgaven bij Helhoek als een specifieke inpassingsopgave te benaderen waarbij
cultuurhistorische en sociale waarden zoveel mogelijk gerespecteerd worden’.

Ambities inpassing A15 Duiven, 2012

Een verlegde en geheel verdiepte ligging van de A15 bij Groessen.

Landschapsontwikkelingsplan, Duiven 2014

Zoveel mogelijk voorkomen extra doorsnijdingen landschap leidend bij inpassing, niet accentueren lijn
A15.
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Overzicht beleidsstatus notit
VI De open kom tussen Duiven en Zevenaar en de aansluiting A15 / A12
A1 Knooppunt Liemers

Memo RWS 11 juni 2014 aan gemeente

In het gezamenlijk proces rondom het landschapsplan zullen onder andere de volgende elementen

Duiven

bekeken worden of deze meegenomen kunnen worden in het ontwerp: ‘ zicht vanaf de A12 op het
Veluwemassief’

Memo RWS, 13 mei 2014 aan gemeente

In de memo aan Zevenaar is het voorgaande eveneens opgenomen.

Zevenaar
Gebiedsvisie A15, gemeenten Duiven en

Ruimte entree van Nederland, streven naar een snelwegpanorama

Zevenaar, 2008
Gemeentelijke

structuurvisie

Duiven

in

ontwikkeling, 2015

In de structuurvisie worden de hoofdelementen van het Ambitiedocument van de gemeente Duiven uit
2012 onderstreept, waaronder ‘aansluiting A12 behoud openheid, richt op Veluwemassief en lansen
voor fiets- en / of ecologische verbinding onder de A12 door’.
Daarnaast wordt in de conceptstructuurvisie ook de noodzaak van het behoud van het open
kommenlandschap onderstreept ten noorden van de N810.

Werkboek

ambities

inpassing

Zevenaar

Barrièrewerking voor langzaam verkeer van de A12 verminderen, o.a. door het realiseren van een nieuwe

Doortrekking A15 en verbreding A12, 2012

fietsverbinding ten oosten van knooppunt A12 / A15 zodat een fietsverbinding Rijn – Ijssel ontstaat.

Ambities inpassing A15 Duiven, 2012

Gekoppeld aan realisatie van het knooppunt ontstaan kansen voor en fiets- en/of ecologische verbinding
ten westen van het knooppunt.

C6 Fietsoversteek

Zie hieronder ‘aansluiting N810’.

Roodwilligenstraat
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B3 Aansluiting N810

Memo RWS, 13 mei 2014 aan provincie Aangegeven is dat er een aantal elementen spelen die nog onderwerp zijn van gesprek tussen RWS en
Gelderland

de provincie, waarbij gekeken wordt of en hoe het meegenomen kan worden in het ontwerp, zoals: ‘een
vlotte verkeersafwikkeling tussen onderliggend wegennet en de aansluitingen van het hoofdwegennet’.

Memo RWS, 13 mei 2014 aan gemeente

Door RWS is aangegeven dat de volgende elementen worden meegenomen in het gezamenlijke

Zevenaar

proces rondom het landschapsplan, waarbij onderzocht wordt of ze meegenomen kunnen worden in het
ontwerp: ‘ de N810 vormgeven als een royale groene entree tot Duiven en Zevenaar.
In de memo is eveneens aangegeven dat nog als onderwerp van gesprek wordt gezien tussen
Rijkswaterstaat en Zevenaar ‘ de aansluiting N810 / A15 beeldbepalend inrichten met aandacht voor
langzaam verkeer, de relatie met de Helstraat en de mogelijkheid voor een carpoolplek.

Studie verkeersafwikkeling N810 aansluiting

Deze studie laat zien (samenvattend op hoofdlijnen); 2 x 2 rijstroken op de N810 tussen de aansluiting A15

A15, Goudappel Coffeng i.o.v. provincie

en Ringbaan-Noord in Zevenaar zijn noodzakelijk; aansluiting A15 op N810 vergt een dubbele rijstrook

Gelderland, oktober 2014

voor route vanaf A15 (noord) naar Zevenaar; ruimtelijk reserveren P+R-locatie ; carpoolvoorziening
nabij aansluiting A15; onderzoek nodig voor consequenties verkeersafwikkeling rotonde Arnhemseweg
– Willem de Zwijgerlaan in Zevenaar; 2 richtingen fietspad zuidelijke ligging langs N810; aanpassen
kruispunten Roodwilligen en Ringbaan-Noord noodzakelijk .

Gemeentelijke

structuurvisie

Duiven

in

ontwikkeling, 2015

In de structuurvisie worden de hoofdelementen van het Ambitiedocument van de gemeente Duiven
uit 2012 onderstreept, waaronder ‘aansluiting N810 o.a. behoud landschappelijk karakter en behoud
vrijliggende fietsverbinding’.

Werkboek

ambities

inpassing

Zevenaar

Doortrekking A15 en verbreding A12, 2012

De aansluiting N810 / A15 beeldbepalend inrichten, met aandacht voor langzaam verkeer, de relatie met
de Helstraat en de aanleg van een carpoolplek.
Veilige fietsroute langs de N810, veilige oversteek N810 (Arnhemseweg).

Ambities inpassing A15 Duiven, 2012

Behoud landelijk karakter buitengebied.
Fietsroute langs N810 is ene belangrijke schakel in het fietsroutenetwerk. Loskoppelen van fietspad van
de aansluiting N810 en de A15 e, creëren van ene vrijliggende fietsverbinding

Kansen bij doortrekken A15, fiets, HOV, P&R

Fietsonderdoorgang A12 Reisenakker – Kleine Matenweg

en carpool, Goudappel Coffeng, 2014.
Onderdoorgang fietsers N810 Helhoek – Helstraat.
P&R en carpoolaansluiting N810.
Landschapsontwikkelingsplan, Duiven 2014

Zoveel mogelijk voorkomen extra doorsnijdingen landschap leidend bij inpassing, niet accentueren lijn
A15.
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Overzicht beleidsstatus notit
Ontwerpprincipes

Memo RWS 11 juni 2014 aan gemeente

In het gezamenlijk proces rondom het landschapsplan zullen onder andere de volgende elementen

gebied algemeen

Duiven

bekeken worden of deze meegenomen kunnen worden in het ontwerp: ‘de openheid van het
kommenlandschap ten noorden van de N810’.

Memo RWS, 13 mei 2014 aan gemeente

In de memo aan de gemeente Zevenaar is analoog aan het voorgaande benoemd ‘ behoud van het open

Zevenaar

agrarisch landschap tussen Roodwilligenstraat en snelweg’.

Gebiedsvisie A15, gemeenten Duiven en

Koesteren van het bestaande landschap is het uitgangspunt.

Zevenaar, 2008
Het gebied tussen A15 en de randen van de Duiven en Zevenaar inrichten als een uitloopgebied van
bewoners. Creëren aantrekkelijke langzaamverkeersroutes.
Zoekgebied voor wateropgave
Gemeentelijke

structuurvisie

Duiven

in

ontwikkeling, 2015
Werkboek

Gepleit wordt in de ontwerpstructuurvisie voor het meenemen van meekoppelende belangen en werk
met werk maken, zoals het realiseren van fietsverbindingen, HOV en carpoolvoorzieningen.

ambities

inpassing

Zevenaar

Behoud open agrarisch landschap tennoorden van Roodwilligenstraat in oksel knooppunt.

Doortrekking A15 en verbreding A12, 2012
Ambities inpassing A15 Duiven, 2012

De inpassing dient zodanig te zijn dat er geen lijnelement door het gebied ontstaat. De karakteristieken
van het gebied zelf dienen het uitgangspunt te zijn. ten noorden van de N810 dient de openheid van het
kommenlandschap behouden te worden.

RWS Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit,

Ambitie vanuit omgeving / omwonenden: De ViA15 is een zo goed mogelijk ruimtelijk ingepaste weg;

2012.

vanuit de omgeving gezien is de weg zo min mogelijk aanwezig in het beeld / de beleving, danwel
versterkt de weg het landschapsbeeld of – karakter. De weg is geen fremdkörper maar ‘landt’ echt in het
landschap. Landschappelijke verbanden en structuurlijnen (ruimtelijk, historisch, ecologisch, recreatief,
hydrologisch enz) lopen maximaal door, worden gerespecteerd, versterkt of zelfs hersteld (perspectief
van het landschap als systeem). De A15 vormt uitdrukkelijk geen litteken.

Gebiedsvisie

Duiven,

Lingewaard,

Montferland,

Nijmegen,

Overbetuwe,

Robuust groen raamwerk tussen Duiven en Zevenaar.

Zevenaar, Stadsregio A15 – A12, 2008
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VII Transformatie van Duiven
E1 Entree Duiven Oost

Gebiedsvisie A15, gemeenten Duiven en

Impact van de nieuwe aansluiting op het bestaand stedelijk gebied dient in beeld gebracht te worden.

Zevenaar, 2008
De conceptstructuurvisie benoemt een aantal belangrijke punten die meegenomen dienen te worden in
Gemeentelijke

structuurvisie

ontwikkeling, 2015

Duiven

in

het ontwerp- en planvormingsproces, waaronder ‘het voorkomen van overlast als gevolg van wijzigende
verkeersstromen op het onderliggende wegennet. Geldt zowel voor overlast ten aanzien van veiligheid
en aantasting van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat’.

Ontwerpprincipes gebied
algemeen
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Overzicht beleidsstatus notit
VIII Transformatie van Zevenaar
E2 Entree Zevenaar West

Gebiedsvisie A15, gemeenten Duiven en

Impact van de nieuwe aansluiting op het bestaand stedelijk gebied dient in beeld gebracht te worden.

Zevenaar, 2008
Tussen de A15 en de rand van Zevenaar dient een uitloopgebied gerealiseerd te worden voor de
bewoners
Werkboek

E3 Entree Zevenaar Oost

ambities

inpassing

Zevenaar

In beeld brengen effecten van wijzigende verkeersstructuur op verkeersstromen onderliggend wegennet,

Doortrekking A15 en verbreding A12, 2012

gericht op het maken van afspraken over flankerende en compenserende maatregelen.

Memo RWS, 13 mei 2014 aan gemeente

Door RWS is aangegeven dat de volgende elementen worden meegenomen in het gezamenlijke

Zevenaar.

proces rondom het landschapsplan, waarbij onderzocht wordt of ze meegenomen kunnen worden in het
ontwerp: ‘ aansluiting Hengelder beeldbepalend inrichten.

Werkboek

ambities

inpassing

Zevenaar

Aanvullend op het voorgaande, wordt gevraagd om het realiseren van een carpoolplek op deze locatie

Doortrekking A15 en verbreding A12, 2012
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B4 Aansluiting Hengelder

Bestuursovereenkomst, p. 6

Er zijn bedragen beschikbaar voor inpassing en infrastructuur, waaronder voor de aansluiting bij
Zevenaar Oost (aansluiting Hengelder).

Werkboek

ambities

inpassing

Zevenaar

Realisatie aansluiting Hengelder op A12, noodzakelijk voor ontsluiting 7Poort en station Zevenaar Poort.

Doortrekking A15 en verbreding A12, 2012
Inzet zoals verwoord in Werkboek was behoud aansluiting Griethse Poort. Nu deze vervalt dient
een infrastructurele oplossing gerealiseerd te worden ter borging van de op dit moment optimale
bereikbaarheid via de snelweg van de bedrijven en voorzieningen op de bedrijvenparken nabij Griethse
Poort.
Kansen bij doortrekken A15, fiets, HOV, P&R

Fietsonderdoorgang A12 Didamseweg – Nevelhorst

en carpool, Goudappel Coffeng, 2014.
Carpool bij aansluiting Zevenaar Oost (inclusief beheerplek).
C7 Griethse Poort

Memo RWS, 13 mei 2014 aan provincie Aangegeven is dat er een aantal elementen spelen die nog onderwerp zijn van gesprek tussen RWS en
Gelderland

de provincie, waarbij gekeken wordt of en hoe het meegenomen kan worden in het ontwerp, zoals: het
verruimen van de onderdoorgang Hengelderweg.

Memo RWS, 13 mei 2014 aan gemeente

Het voorgaande is door RWS ook in de memo aan Zevenaar aangegeven. daarnaast is ook aangeven

Zevenaar

dat eveneens nog onderwerp van gesprek is ‘ wanneer aansluiting Griethse Poort wordt opgeheven,
De Oude Steeg en de Nieuwe Steeg met een geïntegreerd kruispunt aansluiten op de Doesburgseweg.

Kansen bij doortrekken A15, fiets, HOV, P&R

Verbeteren positie fiets ter hoogte van Griethse Poort

en carpool, Goudappel Coffeng, 2014.
Ontwerpprincipes gebied

Bestuursovereenkomst,

Doortrekking

algemeen

Ressen naar A12 Oudbroeken, 2013 p. 6

A15

Wanneer er sprake is van aanbestedingsmeevallers die niet nodig zijn voor de geheel verdiepte ligging,
dan worden er afspraken gemaakt t.b.v. de inzet van deze middelen, zoals voor fietsonderdoorgangen
A12.

Memo RWS, 13 mei 2014 aan gemeente

Door RWS is aangegeven dat de volgende elementen worden meegenomen in het gezamenlijke

Zevenaar

proces rondom het landschapsplan, waarbij onderzocht wordt of ze meegenomen kunnen worden in het
ontwerp: . zicht vanaf A12 op bedrijventerreinen Mercurion, Tatelaar, Hengelder, 7 Poort en bedrijven
nabij Griethse Poort en zicht behouden op open broeklandschap.

Werkboek

ambities

inpassing

Zevenaar

Doortrekking A15 en verbreding A12, 2012

Geluidswerende voorzieningen zijn noodzakelijk ter voorkoming van aantasting woon- en leefklimaat, er
dient echter zicht te blijven op de bedrijventerreinen vanaf de A12.
De barrièrewerking van de A12 voor langzaamverkeer dient vermindert te worden.
Behoud van de Hengelder Leigraaf
Behoud van het landschappelijk karakter tussen de A12 en de Edisonweg.
Voor de noodzakelijke te verplaatsen functies als gevolg van de verbreding van de A12 dient een nieuwe
goede locatie gevonden en ontwikkeld te worden.
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RKK
snelweg A12 en A15

Groen bolletje: notitie uitgewerkt in integraal Ruimtelijk KwaliteitsPlan

regionale ontsluitingsweg
weg, afrit, toeleidende weg

Grijs bolletje: notitie niet meegenomen in Ruimtelijk KwaliteitsPlan

spoor

(i.v.m. uiteenlopende redenen, o.a. relatief lage prioriteit / (nu) niet
haalbaar / kan op termijn opgepakt worden / niet direct gerelateerd

voorkeurstracé SFR15 | bestaande SFR

aan ViA15 opgepakt / kan door andere partij opgepakt worden enz.).

nieuwe hoofdfietstructuur | bestaande en
toeleidende hoofdfietsroutes
nieuwe voetgangersstructuur | bestaande
voetgangerstructuur
waterstructuur nieuw | waterstructuur
huidig
nieuwe bomenrij of groep
dijkstructuur (bestaand)
bebouwde eenheid / ontwikkelzone
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Gehanteerde (bron)bestanden t.b.v. eindversie RKP september 2015
In deze eindversie van het RKP is gebruik gemaakt van de volgende versies van documenten / ontwerpen voor de projecten
ViA15, Snelfietsroute, Onderliggend Wegennet (N810, N839, Hengelder):
•

Landschappelijke Inpassing A15 / 12 - H+N+S / RWS / DHV d.d. 2 juli 2015, inclusief tekeningen OTB ViA15 Fase 2,

•

Schetsontwerp N839 situatie fietstunnel, Movares, d.d. 21 juli 2015, D90-NON-AU-1500047.dwg;

•

Schetsontwerp N810, Movares, d.d. 1 juni 2015, ACAD-COR_N810_Ontwerp_V0.4-Model.dwg;

•

Schetsontwerp Snelfietsroute SFR15, Witteveen en Bos, d.d. 3 juni 2015, NM54012001-12-03-2015.dwg

•

Ontwerp snelfietspad 1DAn1501201d0, Megaborn, d.d. 29 mei 2015.

•

Conceptontwerp ontsluiting Betuws Bedrijvenpark optie 'Bajonet fase IV', Goudappel Coffeng, d.d. 16 juli 2009.

•

Ontwerp 'Kattenleger en De Plak', DLG, d.d. 24 oktober 2011.

•

Optimalisatie Candiadijk, Gelders Genootschap, d.d. 24 juni 2015.

•

Schetsontwerp knooppunt Hengelder, Movares, d.d 12 augustus 2015.
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